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ملخص
تنفيذي

يقــف قطــاع األغذيــة والزراعــة اليــوم عنــد مفــرتق 

ــÔ يف  ــِجل تحســن كب ــوراء، ُس طــرق. وبالنظــر إىل ال

اإلنتاجيــة الزراعيــة عــىل مــدى العقــود األخــÔة 

ــدد  ــد ع ــل تزاي ــذاء يف ظ ــىل الغ ــب ع ــة الطل لتلبي

ســكان العــاÊ. لكــن غالبــاً مــا يرافــق التقــدم تكاليــف 

اجت¦عيــة وبيئيــة، ¡ــا يف ذلــك نــدرة امليــاه وتدهــور 

وفقــدان  البيئــي  النظــام  عــىل  والضغــط  الرتبــة 

ــات األســ¦ك  ــاض مخزون ــوع البيولوجــي وانخف التن

انبعاثــات  مســتويات  وارتفــاع  الغابــات  وغطــاء 

غــازات الدفيئــة. لقــد تــرضرت القــدرات اإلنتاجيــة 

لقاعــدة مواردنــا الطبيعيــة يف العديــد مــن األماكــن 

يف  الكوكــب  يهــدد خصوبــة  مــ¦   ،Êالعــا حــول 

املستقبل.

اليــوم، يعــاÂ 815 مليــون شــخص مــن الجــوع، وكل 

التغذيــة، مــ¦  يعــاÂ مــن ســوء  ثالــث  شــخص 

 .Àيعكــس حالــة مــن عــدم التــوازن يف النظــام الغــذا

إىل  املعيشــة  ضنــك  بســبب  الهجــرة  وصلــت 

مســتويات Ê يســبق لهــا مثيــل منــذ أكــî مــن 

ســبع عامــاً، حيــث بــات الت¦ســك االجت¦عــي 

ــج  ــددة ¡زي ــف مه ــكان الري ــة لس ــد الثقافي والتقالي

عــىل  القــدرة  محدوديــة  يشــمل  العوامــل  مــن 

املتزايــد  والعــدد  واملــوارد  األرايض  إىل  الوصــول 

لألزمــات والنزاعــات والكــوارث، وكثــÔ منهــا نتيجــة 

لتغÔ املناخ.

وبالنظــر إىل املســتقبل، فــإن الطريــق نحــو االزدهــار 

ــاز خطــة التنميــة  الشــامل يتميــز بــال ريــب بإنج

التغلــب عــىل  املســتدامة لعــام 2030. ويتطلــب 

ــداث  ــاÊ إح ــا الع ــي يواجه ــدة الت ــات املعق التحدي

تحــول يف العمــل يتبنــى مبــادئ االســتدامة ويعالــج 

ــدم  ــ¦ن ع ــوع لض ــر والج ــة للفق ــباب الجذري األس

ترك أي أحد متخلفاً عن الركب.

وبوصفهــا العالقــة األساســية التــي تربــط بــ© النــاس 

والزراعــة  لألغذيــة  °كــن  األرضيــة،  والكــرة 

املســاعدة يف تحقيق أهداف التنمية املســتدامة. عند 

ــال أن  ــن لألطف ــة، Öك ãــة مال ــىل تغذي ــول ع الحص

ــاس  ــش الن ــن أن يعي ــح وÖك ــكل صحي ــوا بش يتعلم

أن  للمجتمعــات  وÖكــن  ومنتجــة  حيــاة صحيــة 

وتبنــي  بأرضنــا  االهتــ¦م  خــالل  مــن  تزدهــر. 

الحاليــة  األجيــال  ســتتمكن  املســتدامة،  الزراعــة 

واملســتقبلية مــن إطعــام عــدد متزايــد مــن الســكان. 

تعــد الزراعــة، التــي تغطــي املحاصيــل والــîوة 

الحيوانيــة وتربيــة األحيــاء املائيــة ومصايــد األســ¦ك 

والغابــات، أكــرب قطــاع توظيــف يف العــاÊ وأكــرب 

قطــاع اقتصــادي للعديــد مــن البلــدان، يف حــ توفــر 

املصــدر الرئيــيس للغــذاء والدخــل لألشــخاص ممــن 

يعانــون مــن فقــر مدقــع. إن ضــ�ن اســتدامة الغــذاء 

والزراعــة °كــن أن يســاهم بشــكل كبــ² يف إعــادة 

شــامل  ¶ــو  وتحقيــق  الريفــي  املشــهد  تنشــيط 

للبلــدان ودفــع عجلــة التغيــ² اإليجــا¸ مــن خــالل 

خطة التنمية املستدامة لعام 2030. 

تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
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يقــدم هــذا الدليــل، الــذي وضــع مــع أخــذ صانعــي 

ــال  ــة يف مج ــات الفاعل ــ والجه ــات الوطني السياس

التنميــة يف املقــام األول بعــ االعتبــار، مجموعــة 

األغذيــة  إىل  التحــول  لترسيــع  اإلجــراءات  مــن 

ــ  ــىل الرباه ــوم ع ــي تق ــتدامة، والت ــة املس والزراع

والخربات الفنية واملعرفة الج¦عية داخل الفاو.

التنميــة  رؤيــة خطــة  اإلجــراءات  هــذه  تتبنــى 

املســتدامة لعام 2030 للتنمية املســتدامة التي ال يتم 

تنــاول الغــذاء والزراعــة وســبل معيشــة النــاس 

وإدارة املــوارد الطبيعيــة فيهــا بشــكل منفصــل، بــل 

ــز يف  ــا الرتكي ــون فيه ــي ال يك ــدة، والت ــدة واح كوح

 Àاملســتقبل مقتــرصاً عــىل تحقيــق الهــدف النهــا

املســتخدمة  الوســائل  عــىل  أيضــاً  بــل  فحســب 

ــارك  ــار تش ــول إىل إط ــة إىل الوص ــه، باإلضاف لتحقيق

ــاء  ــة يف إضف ــة والخاص ــة العام ــات الفاعل ــه الجه في

إÁائيــة  حلــول  وضــع  يف  واملشــاركة  الرشعيــة 

والعمل نحو تحقيقها.
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رؤية لألغذية والزراعة 
املستدامة

ــع،  ــاً للجمي ــاً ومتاح ــذاء مغذي ــه الغ ــون في ــاÊ يك ع

حيــث تــدار املــوارد الطبيعيــة بطريقــة تحافــظ عــىل 

وظائــف النظــام البيئــي لدعــم االحتياجــات الحاليــة 

يشــارك  الرؤيــة،  هــذه  للبــرش. ويف  واملســتقبلية 

املزارعــون والرعــاة وصيــادو األســ¦ك والعاملــون يف 

ــاط يف  ــف بنش ــكان الري ــن س ــم م ــات وغÔه الغاب

ــون  ــا، ويحظ ــتفيدون منه ــة ويس ــة االقتصادي التنمي

بظــروف عمــل الئقــة ويعملــون يف بيئــة أســعار 

عادلــة. إنــه عــاÊ يتمتــع فيــه النســاء والرجــال 

فيــه  ويتحكمــون   ،Àالغــذا باألمــن  واملجتمعــات 

بســبل عيشــهم ويتــاح لهــم إمكانيــة الوصــول بشــكل 

بطريقــة  يســتخدمونها  التــي  املــوارد  إىل  عــادل 

فعالة.

وقــد تــم ترجمــة هــذه الرؤيــة املشــرتكة، التــي 

ــاو لتشــجيع االســتدامة يف نظــم  ــا الف اسرتشــدت به

ــاج، إىل نهــج Öكــن أن يدعــم ويــرسع التحــول  اإلنت

إىل نظم أغذية وزراعة أكî استدامة.

يســتند هــذا النهــج إىل خمســة مبــادئ تــوازن بــ© 

األبعــاد االجت�عية واالقتصادية والبيئية لالســتدامة، 

وتوفــر األســاس لتطويــر سياســات واســرتاتيجيات 

وأنظمة وحوافز مكيفة حسب الواقع.

تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

خمسـة مبـادئ رئيسيـة

1

2

3

4

5

زيــادة اإلنتاجيــة والع�لــة 
والقيمــة املضافــة يف النظم 

الغذائية

املــوارد  ح�يــة وتعزيــز 
الطبيعية

العيــش  ســبل  تحســ© 
وتعزيــز النمــو االقتصــادي 

الشامل

النــاس  قــدرة  تعزيــز 
واملجتمعات والنظم البيئية 

عىل الصمود

مواÍــة الحوكمــة لتتكيــف 
مع التحديات الجديدة
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تعميم األغذية والزراعة 
املستدامة

يتطلــب تعميــم األغذيــة والزراعــة املســتدامة يف اســرتاتيجيات وخطــط عمــل التنميــة الوطنيــة إنشــاء عمليــة 

وهيــكل مؤســيس فعــال. وعــىل الرغــم مــن كونــه ال يشــكل معيــاراً قياســياً، يوفــر الرســم أدنــاه مســاراً واحــداً 

محتمــالً Öكــن لصنــاع القــرار اتباعــه لتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة. ويكمــل املســار العمليــة املبينــة يف 

املســتدامة  التنميــة  خطــة  تعميــم  بشــأن  اإلÁائيــة  املتحــدة  األمــم  ملجموعــة  املرجعــي  الدليــل 

لعــام 2030، والــذي يوفــر منصــة مشــرتكة للجهــود املبذولــة عــىل املســتوى القطــري يف تحقيــق أهــداف التنميــة 

املستدامة.

تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

إرشاك أصحاب املصلحة 
يف حوار شامل متعدد 

القطاعات والتخصصات 
حول أهداف التنمية 

املستدامة 

معالجة التحديات 
املثÔة للجدل 

واملصالح املتضاربة

بنـاء رؤيـة 
وخطـة عمـل 

مشرتكـة

حشـد  
الزخـم 

السياسـي

حشد الالعب 
الرئيسي

رفع الوعي بأهداف 
التنمية املستدامة 
وانعكاساتها عىل 

الغذاء والزراعة

إدماج التحول نحو 
األغذية والزراعة 

املستدامة يف العملية 
األوسع لتحقيق أهداف 
التنمية املستدامة عىل 

املستوى القطري
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وضع خطة عمل 
لألغذية والزراعة

 املستدامة

وضع رؤية 
مشرتكة حول

 األغذية والزراعة 
املستدامة

بناء القدرات 
واتخاذ اإلجراءات 

عىل جميع املستويات

ترجمـة الرؤيـة 
إىل إجراءات 

لترسيـع التغييـر

دمج أهداف 
التنمية املستدامة 

يف السياسات والربامج 
وخطط العمل

تعزيز القدرة اإلحصائية 
بشأن البيانات ذات الصلة 

بأهداف التنمية املستدامة، 
واألغذية والزراعة املستدامة

تعديل أطار
 امليزانية وحشد 
التمويل للتنفيذ

حشد القطاع الخاص 
 Âواملجتمع املد

وتعزيز الرشاكات
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خمسة مبادئ، 
عرشون إجراًء

تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

يصــف كل منهــا النهــج وامل¦رســات والسياســات 

واألدوات التــي تربــط بــ مختلــف أهــداف التنميــة 

للتنميــة  الثالثــة  األبعــاد  وتدمــج  املســتدامة، 

املســتدامة - النمــو االقتصــادي واإلدمــاج االجت¦عــي 

وضــ¦ن  الــرشاكات  وتأســيس   - البيئــة  وح¦يــة 

أنهــا  ورغــم  الفاعلــة.  الجهــات  مختلــف  إرشاك 

محــددة الســياق ويف الوقــت نفســه ذات أهميــة 

صممــت  فقــد   ،Êالعــا مســتوى  عــىل  للجميــع 

املــوارد  اختيــار  يف  البلــدان  لدعــم  اإلجــراءات 

ــاز. وهــي تحــدد  ــع اإلنج ــا لترسي ــب أولوياته وترتي

أوجــه التــآزر القطاعــي التــي Öكــن أن تحفــز عــىل 

ــرب  ــج ع ــق النتائ ــة وتحقي ــداف الوطني ــق األه تحقي

عــام  خطــة  يف  متعــددة  وغايــات  أهــداف 

.2030

 

ــط  ــدان خيطــاً يرب ــر اإلجــراءات العــرشون للبل توف

املتعــددة  الريفيــة  والتنميــة  الزراعــة  قطاعــات 

بربنامــج التنميــة األوســع للبلــد والــذي يشــمل 

القضــاء عــىل الفقــر وخلــق الوظائــف وتحقيــق 

ــن  ــÑوات م ــز ال ــرضي وتعزي ــاش الح ــو واإلنع النم

املوارد الطبيعية.

إطعــام  إىل  الهادفــة  الجهــود  تســعى  أن  يجــب 

10 مليــارات شــخص، الذيــن يتوقــع أن يعيشــوا عــىل 

كوكــب األرض يف عــام 2050، ليــس فقــط إىل زيــادة 

اإلنتــاج بأقــل قــدر مــن املــوارد، بــل أيضــاً إىل خلــق 

نــوع مــن التــوازن بــ الرتكيــز عــىل الجــودة وعــىل 

ومعالجــة  باالســتدامة  اإلنتاجيــة  وربــط  التنــوع 

احتياجات الناس.

إىل  للوصــول  األساســية  الفرضيــات  مــن  واحــدة 

أغذيــة وزراعــة مســتدامة هــي خلــق بيئــة سياســات 

ــام الــوزارات القطاعيــة بتغيــ²  Õكينيــة ورضورة قي

ــف  ــ© مختل ــات ب ــيق السياس ــا وتنس ــة عمله طريق

أجهزة الحكومة.

 îأكــ نظــم غــذاء وزراعــة  إىل  التحــول  يتطلــب 

اســتدامة إجــراءات تؤســس لتحالفــات سياســية مــع 

ــة والزراعــة.  ــة خــارج نطــاق األغذي الجهــات الفاعل

وëاشــياً مــع دعــوة خطــة عــام 2030 إلحــداث 

التحــول املنشــود، فــإن العديــد مــن املنهجيــات 

الــواردة يف هــذا الدليــل تتقاطــع يف العديــد مــن 

الحكومــي  التعــاون  عــىل  وتعتمــد  القطاعــات 

والحــوار مــع أصحــاب املصلحــة. فهــي تتطلــب مــن 
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صانعــي السياســات أن يدركــوا الحاجــة إىل إدارة 

ــ  ــة لتحس ــÔ ملموس ــوا تداب ــالت، وأن يضع املفاض

املواãــة بــ مختلــف األهــداف املتعــددة، باإلضافــة 

إىل وضــع آليــات ملنــح الحوافــز. وتشــجع هــذه 

املنهجيــات عــىل وضــع أطــر قانونيــة تقــر وتضمــن 

الصغــÔة  الحيــازات  ألصحــاب  الوصــول  حقــوق 

واملجتمعــات املحليــة، فضــالً عــن وضــع السياســات 

املواتيــة لتحفيــز مشــاركة القطــاع الخــاص يف أنشــطة 

ســوق مســتدامة. ســتعزز آليــات أصحــاب املصلحــة 

ــة  ــاكل الحوكم ــدة لهي ــكال الجدي ــن واألش املتعددي

التشــاركية ملكيــة السياســات ويف الوقــت نفســه 

تساعد يف حشــد القدرات واملعلومات والتكنولوجيات 

املاليــة  املــوارد  إىل  الوصــول  عــىل  والقــدرة 

واإلنتاجية.

ــراً  ــاص أم ــاع الخ ــات القط ــتغالل إمكان ــكل اس يش

أساســياً لتحقيق التقدم املنشــود. ويشكل التعامل مع 

ــة  ــة الفني ــن الدراي ــتفادة م ــ¦ل واالس ــادي األع ري

ــاع الخــاص، ¡ــا يف ذلــك منظــ¦ت املنتجــ  للقط

الصغــÔة  والــرشكات  والتعاونيــات،  الزراعيــ، 

ــاً  ــة، رشط ــرشكات الدولي ــن ال ــال ع ــطة، فض واملتوس

أساســياً لتنفيــذ خطة عــام 2030. وباإلضافــة إىل كونه 

القطــاع  مــع  الــرشاكات  ëكــن  ëويــل،  مصــدر 

الخــاص مــن تطويــر التكنولوجيــا ونقــل املعرفــة 

واالبتــكار وخلــق فــرص العمــل وتوفــÔ قنــوات 

بديلة لإليرادات.

ســيكون إنشــاء منصــات وطنيــة لتنفيــذ أهــداف 

 îــة املســتدامة ووضــع برامــج وسياســات أكــ التنمي

تكامــالً والربــط بــ األهــداف واملقاصــد بشــكل 

التــي  العوائــق  التقــدم وتحديــد  أفضــل ورصــد 

تعــرتض عمليــة التغيــÔ والتصــدي أمــراً حاســ¦ً 

للتمكــن مــن إحــداث تحــول حقيقــي وفتــح الطريــق 

مســتدامة  وزراعــة  أغذيــة  إىل  الوصــول  أمــام 

ملساعدة البلدان عىل تحقيق أهدافها اإلÁائية.
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SDG 2

ربط اإلجراءات بأهداف 
التنمية املستدامة

تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

 

SDG 7

SDG 9

SDG 8

SDG 4

SDG 3

SDG 5

األهداف

الهدف 1: القضاء عىل الفقر

الهدف 2: القضاء عىل الجوع

الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه

الهدف 4: التعليم الجيد

الهدف 5: املساواة ب© الجنس©

الهدف 6: املياه النظيفة والرصف الصحي

الهدف 7: طاقة نظيفة بتكلفة ميسورة

الهدف 8: العمل الالئق والنمو االقتصادي

الهدف 9: الصناعة واالبتكار والبنية التحتية

الهدف 10: الحد من انعدام املساواة

الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

الهدف 12: أ¶اط استهالك وإنتاج مستدامة

الهدف 13: التصدي لتغ² املناخ

الهدف 14: حفظ املحيطات والبحار واملوارد 

البحرية

الهدف 15: ح�ية النظم اإليكولوجية الربية 

ومكافحة التصحر ووقف تدهور األرايض 

وفقدان التنوع

الهدف 16: السالم والعدل واملؤسسات القوية

الهدف 17: الرشاكات من أجل أهداف التنمية 

املستدامة

اإلجراءات

مـبـدأ 1

تسهيل الوصول إىل املوارد 
املنتجة والتمويل والخدمات

ربط أصحاب الحيازات الصغÔة 
باألسواق

تشجيع تنويع اإلنتاج 
ومصادر الدخل

بناء املعرفة لدى املنتج 
وتطوير قدراتهم

1

2

3

4

5  

6  

7  

8  

مـبـدأ 2

تعزيز صحة الرتبة 
واستعادة األرايض

ح¦ية املياه وإدارة ندرتها

تعميم حفظ التنوع البيولوجي 
وح¦ية وظائف النظام اإليكولوجي

الحد من الخسائر وتشجيع إعادة االستخدام 
وإعادة التدوير وتعزيز االستهالك املستدام

SDG 6
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10

11
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14

15
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17

18

19

20  

SDG17

SDG 10

SDG 16

SDG 11

SDG 15

SDG 14

SDG 13

SDG 12

SDG 1

يـؤثر عشـرون إجـراًء مرتابـًط 
عـىل أهداف التنميـة املستدامـة 
السبعـة عشـر بدرجـات متفاوتـة

مـبـدأ 5

تعزيز الحوار والتنسيق حول السياسات

تعزيز نظم االبتكار

مواãة وتحس االستث¦رات والتمويل

تعزيز البيئة التمكينية وإصالح اإلطار 
املؤسيس

مـبـدأ 4

الوقاية من الصدمات والح¦ية منها: تعزيز 
القدرة عىل الصمود

االستعداد للصدمات واالستجابة لها

التصدي لتغÔ املناخ والتكيف معه

تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية عىل الصمود

مـبـدأ 3

ëك الناس ومحاربة عدم املساواة

تعزيز حقوق الحيازة اآلمنة للرجال والنساء

استخدام أدوات الح¦ية االجت¦عية لتعزيز 
اإلنتاجية والدخل

تحس التغذية والرتويج التباع نظم 
غذائية متوازنة

12



20 
إجــراًء
 تـربط هذه اإلجـراءات املتكامـلة

واملرتابطـة ب© األبعـاد املتعـددة

 للزراعـة والتنميـة الريفيـة

 وبرنامـج التنميـة األوسـع

للبلـد إلرسـاء األسـاس

 لقيـام مجتمعـات

 مستدامـة وقـادرة

.عـىل الصمـود



1. تسهيل الوصول إىل املوارد املنتجة والتمويل والخدمات

2. ربط أصحاب الحيازات الصغ²ة باألسواق

3. تشجيع تنويع اإلنتاج ومصادر الدخل

4. بناء املعرفة لدى املنتج© وتطوير قدراتهم

5. تعزيز صحة الرتبة واستعادة األرايض

6. ح�ية املياه وإدارة ندرتها

7. تعميم حفظ التنوع البيولوجي وح�ية وظائف النظام اإليكولوجي

8. الحد من الخسائر وتشجيع إعادة االستخدام وإعادة التدوير وتعزيز االستهالك املستدام

Õ .9ك© الناس ومحاربة عدم املساواة

10. تعزيز حقوق الحيازة اآلمنة للرجال والنساء

11. استخدام أدوات الح�ية االجت�عية لتعزيز اإلنتاجية والدخل

12. تحس© التغذية والرتويج التباع نظم غذائية متوازنة

13. الوقاية من الصدمات والح�ية منها: تعزيز القدرة عىل الصمود

14. االستعداد للصدمات واالستجابة لها

15. التصدي لتغ² املناخ والتكيف معه

16. تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية عىل الصمود

17. تعزيز الحوار والتنسيق حول السياسات

18. تعزيز نظم االبتكار

19. مواÍة وتحس© االستث�رات والتمويل

20. تعزيز البيئة التمكينية وإصالح اإلطار املؤسيس



يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:

 

 

 
 

 

تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

1
ــول إىل  ــهيل الوص تس

و  املنتجــة  املــوارد 

التمويــل والخدمــات

 

ــات  ــة عامــالً رئيســياً يف تحويــل ســبل عيــش مئ يعتــرب تحســ اإلنتاجي

 Ôومــع ذلــك، مــا يــزال كثــ .Êاملاليــ مــن النــاس يف جميــع أنحــاء العــا

مــن املزارعــ األرسيــ أصحــاب الحيــازات الصغــÔة يفتقــرون إىل 

املــوارد والخدمــات. فبــدون بنيــة تحتيــة ريفيــة واســعة النطــاق، 

ســيكون منتجــو األغذيــة الرئيســيون يف العــاÊ غــÔ قادريــن عــىل 

املشــاركة بشــكل كامــل يف االقتصــاد املحــيل، وغــÔ قادريــن عــىل القيــام 

بأنشــطة ريــادة األعــ¦ل، وتضعــف آمالهــم يف زيــادة دخلهــم. ويف ظــل 

وجودهــم يف حلقــة مفرغــة مــن الفقــر، ســيكونون ضعفــاء أمــام 

الصدمــات املناخيــة وغالبــا مــا ســيضطرون إىل تبنــي م¦رســات قصــÔة 

األجل تهدد املوارد الطبيعية.

تتطلــب عمليــة إيجــاد الظــروف املواتيــة إلحــداث تحــول ريفــي شــامل 

االســتث¦ر يف البنيــة التحتيــة األساســية: الطــرق واألســواق والنقــل الــربي 

واملــاÀ واالتصــاالت الســلكية والالســلكية وقــدرات التخزيــن. وهذا يعني 

توفــÔ إمكانيــة أكــرب للوصــول إىل األرايض واملــوارد والخدمــات والتمويل 

والتكنولوجيات واألدوات الحديثة لتوليد الطاقة.

Öكــن تحقيــق الهــدف املتمثــل بتحســ اإلنتاجيــة مــن خــالل ëكــ 

صغــار املزارعــ مــن الحصــول عــىل بــذور عاليــة الجــودة وبأســعار 

معقولة ومواد زراعة ألنواع مناسبة من املحاصيل.

ــتث¦ر يف  ــالل االس ــن خ ــة م ــف إىل الزراع ــباب الري ــادة ش ــن إع Öك

امليكنــة والتقنيــات املتقدمــة يف املناطــق الريفيــة. وÖكــن أن يســاهم 

ــة.  ــوق واملربح ــو الس ــة نح ــة املوجه ــادة الزراع ــر يف زي ــذا األم ه

ــة  ــة إىل معالج ــق الريفي ــرص يف املناط ــل والف ــادة الدخ ــؤدي زي وت

مشكلة هجرة الشباب.

•

•

توفــر الزراعــة األرسيــة، 
التــي Õثــل 500 مليــون 
أو مــا نســبته 88 باملائة 
مليــون   570 الـــ  مــن 
مزرعــة عــىل مســتوى 
العــاä، حــوايل 80 باملائة 

من غذاء األرض

15



البعيــدة  األســواق  عــىل  املجتمــع  اعتــ¦د  مــن  التقليــل  Öكــن 

نهــج  اتبــاع  خــالل  مــن  األغذيــة  أســعار  وتقلبــات  والوســطاء 

والتمويــل  املــوارد  إىل  الوصــول  إمكانيــة  الالمركزيــة يف ضــ¦ن 

ــة املحليــة ويف  ــز نظــم األغذي ــا. ومــن شــأن ذلــك تعزي والتكنولوجي

الوقــت ذاتــه إرســال منتجــات ذات قيمــة أعــىل ومعتمــدة إىل 

أسواق أكرب.

إن توجيــه املــوارد إىل املناطــق الريفيــة يعــد بفوائــد تتجــاوز الريــف 

وينعكــس إيجابــاً عــىل حيــاة جميــع الســكان وعــىل Áــو البلــد 

ــن أن  ــي، Öك ــهد الريف ــل يف املش ــول الحاص ــل التح ــه. ويف ظ بكامل

تزدهــر األنشــطة االقتصاديــة داخــل وخــارج املــزارع يف حــ 

تســاهم املــدارس واملراكــز الصحيــة والخدمــات االجت¦عيــة يف دعــم 

املجتمعات الجديدة.

•

•

20 إجــراء

مجموعة موارد

الحفظ والتوسع
دليل بشـأن التكثيـف املستـدام 
لإلنتاج املحصولـي لدى املالكيـن 

الصغـار
www.fao.org/ag/save-and-grow

www.fao.org/sustainable-
agricultural-mechanization

منصـة امليكنـة الزراعيـة 
املستدامـة

www.fao.org/3/a-i4916e.pdf

الدليل الطوعي من أجل صياغة 
سياسات البذور الوطنية
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يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:

 

 

 
 

 

تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

2
أصحــاب  ربــط 

الحيــازات الصغــ²ة 

باألسواق

 îيتمثــل جــزء أســايس مــن أي اســرتاتيجية تنميــة زراعيــة وريفيــة أكــ

إنتاجيــة واســتدامة يف ëكــ املنتجــ الزراعيــ ومنتجــي األغذيــة مــن 

الوصــول إىل األســواق ذات املســتويات العاليــة مــن الكفــاءة والشــفافية 

ــبكات  ــور ش ــي وتط ــاد الريف ــع االقتص ــع توس ــية. وم ــدرة التنافس والق

 Ôــ ــلع غ ــواق الس ــول إىل أس ــىل الوص ــك ع ــتمل ذل ــدن، سيش الريف-امل

ــر األســواق  ــة إىل العمــل بأجــر خــارج املــزارع. وتوف ــة باإلضاف الزراعي

األكــî ترابطــاً فرصــاً هائلــة لتحقيــق مزيــد مــن الدخــل، ولكــن هنــاك 

أيضــاً مخاطــر مرتبطــة بسالســل القيمــة الغذائيــة األطــول والتــي تلعــب 

فيهــا العوامــل الخارجيــة دوراً أكــرب، ويكــون للمزارعــ أصحــاب 

الحيــازات الصغــÔة ســيطرة أقــل عــىل أســعار املدخــالت واملخرجــات. 

ــا  ــب، إال أنه ــن الطل ــد م ــة املزي ــلع الدولي ــواق الس ــب أس ــ¦ تجل وبين

توفــر بشــكل عــام هوامــش أقــل بالنســبة ألصحــاب الحيــازات الصغــÔة، 

ــن يكــون ¡قدورهــم الوصــول  ــة ول ــروا باملضارب ومــن األرجــح أن يتأث

إليها إال من خالل العقود.

ــة األساســية  ــك تحســ البني ســيتيح إطــار اقتصــادي كيل، ¡ــا يف ذل

القانونيــة،  والبيئــات  والسياســات  واللوائــح  العامــة  والســلع 

ــرب  ــة أك ــÔة إمكاني ــازات الصغ ــاب الحي ــ أصح ــ األرسي للمزارع

للوصول إىل األسواق.

Öكــن ملنظــ¦ت املنتجــ مســاعدة أصحــاب الحيــازات الصغــÔة يف 

الوصــول إىل مجموعــة مــن الخدمــات، ¡ــا يف ذلــك معلومــات 

محســنة عــن الســوق واإلرشــادات الخاصــة ¡أمونيــة األغذيــة، 

باإلضافة إىل الرتكيز عىل اإلنتاج والتسويق ذي القيمة املضافة.

•

•

ــد العاملــي،  عــىل الصعي
يعمل أكÑ من 80 باملائة 
مــن صغــار املُــالك يف 
أســواق الغــذاء املحليــة 

والداخلية
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20 إجــراء

مجموعة موارد

تطوير سالسل القيمة 
الغذائية املستدامة

خطوط توجيهية

www.fao.org/3/a-i3953e.pdf

ــادة األعــ¦ل والتجــارة وقــدرات أصحــاب  ــاء مهــارات ري يشــكل بن

الحيــازات الصغــÔة أمــراً أساســياً لضــ¦ن انخراطهــم بشــكل كامــل يف 

السوق واالستفادة من الفرص الجديدة.

Öكــن للمشــرتيات الحكوميــة أن تدعــم املزارعــ ومنتجــي األغذيــة 

مــن ناحيــة ëكينهــم مــن الوصــول إىل األســواق، ويف الوقــت نفســه 

ومغذيــة  أغذيــة  عــىل  املهمشــ  املســتهلك  حصــول  ضــ¦ن 

وبأســعار معقولــة يف فــرتات فشــل الســوق. ëثــل املســاعدات 

الغذائيــة والتغذيــة املدرســية أمثلــة عــىل ارتبــاط أصحــاب الحيــازات 

الصغÔة بالطلب عىل الغذاء واملنتجات الزراعية.

إن فهــم تأثــÔ القيــود التجاريــة والتشــوهات يف األســواق الزراعيــة، 

¡ــا يف ذلــك إلغــاء إعانــات صــادرات القطــاع، ســيكون أساســياً 

إليجــاد أســواق زراعيــة وطنيــة ودوليــة صحيــة ومســتدامة وجيــدة 

األداء، وكذلك لالستفادة من الفرص التي توفرها التجارة.

Öكــن أن يســاعد الرتويــج لخلــق بيئــة ســوق أكــë îكيًنــا ألصحــاب 

الحيــازات الصغــÔة عــىل توفــÔ أســعار عادلــة وشــفافة تكافــئ 

بشكل مناسب عمل واستث¦رات أصحاب الحيازات الصغÔة.

ســيعود حــل مشــاكل إيجــاد فــرص العمــل الالئقــة وع¦لــة األطفــال 

يف الزراعــة واملناطــق الريفيــة بالنفــع ليــس يف تحقيــق أهــداف 

ــ¦د  ــل أيضــاً يف املســاعدة عــىل اعت ــة فحســب، ب ــة االجت¦عي التنمي

املنتجات الزراعية للتصدير.

الحصــول عــىل التكنولوجيــا يــرسع التغيــÖ .Ôكــن أن تســاهم أجهــزة 

إدارة البيانــات، مثــل الهواتــف املحمولــة والتطبيقــات، يف نقــل 

يف  واملســاعدة  وبدقــة،  وبشــفافية  برسعــة  األســعار  معلومــات 

التفاوض من خالل جمع املنتج والتجار معاً.

•

•

•

•

•

•

منصة املعرفة يف منظمة الفاو 
بشأن سالسل القيمة الغذائية 

املستدامة
www.fao.org/sustainable-food-
value-chains/what-is-it

دليل التدريب عىل تطوير 
ريادة األع�ل

www.fao.org/sustainable-
food-value-chains/training-and-
learning-center/details-materials/
en/c/277441/

اسرتاتيجيات مبتكرة إلدارة 
املخاطر يف التمويل الريفي 

والزراعي
www.fao.org/3/a-i6940e.pdf

الخطوط التوجيهية الفنية 
إلصدار الشهادات لرتبية 

األحياء املائية
www.fao.org/3/a-i2296t.pdf

الخطـوط التوجيهيـة للتوسيـم
اإليكولوجي لألس�ك واملنتجات
السمكيـة من مصايـد األسمــاك
الطبيعية ومن املصايد الداخلية

www.fao.org/docrep/012/
i1119t/i1119t00.htm
www.fao.org/docrep/014/
ba0001t/ba0001t00.pdf
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شــملت هــذه العمليــة التنويــع، والتخصــص إىل مــا هــو أبعــد مــن االقتصــار عــىل إنتــاج أســ¦ك 

الــكارب، والتوســع نحــو اســتزراع املزيــد مــن األنــواع التجاريــة، مثــل أســ¦ك البلطــي وســمك 

الســلور البنغاســيوس، وهــو مــا ســاهم يف تعزيــز الغــالل. ومــن بــ اآلثــار اإليجابيــة الرئيســية 

االنخفــاض التدريجــي يف أســعار األســ¦ك املســتزرعة، وهــو مــا يشــكل مســاهمة هامــة يف األمــن 

الغــذاÀ. وكان النمــو الحاصــل يف القطــاع موجهــاً باألســاس نحــو الســوق املحليــة يف ظــل تصديــر 

القليــل جــداً مــن األســ¦ك املســتزرعة يف بنغالديــش. وعــىل الرغــم مــن أن اســتث¦رات ماليــ 

ــا دور  ــذا النمــو، إال أن السياســة العامــة كان له ــت محــركاً رئيســياً له املزارعــ والــرشكات كان

تيســÔي، ال ســي¦ مــن خــالل االســتث¦رات املبكــرة يف إنتــاج بيــض األســ¦ك وإمــدادات الكهربــاء 

والطرق يف األرياف.

تتطــور سلســلة قيمــة األســ¦ك 

ــÔة يف  ــة كب ــش برسع يف بنغالدي

ــذه  ــر ه ــا. وتؤث ــع قطاعاته جمي

"الثــورة الهادئــة" عــىل قطــاع 

املــزارع واملدخالت-اإلمــدادات 

- الــذي Öثــل 60 باملائــة مــن 

القيمــة املضافة اإلج¦لية للقطاع 

ــة  ــة إىل النســبة املتبقي - باإلضاف

البالغــة 40 باملائــة، والتــي تتألف 

أساساً من قطاعات البيع بالجملة 

والخدمــات  بالتجزئــة  والبيــع 

ــدن.  ــف وامل ــتية يف الري اللوجس

يف العقــد املــايض، تضاعــف حجم 

 áالســم االســتزراع  قطــاع 

ــرات  ــالث م ــه ث ــارك في واملش

بفضــل االســتث¦رات الرأســ¦لية 

التــي نفذهــا مئــات اآلالف مــن 

الحيــازات  أصحــاب  املزارعــ 

الصغــÔة والــرشكات الصغــÔة 

واملتوســطة عــىل امتــداد سلســلة 

القيمة. 

تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

"الثـورة الهادئـة" لسلسلـة قيمـة األسمـاك يف بنغالديـش

©FAO /G Napolitano
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يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:

 

 

 
 

 

3
تنويــع  تشــجيع 

ومصــادر  اإلنتــاج 

الدخل

تجلــب زراعــة العديــد مــن املحاصيــل منافــع كبــÔة للمجتمــع تتعــدى 

ــظ  ــىل حف ــي ع ــاج الزراع ــع اإلنت ــع تنوي ــرص نف ــة. ال يقت ــة املزرع بواب

الرتبــة والنبــات والحــد مــن  البيولوجــي وتحســ صحــة  التنــوع 

ــل يعــود  ــة القاســية، ب التعــرض لآلفــات واألمــراض أو األحــداث الجوي

بالنفــع عــىل املزارعــ واملجتمــع املحــيل مــن خــالل تحســ التغذيــة 

ــاج  ــم اإلنت ــون نظ ــا تك ــل. عندم ــد الدخ ــل وتولي ــرص العم ــق ف وخل

املتكاملــة موجــودًة، Öكــن للمزارعــ إعالــة أرسهــم مــن خــالل مصــادر 

دخل أخرى يف حالة فقدان الدخل من مصدر آخر.

إن النظــم املتكاملــة للمحاصيــل والــîوة الحيوانيــة والحراجــة الزراعيــة 

والجمــع بــ حقــول األرز وتربيــة األحيــاء املائيــة ليســت ســوى بعــض 

مــن كثــÔ مــن امل¦رســات املســتخدمة اليــوم والتــي أثبتــت أنهــا تزيــد 

اإلنتاجيــة وتنتــج أكــî ¡ــوارد أقــل للمســاعدة يف تلبيــة طلــب العــدد 

املتزايــد لســكان العــاÊ وخصوصــاً يف املــدن. يســاعد الجمــع بــ العمــل 

ــل  ــىل دخ ــة ع ــول األرس الريفي ــ¦ن حص ــىل ض ــا ع ــزارع وخارجه يف امل

خالل مواسم الجفاف أو عند مواجهة ظروف طقس قاسية.

يســاعد تنويــع اإلنتــاج عــىل اســتقرار إيــرادات األرس، وبنــاء القــدرة 

عــىل الصمــود أمــام تغــÔ املنــاخ والكــوارث الطبيعيــة، والحــد مــن 

املــواد  أســعار  يف  املفاجئــة  الزيــادة  مثــل  للصدمــات  التعــرض 

الغذائيــة التــي Öكــن أن تكــون كارثيــة للفقــراء نظــراً إىل محدوديــة 

قدرتهم عىل الوصول إىل خدمات االئت¦ن واملدخرات.

•

مــن  أنــواع  خمــس 
الحيوانــات فقــط توفــر 
مــا نســبته 31 باملائــة 
مــن متوســط اســتهالك 

الربوتينات يومياً

20 إجــراء
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ــة خــالل مختلــف فــرتات الســنة  ــادة تنــوع األنشــطة اإلنتاجي إن زي

ــاً مــا  يســاعد عــىل تجنــب فــرتات االنقطــاع عــن العمــل التــي غالب

تكون أيضاً مرتافقًة بفجوات يف األمن الغذاÀ والتغذية.

 Ôإن بنــاء اإلطــار املؤســيس وتدعيــم الروابــط بــ القطــاع غــ

الرســمي لألنظمــة الزراعيــة والغذائيــة مــع بقيــة النظــام االقتصــادي 

الرســمية   Ôغــ الفاعلــة  الجهــات  إدمــاج  يف  يســاعد  أن  Öكــن 

والرشكات، فضالً عن رفع اإلنتاجية واألجور.

تســاعد نظــم الزراعــة التــي تجمــع بــ مختلــف املحاصيــل والــîوة 

الحيوانيــة واألســ¦ك يف تلبيــة االحتياجــات الغذائيــة لــألرس الريفيــة، 

ــة  ــذاÀ، وخاص ــوع الغ ــذاÀ والتن ــن الغ ــق األم ــهم يف تحقي ــ¦ يس م

ــالالت  ــل وس ــاف محاصي ــة أصن ــة وتربي ــىل زراع ــجيع ع ــد التش عن

حيوانية محلية، والتي غالباً ما تكون ذات قيمة غذائية عالية.

ويســهم التنويــع يف الحفــاظ عــىل صحــة الرتبــة وعــىل التنــوع 

البيولوجــي، وهــو أمــر رضوري إلنتــاج األغذيــة يف البلــد مســتقبالً يف 

ظــل كــون قاعــدة املــوارد الطبيعيــة وخدمــات النظــام اإليكولوجــي 

أساس جميع النظم الغذائية والزراعية.

•

•

•

•

مجموعة موارد

مجتمع األنواع املهملة 
وغ² املستغلّة

(تدار من قبل املنظمة الدولية 

للتنوع البيولوجي)

تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

www.nuscommunity.org/about-us/
neglected-underutilized-species

الرشاكة من أجل تقييم وأداء 
الÑوة الحيوانية عىل الصعيد 

البيئي

www.fao.org/partnerships/leap

الرشاكة من أجل تقييم وأداء 
الÑوة الحيوانية عىل الصعيد 

البيئي

www.fao.org/partnerships/leap

www.fao.org/sustainable-food-
value-chains/training-and-learning-
center/details/en/c/274790

سلسلة كتيبات الفاو بشأن 
التنويع

الحفاظ عىل تنوع الÑوة
 الحيوانية

ìوذج الكرتو¶

www.fao.org/ag/againfo/
programmes/en/genetics/
Guidelines.html
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20 إجــراء

أسس صندوق لض¦ن االئت¦ن عام 2013 بالتعاون مع þانية اتحادات منتجة ëثل 176000 مزارع 

ــز  ــاو عــىل تعزي ــت الف ــدوق، عمل ــات الصن ــم إمكان ــازات الصغــÔة. ولتعظي ــن أصحــاب الحي م

برنامــج تنميــة القــدرات لزيــادة وصــول املنتجــ إىل خدمــات االئتــ¦ن الزراعــي. وقــد ëكنــت 

ثالثــة مــن االتحــادات مــن الحصــول عــىل ائتــ¦ن تجــاري لتمويــل األنشــطة االقتصاديــة مثــل 

إنتــاج وتســويق البطاطــس، كــ¦ نفــذت خمــس منظــ¦ت للمنتجــ خطــط اســتث¦ر ¡واردهــا 

الخاصة.

ــ، عــىل  ــازات الصغــÔة، مــن خــالل الــرشكاء املحلي يســاعد املــرشوع املزارعــ أصحــاب الحي

الدخــول يف حــوار تفــاويض مــع البنــوك لزيــادة قدرتهــم التفاوضيــة والحصــول عــىل االئتــ¦ن. 

ــم  ــىل تصمي ــدرة املقرضــ ع ــ¦ أدى إىل تحســ ق ــادل، م ــم متب ــة تعل ــك عملي ــز ذل ــد حف وق

ــازات الصغــÔة. كــ¦ يســاهم املــرشوع يف التقليــل  وتقديــم القــروض للمزارعــ أصحــاب الحي

من خطر الخسائر يف حالة الفشل.

األغذيــة  منظمــة  تعمــل 

ــر  ــة النيج ــع حكوم ــة م والزراع

وغÔهــا مــن الــرشكاء منــذ عــام 

تطويــر  عمليــة  لتعزيــز   2009

ــي تســتهدف  ــة الت األدوات املالي

منظ¦ت املنتج. ساهم الربنامج 

بتطوير وتعزيز شــبكة تضم  783 

تعاونيــًة ومتجــر مدخــالت تــدار 

منظــ¦ت  قبــل  مــن  مبــارشة 

املنتجــ. من خالل هذه الشــبكة 

الواســعة، تصــل املدخــالت ذات 

األســعار والجــودة الجيــدة إىل 

القــرى  نصــف  مــن   îأكــ

ونتيجــة  النيجــر.  يف  الزراعيــة 

ــل  ــالل محاصي ــزت غ ــك، قف لذل

الــذرة الرفيعــة والدخــن بنســبة 

100 و81 باملائة عىل التوايل.

التمويـل الشامـل ملنظمـات املنتجيـن يف النيجـر

©FAO /A. Esiebo
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يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:

 

 

 
 

 

4
بنــاء املعرفــة لــدى 

املنتجــ© وتطويــر 

قدراتهم

ــرة  ــا املبتك ــتث¦ر يف التكنولوجي ــدرات واالس ــاء الق ــة وبن ــادل املعرف تب

ــن  ــتدامة. لك ــة مس ــة وزراع ــم أغذي ــول إىل نظ ــن التح ــزء م ــا ج كله

شــهدت الســنوات األخــÔة تحــوالً كبــÔاً يف طريقــة إتاحــة املعرفــة. يتــم 

اســتبدال األنظمــة املوجهــة مــن أعــىل إىل أســفل والتكنولوجيــا بشــكل 

تدريجــي بأســاليب متكاملــة موجهــة نحــو الســوق ويقودهــا املزارعــون، 

ــاب  ــا أصح ــرط فيه ــاركية ينخ ــات تش ــىل عملي ــوي ع ــا تنط ــاً م وغالب

ــازات  ــاب الحي ــون أصح ــون األرسي ــرب املزارع ــن. يعت ــة متعددي مصلح

الصغــÔة والنســاء والرجــال يف املناطــق الريفيــة ومنظ¦تهــم عــىل نحــو 

متزايــد رشكاء كاملــ يف تحليــل الحالــة وتحديــد املشــاكل، ويف إعــادة 

تعريــف البحــوث والخدمــات االستشــارية. يظهــر االتجــاه الحــايل تبنــي 

نظــم إرشــاد تعدديــة عــىل نحــو متزايــد حيــث يعمــل كل مــن القطــاع 

 Ôواملنظــ¦ت غــ Âالعــام والــوكاالت الخاصــة ومنظــ¦ت املجتمــع املــد

ــة للمزارعــ كل عــىل أســاس مجــاالت  ــم املعرف ــة عــىل تقدي الحكومي

خربته.

تتطلــب املشــاركة يف سالســل القيمــة الحديثــة التــي تتاجــر باملحاصيــل 

داخــل حــدود البلــد أو عــرب الحــدود منهجيــات موجهــة نحــو األعــ¦ل 

تشــمل مجموعــة مــن املهــارات يف إدارة املزرعــة ســواء يف اإلنتــاج أو يف 

مراحل التسويق.

ــم  ــم تشــكيل منظــ¦ت املنتجــ لتقدي ــه دع ــم في ــذي يت ــت ال يف الوق

الخدمــات وإيصــال شــواغل املزارعــ، يتعــ عــىل البلــدان لعــب دور 

أكــرب كمنســق ومنظــم لضــ¦ن أن تكــون الخدمــات التــي يقدمهــا العــدد 

املتزايد من الجهات الفاعلة يف مجال املعرفة:

اســتخدم نهــج مدرســة 
يف  الحقليــة  املزارعــ© 

أكÑ من 100 بلداً

تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

23



20 إجــراء

مجموعة موارد

منصة مدارس املزارع© 
الحقلية العاملية

www.fao.org/farmer-field-schools

ــذ  ــع أخ ــتدام م ــو مس ــىل نح ــة ع ــاً ومتوازن ــة فني ــة وصحيح مجدي

قضايــا القــدرة عــىل الصمــود والوصــول إىل األســواق والشــمول 

االجت¦عي بع االعتبار.

موجهــة وقاãــة عــىل الطلــب وتســتهدف النســاء والشــباب، وتعالــج 

االحتياجــات املحــددة ملختلــف فئــات املنتجــ مــع ضــ¦ن الوصــول 

إىل املتخلف عن الركب.

مــن أجــل توفــÔ وظائــف أفضــل وفــرص عمــل الئقــة، يجــب أن يركــز 

ــر القــدرات،  ــة عــىل تطوي ــكار يف املناطــق الريفي ــة واالبت ــادل املعرف تب

مدعوماً بـ:

جمــع معــارف املزارعــ مــع بعضهــا البعــض مــن خــالل املــدارس 

النظــام  يف  الزراعــة  أســاليب  تعــزز  التــي  للمزارعــ  الحقليــة 

آفــاق  بشــأن  والوعــي  الفهــم  وتعزيــز  الزراعــي،  اإليكولوجــي 

ــة الصديقــة  التوظيــف يف املناطــق الريفيــة يف ســياق النظــم الغذائي

للبيئة.

ــباب  ــد الش ــك لتزوي ــة وذل ــن الزراع ــد م ــو أبع ــا ه ــاب إىل م الذه

االجت¦عيــة  األعــ¦ل  ريــادة  مجــال  يف  والتعليــم  بالتدريــب 

االقتصاديــة املســتدامة، ¡ــا يف ذلــك املهــارات البرشيــة وربــط 

الزراعة بالصناعة والخدمات.

•

•

•

•

بوابة الفاو للبحوث واإلرشاد
www.fao.org/research-and-
extension

دليل قرارات بشأن األساليب 
االستشارية الريفية

www.fao.org/3/a-i8141e.pdf

تنمية قدرات املنظمة
www.fao.org/capacity-development

دورات تعليمية لتنمية القدرات 
يف املنظمة

www.fao.org/capacity-
development/resources/fao-learning-
material/learning-courses
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ــة، وتشــجع النهــج  ــداً سياســات عامــة تدعــم الزراعــة اإليكولوجي ــد وضــع أكــî مــن 30 بل وق

ــاق  ــيع نط ــىل توس ــات ع ــذه السياس ــاعد ه ــي. وتس ــتوى الوطن ــىل املس ــة ع ــة املتكامل القطاعي

ــدان.  ــن البل ــدد م ــل يف ع ــك بالفع ــد نجحــت بذل ــة وق ــة اإليكولوجي ــ¦د م¦رســات الزراع اعت

غالبــاً مــا تشــتمل سياســات الزراعــة اإليكولوجيــة عــىل آليــات للتعــاون املشــرتك بــ الــوزارات 

لدعــم تبنــي نهــج متكامــل، وترتيبــات إدارة مبتكــرة تشــمل املزارعــ األرسيــ وغÔهــم مــن 

ــم  ــة لدع ــج اإلقليمي ــات، والُنُه ــول السياس ــوارات ح ــة يف الح ــام األغذي ــة يف نظ ــات الفاعل الجه

الحلــول الخاصــة بــكل ســياق. تســاعد منهجيــات الزراعــة اإليكولوجيــة منظــ¦ت املنتجــ عــىل 

تطويــر التعــاون بــ القطاعــات وتعزيــز الروابــط مــع منظــ¦ت املســتهلك. يحتــل الباحثــون يف 

مجــال الزراعــة اإليكولوجيــة موقــع الصــدارة يف تطويــر املعرفــة متعــددة التخصصــات الالزمــة 

لالستجابة للدعوة إىل تبني منهجيات متكاملة تطرحها أهداف التنمية املستدامة.

ــة  ــل الزراع ــات مث ــن ملنهجي Öك

اإليكولوجيــة أن تســاعد البلــدان 

مــن  املزيــد  تحقيــق  عــىل 

األغذيــة والزراعــة املســتدام 

تحســ  خــالل  مــن  عمليــاً. 

التــآزر البيولوجــي الــذي يجمــع 

بــ املحاصيــل واألشــجار والîوة 

األســ¦ك  ومصايــد  الحيوانيــة 

ــوم  ــة، يق ــاء املائي ــة األحي وتربي

املزارعــون الذيــن يســتخدمون 

امل¦رســات الزراعية اإليكولوجية 

بتعزيــز الوظائــف اإليكولوجيــة، 

مــ¦ يــؤدي إىل زيــادة كفــاءة 

اســتخدام املــوارد والقــدرة عــىل 

إدارة  خــالل  ومــن  الصمــود. 

خدمــات النظــام اإليكولوجــي 

التــي يتم حشــدها بشــكل متكرر 

عــىل مســتوى املنطقــة، تعــزز 

الزراعــة اإليكولوجيــة التنميــة 

اإلقليمية. 

تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

دعـم الزراعـة اإليكولوجيـة يف السياسـات العامـة

©FAO 
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يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:

 

 

 
 

 

5
صحــة  تعزيــز 

ــتعادة  ــة واس الرتب

األرايض

•

ــة.  ــة التغذوي ــة وأفضــل مــن الناحي ــة صحي ــة أغذي ــة الصحي ــج الرتب تنت

تســتضيف الرتبــة ربــع التنــوع البيولوجــي للكوكــب، وتوفــر الرتبــة دورة 

النباتيــة والحيوانيــة، وتعمــل كأســاس لألعــالف  للحيــاة  مغذيــات 

والوقــود واألليــاف واملنتجــات الطبيــة، فضــالً عــن العديــد مــن خدمــات 

 Ôــ ــة يف توف ــا البالغ النظــام اإليكولوجــي األخــرى. وفضــالً عــن أهميته

ــام  ــود أم ــىل الصم ــدرة ع ــÔ الق ــر وتوف ــع التصح ــة، ومن ــاه النظيف املي

ــون العضــوي  ــرب تجمــع للكرب ــة أك ــاف، تشــكل الرتب ــات والجف الفيضان

األريض، مــ¦ يخفــف مــن تغــÔ املنــاخ مــن خــالل الحــد مــن انبعاثــات 

غازات الدفيئة.

ومــع ذلــك، وصلــت م¦رســات اســتخدام األرايض غــÔ املســتدامة 

والضغــوط البرشيــة عــىل املــوارد املتبعــة يف هــذه األيــام إىل مســتويات 

ــات يف  ــتنفاد املغذي ــيئة إىل اس ــة الس ــاليب الزراعي ــؤدي األس ــة. ت حرج

الرتبــة بشــكل أرسع مــن تكونهــا. تــؤدي الحراثــة املكثفــة وإزالــة املــواد 

العضويــة والــري املفــرط باســتخدام ميــاه ذات نوعيــة رديئــة واإلفــراط 

يف اســتخدام األســمدة االصطناعيــة ومبيــدات اآلفــات إىل تلــوث الرتبــة 

وفقدها وتدهورها.

ــتعادة  ــل أو اس ــادة تأهي ــن إع ــص م ــة أرخ ــتدامة للرتب إن اإلدارة املس

وظائف الرتبة.

تطبــق األســاليب املتكاملــة، مثــل إدارة مســتجمعات امليــاه واإلدارة 

ــا يف  ــة وتضعه ــتدامة للرتب ــادئ اإلدارة املس ــألرايض، مب ــتدامة ل املس

سياق طبيعي أوسع، ¡ا يعالج قضايا تتجاوز املزرعة.

مــا يقــرب مــن ثلــث 
تربــة العــاä متدهــورة، 
يف الغالب بسبب م�رسات 
إلدارة  مســتدامة  غــ² 

الرتبة
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جــزء كبــÔ مــن اإلدارة املســتدامة للرتبــة هــو إرشاك مــالك األرايض 

ومســتخدميها واملجتمعــات املحليــة يف عمليــة صنــع القــرار. Öكــن 

الجهــات  ëّكــن  أن  الالمركزيــة  اإلدارة  وآليــات  اإلدارة  لخطــط 

الفاعلــة املحليــة مــن أن يكــون لهــا رأي بشــأن مواردهــا وأقاليمهــا. 

إن إمكانيــة تحقيــق االســتدامة عــىل املســتويات املحليــة تكــون أكــرب 

عندمــا تلتــزم املشــاريع بالقوانــ الداخليــة إلدارة األرايض واألنظمــة 

املحلية األخرى.

يف الوقــت الــذي تعتــرب فيــه إزالــة الغابــات وتغيــÔ اســتخدام 

األرايض، والناجمــة إىل حــد كبــÔ عــن زيــادة االحتياجــات الغذائيــة، 

ــة  ــر حال ــر تقري ــاÊ، يظه ــول الع ــة ح ــتنزاف الرتب ــياً الس ــبباً رئيس س

الغابــات يف العــاÊ لعــام 2016 والصــادر عــن الفــاو أنــه ليــس 

مــن الــرضوري أن تــأ~ زيــادة اإلنتــاج الزراعــي عــىل حســاب 

الغابات.

ــة،  ــتدامة للرتب ــإلدارة املس ــة ل ــة الطوعي ــوط التوجيهي ــر الخط توف

التــي أقرتهــا منظمــة األغذيــة والزراعــة يف عــام 2016، مجموعــة من 

التوصيــات الفنيــة وأخــرى متعلقــة بالسياســات تقــوم عــىل العلــم، 

ــف  ــ مختل ــع ب ــاق واس ــىل نط ــا ع ــا وقبوله ــت فعاليته ــي ثبت والت

أصحاب املصلحة.

•

•

•

مجموعة موارد

الرشاكة العاملية من 
أجل الرتبة

www.fao.org/global-soil-partnership

الخطوط التوجيهية الطوعية 
لإلدارة املستدامة للرتبة

www.fao.org/3/a-bl813e.pdf

الدراسة العاملية لنهج 
وتكنولوجيات حفظ املوارد

www.wocat.net

COLLECT EARTH
تفس² برصي معزز ملراقبة األرايض

www.openforis.org/tools/collect-
earth.html

الخطوط التوجيهية العاملية 
الستعادة الغابات املتدهورة 
واملشهد الطبيعي يف األرايض 

الجافة
www.fao.org/3/a-i5036e.pdf
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النظيفــة  امليــاه  عــىل  الصحــي  والغــذاء  الصحيــة  الزراعــة  تعتمــد 

ــاه  ــاة للنظــم اإليكولوجيــة، فــإن املي ــان الحي والعذبــة. وباعتبارهــا رشي

ــة.  ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــة االجت¦عي ــب التنمي ــع جوان ــة لجمي رضوري

انهــا مهمــة للقضــاء عــىل الفقــر وتحقيــق األمــن الغــذاÀ وتعزيــز 

القــدرة عــىل الصمــود أمــام الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث التــي 

ــع  ــف م ــا تلعــب دوراً رئيســياً يف التكي ــا أنه ــا اإلنســان، م يتســبب فيه

تغÔ املناخ.

املحاصيــل والــîوة الحيوانيــة بالفعــل عىل ما نســبته 70 باملائــة من كامل 

ــبة إىل 95  ــل النس ــاÊ، وتص ــتوى الع ــىل مس ــحوبة ع ــاه املس ــة املي كمي

باملائــة يف بعــض البلــدان الناميــة. ومــن املرجــح أن يــزداد ضــخ امليــاه 

 Êوة الحيوانيــة مــع زيــادة عــدد ســكان العــاîألغــراض الــري وســقاية الــ

والتنمية االقتصادية م¦ يؤدي إىل ارتفاع الطلب عىل الغذاء.

اليــوم، غالبــاً مــا يســاء إدارة امليــاه، وقــد باتــت أكــî نــدرة. وإذا 

 Êكــن أن يعيــش ثلثــا ســكان العــاÖ ،ــاط االســتهالك الحاليــةÁاســتمرت أ

يف بلــدان تعــاÂ مــن نقــص امليــاه بحلــول عــام 2025. ويف العديــد 

من األماكن، تشكل املياه، وليس األرايض، العامل املحدد لإلنتاج.

ــاه رشب  ــÔ مي ــب توف ــة يتطل ــة املائي ــن الناحي ــن م ــاÊ آم ــاد ع إن إيج

ــوارد  ــتداماً للم ــراً مس ــي وإدارة وتطوي ــات رصف صح ــة وخدم مأمون

املائيــة وح¦يــة املــوارد البيولوجيــة املائيــة وإدارة ميــاه الــرصف 

الصحي ونوعية املياه.

يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:

 

 

 
 

 

6
امليــاه  ح�يــة 

وإدارة ندرتها

تســتحوذ الزراعــة عــىل 
ما نســبته 70 باملائة من 
امليــاه  كميــة  كامــل 
املســحوبة وتصل النسبة 
إىل 95 باملائــة يف بعــض 

البلدان النامية
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تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

إن إنشــاء آليــات إدارة شــفافة وفعالــة أمــر رضوري لتوزيــع امليــاه 

بــ القطاعــات املتنافســة مثــل الزراعــة والصناعــة واملــدن. وينبغــي 

ــاه بــ مختلــف القطاعــات وعــىل  أن يكــون التعــاون يف مجــال املي

جميــع املســتويات، مــن خــالل عمليــة شــاملة تشــمل إرشاك جميــع 

أصحــاب املصلحــة، جــزءاً مــن برنامــج اإلدارة املســتدامة للميــاه يف 

البلد.

 Ôكــن أن يكــون للسياســات والترشيعــات واإلجــراءات املاليــة تأثــÖ

عميــق عــىل كيفيــة إدارة امليــاه، ¡ــا يف ذلــك أســعار الطاقــة أو 

اإلعانــات واالتفاقــات التجاريــة واملحافظــة عــىل البيئــة للنظــم 

اإليكولوجيــة. وتعتــرب الغابــات، عــىل وجــه الخصــوص، حيويــة 

بالنســبة لتنظيــم وإمــداد امليــاه العذبــة، يف حــ تتأثــر النظــم 

لألنــواع  كموائــل  تعمــل  التــي  األنهــار،  ملصبــات  اإليكولوجيــة 

ــات  ــل كمي ــا تص ــ¦ك، عندم ــواع األس ــر ألن ــاحة تكاث ــة ومس البحري

أقل من املياه أو ذات جودة أقل إىل املحيطات.

ــاه ألغــراض الزراعــة  Öكــن أن يكــون لالســتث¦رات املوجهــة يف املي

تأثــÔ كبــÔ عــىل اســتدامة امليــاه. يحتــاج املزارعــون أصحــاب 

ــازات الصغــÔة، الذيــن يســعون عــادة إىل اســتث¦رات يف الــري  الحي

ــىل األرايض،  ــول ع ــة للحص ــة موثوق ــÔ، إىل إمكاني ــاق صغ ــىل نط ع

وضــ¦ن الوصــول إىل امليــاه وتحســ إمكانيــة الوصــول إىل املدخــالت 

واألســواق. يحتــاج الصيــادون إىل حقــوق آمنــة يف امليــاه وإمــدادات 

مضمونة من املياه.

يتطلــب تحســ كفــاءة اســتخدام امليــاه يف الزراعــة تطويــر القــدرات 

عــىل جميــع املســتويات. وســتكون هنــاك حاجــة إىل تحســ املعرفــة 

والبحــث واالبتــكار والتنفيــذ نحــو اســتخدام أكــî اســتدامة للميــاه 

لتلبية احتياجات العاÊ املستقبلية من الوقود والغذاء.

•

•

•

•

مجموعة موارد

مواجهة ندرة املياه: إطار عمل 
ñللزراعة واألمن الغذا

املياه والفقراء يف املناطق الريفية - 
تدخالت لتحس© سبل العيش 

(أفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى وآسيا)

www.fao.org/docrep/016/
i3015e/i3015e.pdf

املحاسبة والتدقيق يف مجال املياه
دليل مرجعي

www.fao.org/3/a-i5923e.pdf

www.fao.org/3/a-i0132e.pdf
www.fao.org/3/a-i3705e.pdf

امل�رسات داخل املزرعة من أجل 
االستخدام اآلمن ملياه الرصف 
الصحي يف البستنة يف املناطق 

الحرضية وشبه الحرضية

www.fao.org/docrep/016/
i3041e/i3041e.pdf

برنامج اإلدارة املتكاملة إلنتاج 
املبيدات ومكافحة اآلفات 

يف أفريقيا
(التدريب، الوصول)

www.fao.org/agriculture/ippm/
activities/pesticide-risk-reduction

الخطوط التوجيهية الفنية لتنفيذ 
مدونة قواعد السلوك الدولية 

بشأن إدارة مبيدات اآلفات
www.fao.org/agriculture/crops/
thematic-sitemap/theme/pests/
code/list-guide-new
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ــي،  ــن صحــة النظــام البيئ ــوع البيولوجــي جــزءاً ال يتجــزأ م ــرب التن يعت

ــاً  ــه رضوري ــك عــن كون ــاج الغــذاÀ، ناهي ــادة اإلنت وهــو أمــر مهــم لزي

ــوع  ــن التن ــف واســع م ــظ طي ــر حف ــش. يوف ــاظ عــىل ســبل العي للحف

ــواÂ املحــيل واســتغالله القــدرة عــىل التكيــف والصمــود  ــا~ والحي النب

أمــام تغــÔ املنــاخ، واألمــراض الناشــئة، والضغــوط عــىل األعــالف 

وإمــدادات امليــاه وتغــÔ متطلبــات الســوق. إن االســتفادة مــن خدمــات 

ــن  ــة وتحس ــالت الخارجي ــة إىل املدخ ــن الحاج ــل م ــي تقل ــام البيئ النظ

الكفاءة.

ومــع ذلــك، بــات اإلرث الغنــي للعــاÊ مــن التنــوع البيولوجــي الزراعــي 

مهــدداً اليــوم. تــؤدي عوامــل مثــل تغــÔ اســتخدام األرايض وتدهورهــا 

والتلــوث وظهــور أنــواع غريبــة غازيــة وتدهــور املوائــل وتغــÔ املنــاخ 

وتحمــض املحيطــات إىل تقليــل عــدد األنــواع، مــ¦ يــؤدي إىل إضعــاف 

ــكل  ــة بش ــم اإليكولوجي ــىل النظ ــط ع ــادة الضغ ــي وزي ــا الجين تنوعه

يتجــاوز قدرتهــا يف كثــÔ مــن األحيــان. ويف الوقــت نفســه، تفقــد أنظمــة 

إنتــاج األغذيــة تنوعها. ويوفر اآلن 30 محصوًلا فقط ما نســبته 95 باملائة 

ــة  ــر خمس ــ¦ يوف ــة، بين ــة الغذائي ــن الطاق ــان م ــات اإلنس ــن احتياج م

منهــا فقــط - األرز والقمــح والــذرة والدخــن والــذرة الرفيعــة - حــوايل 

ــام  ــار واألغن ــات - األبق ــن الحيوان ــواع م ــة أن ــر خمس ــة. توف 60 باملائ

واملاعــز والخنازيــر والدجــاج - حــوايل ثلــث متوســط اســتهالك الربوتــ 

ــن  ــد م ــواع يزي ــن األن ــÔ م ــدد الصغ ــذا الع ــتخدام ه ــي. إن اس اليوم

ضعف النظم الزراعية ويعرض األمن الغذاÀ والتغذية للخطر.

يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:

 

 

 
 

 

7
تعميــم حفــظ التنوع 
البيولوجــي وح�يــة 
النظــام  وظائــف 

اإليكولوجي

يســتزرع 600 نــوع مــن 
مــن  املائيــة  األنــواع 
خــالل تربيــة األحيــاء 

املائية
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تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

ــن  ــلة م ــذ سلس ــة تنفي ــي يف الزراع ــوع البيولوج ــم التن ــب تعمي يتطل

املبــادرات املحــددة يف عقــد األمــم املتحــدة (2011-2020) بشــأن التنوع 

ــا  ــي اعتمدته ــة الت البيولوجــي وأهــداف أيــيش، وخطــط العمــل العاملي

لجنة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة:

زيــادة االســتث¦ر لضــ¦ن تعميــم حفــظ التنــوع البيولوجــي واملــوارد 

الوراثيــة لألغذيــة والزراعــة يف جميــع القطاعــات املســاهمة يف 

التنمية املستدامة واألمن الغذاÀ والتغذية.

بنــاء مؤسســات وطنيــة ووضــع ترشيعــات إلدارة هــذه املــوارد 

الجينية.

ــواع  ــد األن ــات لتحدي ــات والحيوان ــي للنبات ــوع البيولوج ــد التن رص

ــر  ــراض. توف ــر االنق ــة لخط ــة املعرض ــالالت الحيواني ــة والس النباتي

مخزونــات بنــوك الجينــات وتعــدادات الســالالت مقياســاً ديناميكيــاً 

للتنوع النبا~ والحيواÂ الحايل ومستوى حفظه.

تنظيــم القــدرة عــىل الوصــول وفــرض التزامــات تبــادل املنافــع عــىل 

اســتخدام املــوارد الجينيــة. ويدعــم ذلــك املعاهــدة الدوليــة بشــأن 

املــوارد الوراثيــة النباتيــة لألغذيــة والزراعــة وإعالنهــا أن أهــم 

املحاصيــل الســتة واألربعــ ستشــمل مجموعــة مــن املــوارد الجينيــة 

التي Öكن للجميع الوصول إليها.

عكــس تدهــور املوائــل الطبيعيــة، ال ســي¦ يف الجبــال والغابــات 

وامليــاه العذبــة والبيئــات الســاحلية، مــن خــالل إنشــاء مناطــق 

حفــظ. استكشــاف الحوافــز لخدمــات النظــام اإليكولوجــي املطبقــة 

عىل حفظ التنوع البيولوجي.

•

•

•

•

•

www.fao.org/3/a-i4917e.pdf

www.fao.org/ag/againfo/programmes/
en/genetics/Guidelines.html

www.fao.org/3/a-i6492e.pdf

www.fao.org/ag/againfo/programmes/
en/genetics/Guidelines.html

www.fao. org/3/a-i5603e.pdf
www.fao.org/3/a-i6505e.pdf

مجموعة موارد

الخطوط التوجيهية لوضع 
اسرتاتيجية وطنية للموارد 

الوراثية النباتية لألغذية 
والزراعة

www.fao.org/documents/card/
en/c/8f366de9-08a8-42ad-aae1-
4f8f6822420e/

املبادئ التوجيهية الطوعيـة 
لصون األقارب الربية للمحاصيل 

والنباتـات الغذائيــة الربيــة 
واالستخـدام املستـدام لهـا

خطوط توجيهية بشأن املوارد 
الوراثية الحيوانية

مبادئ لتقييم آثار الÑوة الحيوانية 
عىل التنوع البيولوجي

(الرشاكة من أجل تقييم وأداء الÑوة 
الحيوانية عىل الصعيد البيئي)

الحفاظ عىل تنوع الÑوة الحيوانية
(ìأدوات تعلم الكرتو)

نظام مراقبة املوارد السمكية 
(FIRMS)

تعميم خدمات النظم اإليكولوجية 
والتنوع البيولوجي يف اإلنتاج واإلدارة 

الزراعية يف رشق أفريقيا ويف جزر 
املحيط الهادئ

firms.fao.org

31



20 إجــراء

ــات  ــة الغاب ــس إزال ــال لعك ــد يف نيب ــج الرائ ــة النه ــتأجرة املجتمعي ــة املس ــ¦ل الحراج ــل أع ëث

وتدهــور األرايض. بــدأ هــذا النهــج يف البلــد منــذ حــوايل 20 ســنة ولــه هدفــان رئيســيان هــ¦: 

تجديــد الغابــات يف األرايض املتدهــورة؛ والتخفيــف مــن حــدة الفقــر يف الريــف. و¡وجــب هــذا 

ــة إىل  ــة للدول ــورة اململوك ــات املتده ــÔ أرايض الغاب ــىل تأج ــال ع ــة نيب ــل حكوم ــام، تعم النظ

مجموعــات صغــÔة مــن األرس الفقــÔة. وتطلــب مــن األرس ح¦يــة أراضيهــا الحرجيــة ضــد مزيــد 

مــن التدهــور وتســمح لهــا بــزرع نباتــات مفيــدة اقتصاديــاً، ويف الوقــت نفســه ëكــ الغابــات 

من التعايف من خالل التجديد الطبيعي والزراعة االنتقائية ألشجار معظمها محلية.

ــور ويف  ــي املتده ــهد الطبيع ــل املش ــادة تأهي ــÔاً يف إع ــاً كب ــات نجاح ــÔ الغاب ــج تأج ــق نه حق

ــÔة يف  ــة الفق ــات الريفي ــاه املجتمع ــادي ورف ــع االجت¦عي-االقتص ــ الوض ــه تحس ــت ذات الوق

نيبــال. وتشــمل العوامــل الرئيســية التــي ســاهمت يف نجــاح هــذه املجتمعــات مــا يــيل: توليــد 

ــة  ــة طويل ــة وبيئي ــع اقتصادي ــش املقــرتن ¡ناف الدخــل عــىل املــدى القصــÔ لتحســ ســبل العي

 Ôاألجــل مــن خــالل اســتعادة أرايض الغابــات؛ الرتكيــز عــىل احتياجــات أفقــر املجتمعــات؛ توفــ

حيــازة آمنــة وطويلــة األجــل بحقــوق وواجبــات واضحــة؛ اتبــاع نهــج تشــار\ يف تشــكيل أنشــطة 

ــات  ــع منتج ــن بي ــج ع ــل النات ــتث¦ر الدخ ــي؛ اس ــهد الطبيع ــتقبل املش ــد مس ــرشوع وتحدي امل

الغابــات لتمويــل أنشــطة تنميــة القــرى؛ ضــ¦ن التعــاون القــوي بــ الــوزارات وبــ القطاعــات؛ 

تعزيــز دور املــرأة يف صنــع القــرار؛ تطبيــق نهــج يربــط بــ الجوانــب اإلنتاجيــة للغابــات والــîوة 

ــن  ــتقبلية م ــة واملس ــال الحالي ــات األجي ــات وتطلع ــاة احتياج ــع مراع ــة، م ــة والزراع الحيواني

املجتمعات املحلية.

البلــد غــÔ الســاحيل  نيبــال،  تعتــرب 

الواقــع يف جبــال الهي¦اليــا، واحــدة 

مــن أفقــر البلــدان وأقلهــا Áــواً يف 

الرغــم مــن تدهــور  العــاÊ. وعــىل 

نيبــال،  يف  املــوارد  قاعــدة  وتضائــل 

ــش  ــبل العي ــاً لُس ــات أساس ــل الغاب تظ

العلــف  الغابــات  وتوفــر  الريفيــة. 

للــîوة الحيوانية، وتثبّت الرتبة، وتؤّمن 

األرايض الزراعية املناسبة بفضل الغطاء 

الــذي توفــره وتنتــج منتجــات حرجيــة 

مفيدة غÔ األخشاب.

اإلنتاج من خالل أع�ل الحراجة يف األرايض املستأجرة يف نيبال

©C. Steele-Perkins/Magnum Ph
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•

يف كل عــام يخــرس العــاÊ، أو يهــدر، حــوايل ثلــث الطعــام الــذي ينتجــه. 

تبلــغ التكلفــة االقتصادية العاملية لهدر األغذيــة 750 مليار دوالر، وهو ما 

يقرب من الناتج املحيل اإلج¦يل لســويرسا (2011). لكن يظل التأثÔ أكرب 

املســتهلك  مــن  كل  عــىل  وهدرهــا  األغذيــة  فقــد  يؤثــر   .Ôبكثــ

ــي  ــة الت ــل الكمي ــذاء وتقلي ــعار الغ ــاع أس ــالل ارتف ــن خ ــ م واملنتج

Öكــن بيعهــا. فهــي تشــكل تهديــداً لألمــن الغــذاÀ، وإهــداراً للمــوارد، 

ــىل  ــراً ع ــكل خط ــة وتش ــة البيئي ــىل األنظم ــرب ع ــاً أك ــرض ضغوط وتف

البيئة نتيجة انبعاثات غازات الدفيئة.

Öكــن لجميــع الجهــات الفاعلــة يف السلســلة الغذائيــة، مــن املزرعــة إىل 

املائــدة، أن تلعــب دوراً يف الحــد مــن فقــد األغذيــة، وإعــادة اســتخدامها 

وتدويرها، والتشجيع عىل تبني أÁاط استهالك أكî استدامة.

ــع،  ــم للوض ــراء تقيي ــرتاتيجية يف إج ــن االس ــايس م ــزء أس ــل ج يتمث

 Ôيبــدأ بتحديــد األســباب الرئيســية لفقــد األغذيــة، ثــم تحليــل تأثــ

الحلــول عــىل الجــدوى الفنيــة واالقتصاديــة، ومتطلبــات جــودة 

األغذيــة ومأمونيتهــا، ومــدى تقبلهــا اجت¦عيــاً واســتدامتها مــن 

الناحية البيئية.

يجــب تضمــ حوافــز اإلنتــاج واالســتهالك املســتدام يف النظــم 

ــون املســتهلكون واملنتجــون  ــث يك ــة بحي ــة وسالســل القيم الغذائي

عىل وعي باآلثار البيئية واالجت¦عية عند اتخاذ القرارات.

يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:

 

 

 
 

 

8
الخســائر  مــن  الحــد 
وتشــجيع إعــادة االســتخدام 
وإعــادة التدويــر وتعزيــز 

االستهالك املستدام

ــادر  ــه ôص ــد مقارنت عن
االنبعاثــات األخــرى يف 
البلــد، ســيكون هــدر 
ثالــث  هــو  األغذيــة 

مصدر لالنبعاثات

تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
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20 إجــراء

Öكــن أن يكــون لقــرارات السياســات العامــة دور رئيــيس يف الحــد 

ــالت  ــرارات تدخ ــذه الق ــمل ه ــا. وتش ــة وهدره ــد األغذي ــن فق م

للحــد مــن اإلنتــاج املفــرط، والتثقيــف بالتغذيــة بــ عامــة النــاس 

لتشــجيع التحــول إىل نظــم غذائيــة مغذيــة وآمنــة ذات بصمــة 

بيئية أقل واستخدام أقل للطاقة.

ــد  ــا بع ــطة م ــ أنش ــات لتحس ــارف والتكنولوجي ــادل املع ــد تب يع

الحصــاد يف البلــدان الناميــة وســيلة مهمــة لزيــادة دخــل املزارعــ 

وتحس كفاءة النظم الغذائية.

إن زيــادة االلتــزام باالقتصــاد الدائــري يف األغذيــة والزراعــة، كبديــل 

 - اإلنتــاج  ثالثيــة:  عــىل  القائــم  التقليــدي  الخطــي  لالقتصــاد 

املضافــة  القيمــة  تحســ  إىل  ســيؤدي  التخلــص،   - االســتخدام 

للمــوارد الطبيعيــة، مــع ضــ¦ن اســرتجاع املنتجــات واملــواد وإعــادة 

إنتاجهــا عــرب خطــوط اإلنتــاج وعــرب القطاعــات الفرعيــة. إن إعــادة 

اســتخدام وإعــادة تدويــر املخلفــات مــن خــالل التســميد Öكــن أن 

يوفر مغذيات للرتبة، وأغذية لألس¦ك والîوة الحيوانية.

سيســهم تحديــد مــوارد محليــة للطاقــة املتجــددة والرتويــج لهــا يف 

ــن  ــتهالكها. Öك ــة واس ــاج األغذي ــة يف إنت ــة الطاق ــن بصم ــد م الح

لنظــم األغذيــة الذكيــة مــن ناحيــة الطاقــة أن تســاعد البلــدان عــىل 

مواجهــة تحــدي الطاقــة ذي الشــق املتمثــل يف توســيع نطــاق 

ــة مســتدامة  ــال إىل نظــم طاق ــة وتشــجيع االنتق الوصــول إىل الطاق

منخفضة الكربون.

•

•

•

•

www.fao.org/food-loss-reduction

www.fao.org/energy/bioenergy

www.fao.org/platform-food-loss-
waste

www.fao.org/save-food/
background

www.fao.org/docrep/019/
i3672e/i3672e.pdf

www.fao.org/docrep/019/
i3669e/i3669e.pdf

www.fao.org/3/a-i4021e.pdf

مجموعة موارد

مجتمع امل�رسة بشأن الحد من 
فقدان األغذية

موقع الفاو للطاقة الحيوية

ملنصة الفنية للفاو بشأن قياس 
وخفض فقد األغذية وهدرها

املبادرة العاملية بشأن الحد من 
الفاقد واملهدر من األغذية

منهج الطاقة الحيوية واألمن 
ñالغذا

تقييم مدى استدامة نظم الطاقة-
األغذية املتكاملة وإمكانية تكرارها

وثيقة إرشادية

إنتاج الغذاء من الزراعة األحيومائية
عىل نطاق صغ²  

الزراعة السمكية النباتية التكاملية
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ــات. إن  ــاس تهميشــاً يف املجتمع ــî الن ــ أك ــن ب ــف هــم م ســكان الري

محدوديــة قدرتهــم عــىل الوصــول إىل املعــارف واملعلومــات واملــوارد، 

ومحدوديــة القــدرة التنظيميــة والقــدرة عــىل املفاوضــة كثــÔاً مــا 

تجعلهــم غــÔ مســتعدين، وغــÔ قادريــن عــىل االســتفادة مــن الفــرص 

ــري  ــة ومدي ــي األغذي ــم منتج ــي. وبصفته ــول الريف ــن التح ــئة ع الناش

ــة لعملهــم كجــزء  ــإن إســناد قيمــة عادل ــة يف العــاÊ، ف املــوارد الطبيعي

مــن نظــام غــذاÀ مســتدام أمــر أســايس للتصــدي لعــدم املســاواة 

وتحقيق أهداف متعددة يف خطة عام 2030.

ــÔة  ــازات الصغ ــي الحي ــد مزارع ــة وتزوي ــود الهيكلي ــة القي تشــكل إزال

ــادرة  ــش ق ــبل عي ــاء س ــدرات لبن ــائل والق ــ بالوس ــ األرسي واملزارع

عىل الصمود أمراً أساسياً.

ــىل  ــدرة ع ــز الق ــة إىل تعزي ــتث¦رات الرامي ــات واالس ــن للسياس Öك

الوصــول إىل األرايض واملــوارد وصنــع القــرار واملشــاركة املجتمعيــة 

ســي¦  وال  األرسيــ،  واملزارعــ  الصغــÔة  الحيــازات  ألصحــاب 

النساء، أن تهيئ الظروف أمام تحقيق Áو وطني شامل.

إن دعــم مشــاركة أصحــاب الحيــازات الصغــÔة يف منظــ¦ت املنتجــ 

ــدر  ــات والشــبكات Öكــن أن يســاعدهم عــىل اكتســاب ق والتعاوني

املجتمعيــة، وتحســ  القــرارات  اتخــاذ  املشــاركة يف  أكــرب مــن 

إمكانيــة الوصــول إىل املــوارد واملعرفــة، وإطــالق املشــاريع الصغــÔة 

والخروج من دائرة الفقر.

يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:

 

 

 
 

 

9
Õكــ© النــاس ومحاربــة 

عدم املساواة

تشكل الشعوب األصلية 
حــوايل 5 باملائــة مــن 
سكان العاä، ويف الوقت 
ــن  ــة م ــه 15 باملائ نفس

äفقراء العا
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ــن  ــباب الذي ــاء والش ــددة النس ــالت مح ــتهدف تدخ ــي أن تس ينبغ

يعيشــون يف املناطــق الريفيــة، والفئــات الضعيفــة، ¡ــا يف ذلــك 

الســكان األصليــون واملهاجــرون والالجئــون الذيــن كثــÔاً مــا يعانــون 

ــوارد.  ــرص وامل ــات والف ــول إىل املعلوم ــن الوص ــان، م ــن الحرم م

الجنــس  نــوع  القائــم عــىل  للتمييــز  يكــون  أن  املرجــح  ومــن 

واملجموعــات واألجيــال يف األطــر القانونيــة تأثــÔ كبــÔ عــىل جهــود 

الحد من أوجه عدم املساواة.

االســتث¦ر يف الشــباب هــو أفضــل وســيلة لضــ¦ن تحقيــق Áــو 

وطنــي مســتدام. وÖكــن أن يســاعد إيجــاد البيئــة املناســبة، ¡ــا يف 

ذلــك تطويــر املهــارات وتقديــم الحوافــز، عــىل بنــاء القــدرات 

ــي  ــد ومنتج ــادة البل ــاريع لق ــم املش ــات تنظي ــكارات وإمكاني واالبت

املستقبل.

تســاعد برامــج الح¦يــة االجت¦عيــة، مثــل التغذيــة املدرســية، 

ــول  ــ¦ن الحص ــىل ض ــة، ع ــة الصحي ــة، والرعاي ــالت النقدي والتحوي

ــن يعيشــون يف  ــة لألشــخاص الذي ــف الئق ــن ووظائ ــىل دخــل آم ع

بيئات صعبة ومحفوفة باملخاطر يف كثÔ من األحيان.

•

•

•
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خطوط توجيهية طوعية لدعم 
األع�ل التدريجية للحق يف غذاء 

كاٍف يف سياق األمن الغذاñ الوطني

الحق يف الغذاء

مجموعة أدوات الفاو عرب اإلنرتنت 
بشأن الوظائف الريفية الالئقة

جهود الفاو بشأن توظيف الشباب

توجيهات ملعالجة ع�لة األطفال يف 
مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية

الخطوط التوجيهية التفاقية سيداو
أداة لسياسات التنمية الزراعية والريفية 

املراعية لالعتبارات الجنسانية وصياغة 
الربامج

إدراك حقوق املرأة يف األرض 
يف القانون

دليل لإلبالغ عن مؤرش هدف التنمية 
املستدامة 5.أ.2.

النوع االجت�عي، املرأة الريفية 
والتنمية (د°يرتا)

www.fao.org/3/a-y7937e.pdf

www.fao.org/right-to-food/resources/
rtf-methodological-toolbox

www.fao.org/rural-employment/toolbox

www.fao.org/rural-employment/work-
areas/youth-employment

www.fao.org/docrep/018/i3318e/
i3318e.pdf

www.fao.org/docrep/017/i3153e/
i3153e.pdf

www.fao.org/dimitra/home

www.fao.org/3/I8785EN/i8785en.pdf



إن تعزيــز حقــوق الحيــازة اآلمنــة والحصــول عــىل األرايض هــي واحــدة 

مــن أكــî الطــرق فعاليــة للحــد مــن ضعــف املزارعــ، ودعــم االســتث¦ر 

األفضــل والطويــل األجــل عــىل أراضيهــم، والحفــاظ عــىل املــوارد 

الطبيعية، والرتويج عموما مل¦رسات أكî إنتاجية واستدامة.

األرايض  لحيــازة  آليــة حوكمــة  تكــون هنــاك  أن  الــرضوري  ومــن 

ومصايــد األســ¦ك والغابــات واملــوارد الطبيعيــة األخــرى لتفــادي 

اإلفــراط يف صيــد األســ¦ك وإزالــة الغابــات وتدهورهــا واســتنزاف 

طبقــات امليــاه الجوفيــة وفقــدان الرتبــة لجودتهــا. وتــؤدي نظــم الحيــازة 

جيــدة التصميــم إىل الوصــول بشــكل أكــî عــدالً وتســاعد يف الحــد مــن 

ــق يف أعقــاب النمــو األخــÔ يف  ــي باتــت ســبباً يدعــو للقل النزاعــات الت

عمليــات االســتحواذ الكبــÔة عــىل أراض أكــî إنتاجيــة وÖكــن الوصــول 

إليها.

إن حقــوق الحيــازة مهمــة عــىل وجــه الخصــوص للرعــاة، والشــعوب 

األصليــة، والنســاء والشــباب الريفيــ، والذيــن مــن األرجــح أن 

يواجهــوا مشــكلة محدوديــة القــدرة عــىل الوصــول إىل املــوارد 

ــع  ــن جمي ــة م ــوى 10 إىل 20 باملائ ــاء س ــكل النس ــة. ال تش الطبيعي

مــا Öتلكــن أفقــر أرايض مــن ناحيــة  أصحــاب األرايض، وغالبــاً 

الجــودة. وأصبحــت قــدرة الســكان األصليــ عــىل الوصــول إىل 

أراضيهــم التقليديــة ومصايــد األســ¦ك والغابــات واألرايض غــÔ آمنــة 

أو مهددًة عىل نحو متزايد.

•

يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:

 

 

 
 

 

10
تعزيز حقوق 

الحيازة اآلمنة 

للرجال والنساء

مــا  النســاء  تشــكل 
يــرتاوح مــن 10 إىل 20 
باملائــة فقــط مــن جميع 
أصحاب األرايض، لكنهن 
ــوى  ــف الق ــكلن نص يش

العاملة يف الزراعة
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20 إجــراء

بالنســبة للشــباب، غالبــاً مــا تعقــد قوانــ املــÔاث والعــادات نقــل 

ــث  ــ توري ــة قوان ــب مراجع األرض إىل النســاء الشــابات. وإىل جان

األرايض، Öكــن مســاعدة الشــباب مــن خــالل توفــÔ القــروض 

ــات اســتئجار يســتطيع  ــق ترتيب للحصــول عــىل األرايض، وعــن طري

الشباب من خاللها الحصول عىل األرض - وليس ملكيتها.

تشــÔ األدلــة إىل أن ضــ¦ن حقــوق حيــازة الغابــات يعــزز االســتث¦ر 

ــرب الوصــول إىل  ــدان. يعت ــع البل الخــاص يف زراعــة األشــجار يف جمي

الواجهــات املائيــة أو األرايض الســاحلية أمــراً بالــغ األهميــة لصغــار 

صيــادي األســ¦ك. إن القــدرة عــىل الحصــول عــىل امليــاه وملكيتهــا 

والتحكــم بهــا وحيازتهــا باتــت مطلوبــة بشــكل كبــÔ ألولئــك الذيــن 

يعيشون يف مناطق قاحلة.

وباإلضافــة إىل تســجيل ومراقبــة ترتيبــات الحيــازة املســتقبلية، فــإن 

 Ôوغــ الرســمية   - الحاليــة  الحيــازة  ترتيبــات  وفهــم  تأســيس 

واملناطــق  وامليــاه  لــألرايض   - الج¦عيــة  أو  الفرديــة  الرســمية، 

الســاحلية واألرايض الرعويــة هــي نقــاط بدايــة مهمــة للتعــرف عــىل 

املستخدم وعالقتهم باملوارد.

ëثــل املجموعــة األوىل مــن املبــادئ املتفــق عليهــا واملعايــÔ املقبولــة 

ــة املســؤولة  ــة بشــأن الحوكم ــة الطوعي ــاً "الخطــوط التوجيهي دولي

لحيــازة األرايض ومصايــد األســ¦ك والغابــات يف ســياق األمــن 

والسياســات  االســرتاتيجيات  لوضــع  إطــاراً  الوطنــي"   Àالغــذا

والترشيعات والربامج.

•

•

•

•

مجموعة موارد

منصة الفاو الخاصة بالحيازة

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن 
الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض 

ومصايد األس�ك والغابات يف سياق 
األمن الغذاñ الوطني

الخطوط التوجيهية الطوعية 
لض�ن استدامة مصايد األس�ك 

صغ²ة النطاق يف سياق األمن 
الغذاñ والقضاء عىل الفقر

الحوكمة املسؤولة للحيازة
ìتعلم الكرتو

www.fao.org/tenure

www.fao.org/docrep/016/
i2801e/i2801e.pdf

www.fao.org/elearning/#/elc/en/
courses/VGGT

www.fao.org/3/i4356en/
I4356EN.pdf
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ــتث¦رية  ــة اس ــة خط ــت الرشاك ــدوراس، وضع ــطى. يف هن ــكا الوس ــة يف أمري ــوارد الطبيعي وامل

املجتمعــات يف منطقــة  بــ مختلــف  للتمكــن مــن تحديــد وتســجيل ملكيــات جديــدة 

موســكويتيا. ونتيجــة لذلــك، أقــر رئيــس هنــدوراس، يف عــام 2016، ¡لكيــة أكــî من مليــون هكتار 

مــن األرايض املجتمعيــة، ¡ــا يف ذلــك الغابــات، إىل 12 مجلســاً إقليميا للســكان األصليــ يف منطقة 

موســكويتيا، وأطلــق خطــة عمــل لتعزيــز ح¦يــة املــوارد الطبيعيــة واإلدارة املســتدامة ألرايض 

ــن  ــÔة م ــوايل 17500 أرسة فق ــت اآلن ح ــرتاف، أصبح ــذا االع ــل ه ــة. وبفض ــعوب األصلي الش

ــا  ــا وإدارته ــة املوجــودة يف أراضيه ــادرة عــىل الوصــول إىل املــوارد الطبيعي ــ ق الســكان األصلي

بشكل أفضل.

يف غواتيــ¦ال، حصلــت العديــد مــن املجتمعــات األصليــة والريفيــة عــىل اعــرتاف قانــوÂ بأراضيهــا 

ــاًء  ــدويل. وبن ــة كجــزء مــن مــرشوع صممــه كل مــن الفــاو والبنــك ال باعتبارهــا أراض مجتمعي

عــىل ذلــك، دعمــت الفــاو حكومــة غواتيــ¦ال يف إعــداد مــرشوع اســتث¦ري جديــد لتحســ إدارة 

لــألرايض  اإلقليميــة  اإلدارة  لتعزيــز  تكميليــة  مبــادرة  البلــد، وطــورت  األرايض يف  حيــازة 

املجتمعية.

ويدعــم املــرشوع أيضــاً تنفيــذ الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن اإلدارة املســؤولة للحيــازة 

ــون  ــؤولون الحكومي ــم املس ــن فيه ــي، ¡ ــة الرئيس ــاب املصلح ــدرات أصح ــاء ق ــل بن ــن أج م

والشعوب األصلية، لتعزيز إدارة حيازة األرايض واملوارد الطبيعية األخرى.

تعــد الشــعوب األصليــة البالــغ عددهــا ســبعة ماليــ 

نســمة يف هنــدوراس وغواتيــ¦ال مــن أفقــر الســكان يف 

املنطقــة وتعتمــد اعتــ¦دا كبــÔا عــىل املــوارد الطبيعيــة، ¡ــا 

الغابــات واألرايض الصالحــة للزراعــة، لكســب  يف ذلــك 

ــن  ــÔ م ــعوب يف كث ــك الش ــر تل ــك، تفتق ــع ذل ــا. وم رزقه

األحيــان إىل امللكيــة القانونيــة والســيطرة عــىل األرايض 

قدرتهــا  يعــوق  مــ¦  عليهــا،  الحصــول  عــىل  والقــدرة 

اإلنتاجية وÖنعها من االستث¦ر يف أنشطة مدرة للدخل.

تتعــاون الفــاو مــع البنــك الــدويل يف رشاكــة لتعزيــز حوكمــة 

األرايض عــىل  األصليــة  الشــعوب  مجتمعــات  وحقــوق 

االستث�ر يف حقوق األرايض اآلمنة للشعوب األصلية 
يف هندوراس وغواتي�ال

©FAO
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تلعــب الح¦يــة االجت¦عيــة دوراً رئيســياً يف الحــد مــن الفقــر والجــوع 

ــول  ــل األص ــة ونق ــالت النقدي ــل التحوي ــÔ مث ــر تداب ــف. وتوف يف الري

الوســائل  Öنحهــم  مــ¦  الفقــراء،  لجميــع  املــايل  واألمــن  الســيولة 

لالستث¦ر يف مستقبلهم.

مــن خــالل توفــÔ دخــل أســايس، تســاعد هــذه التدابــÔ يف التخفيــف مــن 

ــالق  ــراء إلط ــام الفق ــة أم ــر الفرص ــ¦ يوف ــ¦ن، م ــ واالئت ــود التأم قي

مشــاريعهم الخاصــة، واالنخــراط يف أنشــطة مربحــة، ويف نهايــة املطــاف 

الخروج من دائرة الفقر متعدد األجيال.

إن منتجــي األغذيــة، وال ســي¦ صغــار املزارعــ واملزارعــ األرسيــ يف 

البلــدان الناميــة، معرضــون بشــدة للمخاطــر والصدمــات، ¡ــا يف ذلــك 

ــار الســلبية  ــة والنزاعــات واآلث األمــراض والجفــاف واألمــراض الحيواني

ــة  ــوم األرس الريفي ــن املرجــح أن تق ــك، م ــة لذل ــاخ. ونتيج ــÔ املن لتغ

ــا  ــل مخاطــرة ولكنه ــل أق ــا، والتحــول إىل محاصي ــع أصوله ــÔة ببي الفق

أقل إنتاجية، وتتطلب عمل أطفالها.

ــا  ــة، خاصــة عندم ــة االجت¦عي Öكــن أن يكــون لالســتث¦ر يف الح¦ي

ــة،  ــة إىل الزراع ــراء وموجه ــح الفق ــة لصال ــالت موجه ــرتن بتدخ يق

آثــار بعيــدة املــدى عــىل الحــد مــن الفقــر، والنمــو االقتصــادي، وبنــاء 

سبل عيش قادرة عىل الصمود.

تســاعد برامــج الح¦يــة االجت¦عيــة، مثــل التغذيــة املدرســية، 

والتحويــالت النقديــة والرعايــة الصحيــة، عــىل توفــÔ الدخــل واألمــن 

ــاء  ــي¦ النس ــاس، وال س ــة للن ــف الالئق ــذوي والوظائ ــذاÀ والتغ الغ

واألطفــال، الذيــن يعيشــون يف بيئــات صعبــة ومحفوفــة باملخاطــر يف 

كثÔ من األحيان.

•

•

يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:

 

 

 
 

 

11
استخدام أدوات الح�ية 

االجت�عية لتعزيز

اإلنتاجية والدخل

أظهــرت برامــج التحويالت 
دول  خمــس  يف  النقديــة 
ــة انخفــاض معــدل  أفريقي
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تســمح التحويــالت النقديــة لــألرس بزيــادة وتنويــع قاعــدة أصولهــا 

 Ôــ ــك. توف ــأة الضن ــت وط ــول تح ــع األص ــة بي ــا، متجنب ومدخراته

الحــد األد_ مــن الدخــل يقلــل مــن قيــود التأمــ واالئتــ¦ن، مــ¦ 

يســمح لســكان الريــف الفقــراء مــن االســتث¦ر يف اإلنتــاج الزراعــي 

أو إطالق مرشوع جديد.

وجــدت الدراســات حــول برامــج الح¦يــة االجت¦عيــة التــي تــم 

تنفيذهــا يف جميــع أنحــاء العــاÊ قواســم مشــرتكة ذات نتائــج إيجابيــة 

يف:

ــة  ــواد الغذائي ــعار امل ــاء أس ــىل إبق ــاعد ع ــ¦ يس ــذاء، م ــر الغ تواف

األساسية منخفضًة.

الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، والتعامــل مــع حــاالت الطــوارئ 

واألزمــات، والتكيــف مــع تغــÔ املنــاخ والتخفيــف مــن آثــاره، 

والحد من إزالة الغابات ومن التدهور البيئي.

ــل  ــة العم ــاس إنتاجي ــكل أس ــذي يش ــرشي ال ــال الب ــز رأس امل تعزي

وإمكانية التوظيف، والحد من ع¦لة األطفال.

االستث¦ر يف املشاريع الصغÔة وتحس األنشطة املدرة للدخل.

فرص العمل يف الزراعة واألع¦ل التجارية الزراعية.

 

•

•

•

•

•

•

مجموعة موارد

منصة الفاو الخاصة بالح�ية 
االجت�عية

تعزيز الرتابط واالتساق ب© الزراعة 
والح�ية االجت�عية ملكافحة الفقر 

والجوع يف أفريقيا
إطار للتحليل والعمل

تعزيز الرتابط واالتساق ب© الزراعة 
والح�ية االجت�عية ملكافحة الفقر 

والجوع يف أفريقيا
أداة تشخيص

تحليل اجت�عي للزراعة ومشاريع 
االستث�ر الريفي

www.fao.org/social-protection

www.fao.org/3/a-i5386e.pdf

www.fao.org/3/a-i5385e.pdf

www.fao.org/elearning/#/elc/en/
course/SA
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ــات  ــة ونقــص املغذي ــع أشــكاله - نقــص التغذي ــة بجمي إن ســوء التغذي

 - Àاملعديــة املرتبطــة بالنظــام الغــذا Ôالدقيقــة والبدانــة واألمــراض غــ

يفــرض تكاليــف اقتصاديــة واجت¦عيــة عاليــة بشــكل غــÔ مقبــول عــىل 

جميــع البلــدان. غالبــاً مــا يعتــرب النــاس أن النظــم الزراعيــة والغذائيــة 

ــس هــو الحــال يف  ــاس. ولكــن هــذا لي ــة للن ــر االحتياجــات الغذائي توف

كثــÔ مــن األحيــان. وغالبــاً مــا تفضــل السياســات الزراعيــة التــي تركــز 

ــر  ــية، األم ــلع األساس ــن الس ــدوداً م ــددا مح ــة ع ــىل اإلنتاجي ــرصاً ع ح

الــذي Öيــل إىل الحــد مــن توفــر األغذيــة املتنوعــة، ال ســي¦ يف املناطــق 

الريفية، م¦ يؤدي إىل تدهور الحالة التغذوية للناس.

اتخــاذ  للتغذيــة  مراعيــة  وغذائيــة  زراعيــة  نظــم  إنشــاء  يتطلــب 

إجــراءات يف جميــع مراحــل السلســلة الغذائيــة مــن أجــل إيصــال أغذيــة 

مأمونة ومغذية عىل مدار العام للمستهلك.

مــن بــ أوجــه التــآزر بــ الزراعــة والتغذيــة، Öكــن لربامــج 

ــة املدرســية التــي تشــمل املنتجــ املحليــ أن توفــر فرصــاً  التغذي

جديــدة يف الســوق للمنتجــات الطازجــة ويف الوقــت نفســه تحســ 

الحالة التغذوية لألطفال امللتحق باملدارس.

Öكــن أن تــؤدي برامــج التثقيــف والتوعيــة التغذويــة التــي تشــمل 

ــتهدف األرس  ــي تس ــة، والت ــة والصح ــات الزراع ــىل خدم ــ ع ãالقا

التــي لديهــا أطفــال صغــار عــىل وجــه الخصــوص، إىل تأثــÔ كبــÔ يف 

تحســ العــادات الغذائيــة املنزليــة. يســاعد تشــجيع اســتهالك 

األغذية املغذية املزروعة محلياً يف تعزيز االقتصاد املحيل.

•

•

يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:
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تحســ© التغذيــة والرتويــج 

غذائيــة  نظــم  التبــاع 

متوازنة

ــف  ــة يكل ــوء التغذي س
االقتصاد العاملي ما يصل 
ــة مــن  إىل خمســة باملائ
ــيل  ــج املح ــ�يل النات إج
العاملي من خالل خسارة 
واإلنفــاق  اإلنتاجيــة 
ــة  ــىل الرعاي ــارش ع املب

الصحية

20 إجــراء
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تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

الرتويــج لتنــاول أغذيــة متنوعــة. Öكــن أن يســاهم للبحــث يف 

 Ôــة غــ ــواع الحيواني ــة واألن ــل الغذائي ــة للمحاصي ــات الكامن اإلمكان

ــع  ــز الوض ــاً يف تعزي ــب دوراً هام ــالالت، أن يلع ــتغلة، أو الس املس

الغذاÀ لسكان الريف واملدن.

يؤثــر ســوء التغذيــة عــىل إمكانــات التنميــة وصحــة املواطنــ 

واملجتمعــات املحليــة. وســيؤدي ترسيــع الجهــود املبذولــة ملعالجــة 

ــات  ــام اإلمكان ــان أم ــالق العن ــة إىل إط ــوء التغذي ــكال س ــة أش كاف

ــد  ــر عق ــدد، يوف ــذا الص ــا`. يف ه ــÔ اإليج ــز التغي ــة وتحفي البرشي

األمــم املتحــدة للعمــل مــن أجــل التغذيــة (2016-2025) إطــار عمل 

ج¦عي.

•

•
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مجموعة موارد

منصة الفاو الخاصة بالتغذية

مجموعة أدوات حول الزراعة 
ونظم التغذية املراعية للتغذية

تغذية املدرسة من املحاصيل 
املزروعة محلياً إطار موارد

توصيات رئيسية لتحس© التغذية 
من خالل الزراعة والنظم الغذائية

تعزيز السياسات من أجل نتائج أفضل 

لألمن الغذاñ والتغذية (سلسلة)
- مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية

- الÑوة الحيوانية

- الغابات

- الح�ية االجت�عية

www.fao.org/nutrition

www.fao.org/nutrition/policies-
programmes/toolkit

www.fao.org/3/i8724en/
I8724EN.pdf

www.fao.org/3/a-i4922e.pdf

http://www.fao.org/publications/
policy-guidance-series/en/



ــاء  ــدول للقض ــود ال ــوض جه ــوارث يق ــات والك ــوع األزم ــرار وق إن تك

ــتدامة.  ــة املس ــق التنمي ــة وتحقي ــوء التغذي ــوع وس ــر والج ــىل الفق ع

ــع األرضار  ــع جمي ــدت حــوايل رب ــث تكب ــة بشــدة، حي ــرضرت الزراع ت

والخســائر الناجمــة عــن األخطــار والكــوارث الطبيعيــة يف البلــدان 

الناميــة. وتؤثــر هــذه الحــاالت بشــكل رئيــيس عــىل األشــخاص الذيــن 

يعتمــدون عــىل الزراعــة والــîوة الحيوانيــة والغابــات أو صيــد األســ¦ك 

يف غذائهــم ودخلهــم - حــوايل ثلــث ســكان العــاÊ. فالنــاس الذيــن 

Öتلكــون ســبل عيــش قــادرة عــىل الصمــود يكونــون أكــî قــدرة عــىل 

ــÔ الكــوارث عــىل حياتهــم والتخفيــف منهــا. حيــث Öكــن أن  ــع تأث من

يتحملــوا األرضار بشــكل أفضــل، ويســتعيدوا عافيتهــم ويتكيفــوا عندمــا 

يكون من غÔ املمكن تفادي الكوارث.

مــن  املتعدديــن  املصلحــة  أصحــاب  بــ  الجمــع  الوقايــة  تشــمل 

الخدمات الحكومية للسلطات املحلية للمزارع وغÔهم.

تحســ القــدرة عــىل الحصــول عــىل املعرفــة والتكنولوجيــات 

والخدمــات ملــن هــم أكــî عرضــة للخطــر، وكذلــك تعزيــز القــدرات 

املؤسســية والفنيــة عــىل جميــع املســتويات للحــد مــن مخاطــر 

الكــوارث. يحــدد إطــار ســينداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 

2015-2030 أهداف وأولويات العمل.

يقصــد ببنــاء القــدرة عــىل الصمــود يف الزراعــة تنويــع محفظــة 

األنشــطة: تنويــع األصــول ومصــادر الدخــل؛ تبنــي أنــواع بديلــة مــن 

امل¦رســات الزراعيــة؛ االبتعــاد عــن الزراعــة األحاديــة والنظــم 

الزراعية املكثفة األكî ضعفاً أمام الصدمات.

•

•

يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:
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الصدمــات  مــن  الوقايــة 

تعزيــز  منهــا:  والح�يــة 

القدرة عىل الصمود

ــن  ــة م ــوايل 80 باملائ ح
األرضار والخسائر الناجمة 
تؤثــر  الجفــاف  عــن 

عىل قطاع الزراعة

20 إجــراء
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تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

ــواد  ــة وتحســ امل ــل إدارة غطــاء الرتب ــدة مث ــي م¦رســات جي تبن

العضوية للرتبة.

إدمــاج الحــد مــن مخاطــر الكــوارث يف التدخــالت الزراعيــة، والحــد 

مــن الفقــر واســرتاتيجيات تغــÔ املنــاخ، وتعزيــز إطــار الحوكمــة مــن 

أجل اإلنذار املبكر والعمل.

الجمــع بــ أفضــل املعلومــات املناخيــة واالســتخدام املنهجــي 

ــة املعلومــات واالتصــاالت ملســاعدة املزارعــ عــىل التعامــل  لتقني

مع تقلب املناخ بشكل أكî فعالية.

ــن  ــة حــول مواط ــات وتحليــالت متعمقــة ومنتظم توفــÔ معلوم

الضعف والقدرة عىل الصمود لدعم عملية صنع القرار.

•

•

•

•

مجموعة موارد

منصة تبادل املعرفة حول 
القدرة عىل الصمود

 ñإطار العمل بشأن األمن الغذا
والتغذية يف ظل األزمات املمتدة

سبل معيشة قـادرة عىل املجابهة 
الحد من مخاطر الكوارث يف مجال

 األمن الغذاñ والتغذوي

التقويم الذاù والتقييم الشمويل 
لقدرة املزارع© والرعاة للصمود 

أمام ظروف املناخ ووثيقة 
معلومات أساسية

أفضل امل�رسات في� يخص 
القدرة عىل الصمود

دليل اسرتاتيجيات الزراعة 
اإللكرتونية

(طبقت بشكل تجريبي يف دول 
آسيا واملحيط الهادئ)

www.fao.org/in-action/kore

www.fao.org/3/a-bc852e.pdf

www.fao.org/3/a-i3270e.pdf

www.fao.org/in-action/sharp/en/
www.fao.org/3/a-i4495e.pdf

www.fao.org/3/a-i5564e.pdf

www.fao.org/in-action/kore/good-
practices
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ــازات  ــىل املنتجــ أصحــاب الحي ــب ع ــر حــاالت الطــوارئ يف الغال تؤث

الصغــÔة واملزارعــ األرسيــ. عندمــا تــرضب األزمــة، غالبــاً مــا تكــون 

هــذه الفئــة مــن النــاس يف عــ العاصفــة، حيــث ال يخــرسون املحاصيــل 

 Ê .ًــة املحــدودة أصــال ــم اإلنتاجي ــل يخــرسون أيضــاً أصوله فحســب، ب

يعــد هــؤالء الســكان قادريــن عــىل إعالــة أنفســهم وغالبــاً مــا يرتبطــون 

¡وجات الهجرة عىل نطاق واسع.

ــىل  ــدرة ع ــاء الق ــوارث وبن ــر الك ــن مخاط ــد م ــود الح ــن جه ــزء م كج

ــع  ــىل توق ــدرة ع ــالك الق ــاء إىل امت ــاج األشــخاص الضعف ــود، يحت الصم

الصدمــات واألزمــات واالســتجابة لهــا والتعــايف منهــا. وهــذا يعنــي نقــل 

ــة  ــك بطيئ ــة وتل ــدات الرسيع ــدي للتهدي ــل التص ــن أج ــات م املعلوم

ــتوائية  ــف االس ــات والعواص ــل الفيضان ــا، مث ــل معه ــدوث والتعام الح

والجفــاف التــي تهــدد بتلــف األصــول وتدمــÔ اإلنتــاج أو تلويــث 

مصادر املياه للمحاصيل والحيوانات واألشجار.

اتخــاذ  املبكــر إىل  اإلنــذار  يــؤدي االســتث¦ر يف نظــم  Öكــن أن 

الحكومــات  تســاعد  فهــي  الكــوارث.  وقــوع  قبــل  إجــراءات 

الكــوارث  ملنــع  برسعــة  والتــرصف  التعبئــة  عــىل  واملنظــ¦ت 

اإلنسانية، مثل املجاعة أو نزوح السكان.

ــات  ــف قطاع ــز التأهــب وجــود خطــط طــوارئ ملختل يشــمل تعزي

الزراعــة، وترتيبــات للتنســيق، واملعلومــات العامــة والتدريــب. كــ¦ 

يشــمل االحتفــاظ باحتياطــات مــن البــذور والعلــف، ومنشــآت 

األدوات  وتخزيــن  واألدوات،  والحصــاد  للبــذور  آمنــة  تخزيــن 

الزراعية وتأسيس صناديق الطوارئ.

•

•

يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:

 

 

 
 

 

14
االســتعداد للصدمــات 

واالستجابة لها

حــوايل 1 مــن كل 5 مــن 
الذيــن   äالعــا ســكان 
يعانون من نقص التغذية، 
أي حــوايل 147   مليــون 
شــخص، كانــوا يعيشــون 
مــن   ìتعــا بلــدان  يف 
أزمــات ممتــدة يف عــام 

2017

20 إجــراء
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وضــع خطــط خاصــة لألمــراض النباتيــة والحيوانيــة عاليــة التهديــد 

 Ôــ ــد إىل حــد كب ــات. ســيحدد مســتوى اســتعداد البل أو تفــيش اآلف

كيف Öكن تقليل عبء املرض إىل الحد األد_.

يف أوضــاع مــا بعــد الكــوارث، ينبغــي إعــادة تأهيــل األصــول التــي 

ــات  ــف، واســتعادة إمكان تشــكل أســاس ســبل معيشــة ســكان الري

اإلنتــاج الغــذاÀ املحليــة لتكــون أكــî مقاومــة للصدمــات والظــروف 

واألســمدة  البــذور   Ôتوفــ ذلــك  يشــمل  أن  وÖكــن  القاســية. 

الحيوانــات  مــن  الفاقــد  وتعويــض  األســ¦ك  صيــد  ومعــدات 

ــة  ــل البني ــادة تأهي ــن إع ــالً ع ــة، فض ــالف واألدوات الزراعي واألع

التحتية الزراعية، مثل أنظمة الري أو الطرق الفرعية.

•

•

مجموعة موارد

النظام العاملي للمعلومات 
واإلنذار املبكر

نظام الوقاية من طوارئ األمراض 
واآلفات الحيوانية والنباتية 

العابرة للحدود

نظام اإلنذار املبكر ألزمة 
السلسلة الغذائية

دائرة معلومات الجراد الصحراوي 
التابعة للفاو

www.fao.org/giews

www.fao.org/ag/againfo/
programmes/en/empres/home.asp

www.fao.org/food-chain-crisis

www.fao.org/ag/locusts/en/
activ/DLIS/dailyphotos/index.html
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ــن  ــق األم ــة بتحقي ــداف املتمثل ــد أن األه ــكل متزاي ــح بش ــن الواض م

املنــاخ   Ôتغــ لتحديــات  والتصــدي  املســتدامة  والزراعــة   Àالغــذا

متشــابكة ويجــب معالجتهــا بطريقــة منســقة. إن قــدرة قطاعــات 

الزراعــة عــىل االســتجابة لتغــÔ املنــاخ لهــا تأثــÔات بعيــدة املــدى عــىل 

ســبل عيــش أغلبيــة النــاس يف العديــد مــن البلــدان الناميــة وعــىل 

االقتصــادات الوطنيــة. ويف الوقــت نفســه، تعــد الزراعــة أيضــاً مصــدراً 

 Ôــ ــس لتغ ــة باري ــداف اتفاقي ــة. أه ــازات الدفيئ ــات غ ــياً النبعاث رئيس

املنــاخ تجعــل مــن الــرضوري أن تكــون الزراعــة وغÔهــا مــن قطاعــات 

استخدام األرايض جزًءا من حل مشاكل املناخ.

تغــÔ املنــاخ هــو بالفعــل واقــع لكثــÔ مــن املزارعــ ومنتجــي األغذيــة 

يف جميــع أنحــاء العــاÊ. فآثــار أÁــاط الطقــس املتقلبــة واملتطرفــة 

بصــورة متزايــدة تدمــر البنيــة التحتيــة واملحاصيــل وتهــدد مخزونــات 

األســ¦ك وتــؤدي إىل تــآكل املــوارد الطبيعيــة وتعــرض األنــواع للخطــر. 

تشــÔ الدراســات إىل أن تغــÔ املنــاخ Öكــن أن يرفــع أســعار الغــذاء يف 

أفريقيــا بنســبة 12 باملائــة بحلــول عــام 2030، حيــث يســتحوذ اســتهالك 

األغذيــة بالنســبة ألفقــر األرس عــىل أكــî مــن 60 يف املائــة مــن إجــ¦يل 

إنفاقها.

ــد  ــد. يعتم ــس الغ ــوم، ولي ــة الي ــاخ أولوي ــÔ املن ــتجابة لتغ ــت االس بات

الحراجــة  يف  والعاملــون  األســ¦ك  وصيــادو  والرعــاة  املزارعــون 

املجتمعية عىل األنشطة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً باملناخ.

ولــá تكــون التنميــة قــادرة عــىل الصمــود أمــام ظــروف املنــاخ، فإنهــا 

تتطلــب قــدراً أكــرب مــن إمكانيــة الوصــول إىل التكنولوجيــات واألســواق 

واملعلومــات واالئتــ¦ن ألغــراض االســتث¦ر ملواãــة نظمهــا وم¦رســاتها 

اإلنتاجية.

يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:

 

 
 

 

15
ــاخ  ــ² املن ــدي لتغ التص

والتكيف معه

 ،2050 عــام  بحلــول 
°كــن أن تنخفــض غلــة 
املحاصيــل بــ© 10 و 25 
تغــ²  بســبب  باملائــة 

املناخ

20 إجــراء
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Öكــن للبلــدان التكيــف مــع آثــار تغــÔ املنــاخ والتخفيــف منهــا عــن 

طريــق وضــع خطــط املنــاخ الوطنيــة مــن خــالل الربامــج واملشــاريع 

القاãــة عــىل األبحــاث، مــع الرتكيــز عــىل ســبل العيــش القــادرة عــىل 

الصمود لسكان الريف.

Öكــن أن يــؤدي إذكاء الوعــي واالبتــكار وتنميــة القــدرات والحوافــز 

ــىل  ــاخ ع ــÔ املن ــة لتغ ــار املتوقع ــي لآلث ــم منهج ــىل تقيي ــة ع ãالقا

الزراعة إىل تشجيع تغيÔ امل¦رسات.

يهــدف نهــج للزراعــة "الذكيــة مناخيــاً" الــذي طورتــه الفــاو وتــروج 

ــة  ــادة اإلنتاجي ــي: زي ــية ه ــداف رئيس ــة أه ــة ثالث ــه، إىل معالج ل

والدخــل الزراعــي عــىل نحــو مســتدام؛ التكيــف وبنــاء القــدرة عــىل 

ــاخ؛ الحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة،  الصمــود أمــام تغــÔ املن

وتحديد أوجه التآزر ب هذه األهداف.

يف قطــاع الغابــات، تســهم اإلجــراءات الراميــة إىل خفــض االنبعاثــات 

الناتجــة عــن الحــد مــن االنبعاثــات يف البلــدان األعضــاء يف املبــادرة 

الغابــات  إزالــة  عــن  الناجمــة  االنبعاثــات  لخفــض  املعــززة 

وتحســ  للغابــات،  املســتدامة  اإلدارة  جانــب  إىل  وتدهورهــا، 

مخــزون الكربــون، مســاهمة كبــÔة يف الجهــود العامليــة للتخفيــف 

من تغÔ املناخ.

•

•

•

•

www.fao.org/climate-smart-
agriculture

www.fao.org/climatechange/epic/
projects

www.fao.org/3/a-i4642e.pdf

www.fao.org/redd

www.fao.org/tc/exact/carbon-
balance-tool-ex-act

مجموعة موارد

للزراعة الذكية مناخياً ودليل 
الزراعة الذكية مناخياً

برنامج االبتكارات االقتصادية 
والسياسات للزراعة الذكية مناخياً

أداة تعلم إلجراءات التخفيف 
املناسبة عىل املستوى الوطني

املبادرة املعززة لخفض االنبعاثات 
الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها

أداة توقعيه لتوازن الكربون
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16
تعزيــز قــدرة النظــم 

عــىل  اإليكولوجيــة 

الصمود

°كن أن تســاعد أساليب 
الزراعــة اإليكولوجيــة يف 
ــوع  ــىل التن ــة ع املحافظ
الزراعــي  البيولوجــي 
وتزيــده بنســبة تصل إىل 
مقارنــة  باملائــة   30

بالزراعة التقليدية

20 إجــراء

ــدرة النظــام اإليكولوجــي عــىل  ــ ق ــة ب ــات متبادل ــاك عالق توجــد هن

الصمــود وتكثيــف الزراعــة. وعــادة مــا يتحقــق التكثيــف الزراعــي مــن 

ــل  ــاق للمحاصي ــع النط ــاج الواس ــمل اإلنت ــذي يش ــص، ال ــالل التخص خ

الفرديــة (الزراعــة األحاديــة) أو الرتبيــة املكثفــة للحيوانــات. ومــع ذلــك، 

ــ أن خدمــات النظــام  ــي تب ــة الت ــدة مــن األدل ــاك مجموعــة متزاي هن

اإليكولوجــي التــي توفرهــا الزراعــة األحاديــة غــÔ قــادرة عــىل تعويــض 

اإليكولوجــي.  للنظــام  وتلويثهــا  للمدخــالت  الباهظــة  التكاليــف 

وســتؤدي عمليــة التكثيــف إىل اســتنزاف النظــام، ال ســي¦ عندمــا تكــون 

قاعــدة املــوارد صغــÔة، كــ¦ هــو الحــال مــع أصحــاب الحيــازات 

الصغÔة.

ــام  ــة يف نظ ــارص املدمج ــ¦ ازدادت العن ــك، كل ــن ذل ــس م ــىل العك وع

الزراعــة، كلــ¦ أصبحــت أكــî قــدرة عــىل الصمــود وكلــ¦ زادت 

ــي  ــة، الت ــم املتكامل ــت النظ ــد برهن ــي. وق ــام اإليكولوج ــات النظ خدم

تشــمل زراعــة املحاصيــل املختلطــة، وزراعــة املحاصيــل وتربيــة الــîوة 

الحيوانيــة، والحراجــة الزراعيــة، وزراعــة األشــجار واملحاصيــل وتربيــة 

الــîوة الحيوانيــة، وكذلــك تربيــة األحيــاء املائيــة، قدرتهــا عــىل التعامــل 

مع التقلبات املناخية لض¦ن األمن الغذاÀ وض¦ن سبل العيش.

Öكــن لألســاليب القاãــة عــىل النظــم أن تعالــج العديــد مــن قضايــا 

االســتدامة وأهــداف خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 مــن خالل 

واســتخدام  البيولوجــي،  التنــوع  إن  متكاملــة.  إجــراءات  تنفيــذ 

األرايض وإدارتهــا، وتغــÔ املنــاخ، وإدارة امليــاه وإدارة الغابــات، كلهــا 

تذهب إىل ما هو أبعد من تدخالت املنتج الفردي لألغذية.

•
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هنــاك مثــاالن تــروج لهــ¦ الفــاو هــ¦ نُهــج املشــهد الطبيعــي- التــي 

إدارة  اإليكولوجيــة، مثــل كيفيــة  النظــم  تركــز عــىل عمليــات 

ــة، التــي  املجتمعــات املحليــة للمــوارد الطبيعيــة - والُنهــج اإلقليمي

تركــز عــىل العمليــات االجت¦عية-السياســية وحــدود مــا بعــد 

املزارع الفردية، مثل التوظيف والدخل والشمول االجت¦عي.

يعتــرب برنامــج "نظــم الــرتاث الزراعــي ذات األهميــة العامليــة"، 

ــة يف  ــات البرشي ــاً للمجتمع ــاً حي ــاً، نظام ــاو أيض ــه الف ــذي تدعم ال

عالقــة معقــدة مــع املشــهد الثقــايف أو الزراعــي والبيئــة االجت¦عيــة 

األوســع. يعــد الحفــاظ عــىل هــذه النظــم الزراعيــة واملشــاهد 

ــة مــن  ــوع البيولوجــي ونظــم املعرف ــا والتن ــة املرتبطــة به الطبيعي

األولويات.

ــة املشــهد الطبيعــي أو  ــادرات األخــرى املتعلقــة بتنمي وتشــمل املب

والريفــي  الحــرضي  املشــهد  بــ  العالقــات  تحليــل  اإلقليمــي 

ــة مــن  ــة - البيئي ــز االســتدامة االجت¦عي ــة، وتعزي وتدفقــات األغذي

ــج، وترســيم  ــة، واملشــهد الطبيعــي املنت خــالل املفاوضــات اإلقليمي

األرايض،  اســتخدام  وتخطيــط  املشــاركة،  أســاس  عــىل  األرايض 

وتطبيــق النهــج اإلقليميــة عــىل سياســات األمــن الغــذاÀ والتغذيــة، 

ــط اإلقليمــي  ــن خــالل التخطي ــ الجنســ م وتحســ املســاواة ب

واإلدارة.

•

•

•

مجموعة موارد

منصة املعارف عن الزراعة 
اإليكولوجية

تقييم تدهور األرايض وإمكانية 
وضع أدلة بشأن اإلدارة املستدامة 

لألرايض

مشاهد طبيعية للحياة
أساليب إدارة املشاهد الطبيعية 

ألغذية وزراعة مستدامة

نظم الرتاث الزراعي ذات 
األهمية العاملية

www.fao.org/agroecology

www.fao.org/nr/kagera/
tools-and-methods/lada-local-level-
assessment-manuals

www.fao.org/3/i8324en/
i8324en.pdf

www.fao.org/giahs
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17
الحــوار  تعزيــز 

والتنســيق حــول 

السياســات

20 إجــراء

إن الطبيعــة املتكاملــة والتحويليــة لخطــة عــام 2030 تتطلــب سياســات 

ــم  ــات وتدع ــ القطاع ــرتكة ب ــط املش ــي الرواب ــكل منهج ــدرس بش ت

االتصــاالت والتعــاون فيــ¦ بينهــا. وعــىل وجــه الخصــوص، يجــب عــىل 

ــع نهجــاً متكامــالً لالســتدامة يتضمــن  ــة والزراعــة أن يتب قطــاع األغذي

ــل  ــط وتحلي ــم الخرائ ــة، ورس ــة ذات الصل ــات القطاعي ــم السياس تقيي

أوجــه التــآزر واملفاضــالت بــ املجــاالت االقتصاديــة واالجت¦عيــة 

ــد  ــة وتحدي ــة والزراع ــم األغذي ــتدامة نظ ــة اس ــم حال ــة، وتقيي والبيئي

القضايا الرئيسية وأسبابها ودوافعها.

تحليــل كيفيــة تفاعــل السياســات القطاعيــة مــع املقاصــد واألهــداف 

األكــرب ألهــداف التنميــة املســتدامة التــي أعطيــت األولويــة يف 

ــرب  ــال، تعت ــبيل املث ــىل س ــة. ع ــا دون الوطني ــة أو م ــط الوطني الخط

ــع  ــاج وتوزي ــة إلنت ــة مطلوب ــاه. الطاق ــتخدم للمي ــرب مس ــة أك الزراع

املــاء والغــذاء. وتســتحوذ سلســلة اإلنتــاج الغــذاÀ وسلســلة التوريــد 

ــرارات  ــة. Öكــن أن تكــون لق ــن اســتهالك الطاق ــÔ م عــىل جــزء كب

السياســات املتخــذة يف كل مــن هــذه القطاعــات تأثــÔات كبــÔة عــىل 

ــة  ــاب املصلح ــ أصح ــرات ب ــأ توت ــد تنش ــرى، وق ــات األخ القطاع

نتيجة مفاضالت حقيقية أو متصورة ب مختلف األهداف.

تأســيس رشاكات تعمــل ضمــن أطــر معياريــة راســخة واالســتث¦ر يف 

قدرة الدولة عىل التنسيق.  
•

•
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 Ôــ ــة غ ــات الفاعل ــدول والجه ــ ال ــرتاتيجية ب ــرشاكات االس ــرب ال تعت

ــاكل مؤسســية  ــة حاســمة لحشــد املــوارد. وهــذا يتطلــب هي الحكومي

األدوار  وتقاســم  النظــر،  ووجهــات  املعلومــات  بتبــادل  تســمح 

واملســؤوليات، وإيجــاد آليــات لتتبــع النتائــج. تعمــل منصــات أصحــاب 

املصلحــة املتعدديــن عــىل خلــق مســاحة مشــرتكة للتعبــÔ عــن الحلــول 

والتقنيــات  القــدرات  حشــد  يف  واملســاعدة  املشــرتكة  لألهــداف 

واالحتياجات املالية والوصول إىل املوارد اإلنتاجية.

االســتفادة مــن قــدرة ومركــز الحكومــة لجــذب أصحــاب مصلحــة 

رئيســي، وخلــق فــرص التخــاذ القــرارات وتنظيــم مشــاورات 

إيجــاد منهجيــات  العامــة. ويشــمل ذلــك  بشــأن االســتث¦رات 

ــة  ــÔ مســاحات غــÔ عام ــات، وتوف ــم الخدم ــة لتقدي مبتكــرة ومرن

للمفاوضة الخاصة ب أصحاب املصلحة.

التواصــل والتشــارك مــع ريــادي األعــ¦ل واالســتفادة مــن إمكانــات 

ــات،  ــ، والتعاوني ــ¦ت املزارع ــك منظ ــا يف ذل ــاص، ¡ ــاع الخ القط

والــرشكات الصغــÔة واملتوســطة، باإلضافــة إىل الــرشكات الدوليــة. 

ــن  ــث Öك ــة، حي ــل القيم ــاص يف سالس ــكل خ ــة بش ــة مهم الرشاك

للمنتجــ والحكومــات والفاعلــ مــن القطــاع الخــاص العمــل معــاً 

نحو تحقيق املزيد من االستدامة.

ــن  ــ. Öك ــار املنتج ــة صغ ــ، خاص ــور املنتج ــوت وحض ــز ص تعزي

ملنظــ¦ت املنتجــ مســاعدة صغــار املنتجــ عــىل الوصــول إىل 

مجموعــة مــن الخدمــات، ¡ــا يف ذلــك معلومــات الســوق املحســنة 

وخدمــات اإلرشــاد والقــدرة عــىل املفاوضــة املشــرتكة. وهــي أيضــا 

وسيلة فعالة لتمك صغار املنتج، وال سي¦ النساء والشباب.

•

•

•

مجموعة موارد

بوابة الفاو الخاصة بدعم 
السياسات والحوكمة

بوابة الفاو الخاصة بالرشاكات

برنامج رصد وتحليل سياسات 
األغذية والزراعة

جدول األع�ل العاملي لدعم التنمية 
املستدامة لقطاع الÑوة الحيوانية

الرشاكات العاملية لصيد األس�ك 
املتسم باملسؤولية

لجنة األمن الغذاñ العاملي

www.fao.org/policy-support/
governance

www.fao.org/partnerships

www.fao.org/in-action/mafap/
home

www.livestockdialogue.org

www.fao.org/cfs
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 الحيوانيــة. ويعتــرب جــدول األعــ¦ل هــذا ¡ثابــة رشاكــة بــ أصحــاب املصلحــة يف قطــاع الــîوة 

الحيوانيــة امللتزمــ بالتنميــة املســتدامة للقطــاع. ويعمــل كذلــك عــىل خلــق نــوع مــن اإلجــ¦ع 

حــول املســار املــؤدي إىل تحقيــق االســتدامة ويشــجع عــىل إحــداث تغيــÔ متســق وج¦عــي يف 

ــىل  ــ¦ل ع ــدول األع ــز ج ــرتك. ويرتك ــل املش ــاور والتحلي ــوار والتش ــالل الح ــن خ ــات م امل¦رس

التــزام أصحــاب املصلحــة الطوعــي وغــÔ الرســمي بالعمــل مــن أجــل تحســ أداء القطــاع مــن 

خــالل اســتهداف ح¦يــة املــوارد الطبيعيــة، إىل جانــب الحــد مــن الفقــر وح¦يــة الصحــة العامــة 

مــن حيــث صلتهــا بقطــاع الــîوة الحيوانيــة. ويجمــع الجــدول العديــد مــن املؤسســات البحثيــة 

معاً م¦ يثمر عنه جلب معارف وخربات جديدة.

يركــز جــدول األعــ¦ل العاملــي لدعــم التنميــة املســتدامة لقطــاع الــîوة الحيوانيــة عــىل تحســ 

ــن  ــش واألم ــبل العي ــم س ــي لدع ــة العامل ــîوة الحيواني ــاع ال ــوارد يف قط ــتخدام امل ــاءة اس كف

ــىل  ــة ع ــه املحافظ ــت نفس ــادي ويف الوق ــو االقتص ــق النم ــل وتحقي ــدى الطوي ــىل امل ــذاÀ ع الغ

النتائــج البيئيــة ونتائــج الصحــة العامــة األخــرى، فضــالً عــن حــل االختالفــات اإلقليميــة، والربــط 

مــع املبــادرات األخــرى ذات الصلــة حســب االقتضــاء. تدعــم املبــادرة تحســ اســتخدام املــوارد 

يف هــذا القطــاع نتيجــة لتغيــÔ امل¦رســات مــن جانــب أصحــاب املصلحــة، وكذلــك تبنــي 

ــîوة  ــة لل ــة الغذائي ــل القيم ــل سالس ــات لجع ــات والتوصي ــام للتوجيه ــاص والع ــ الخ القطاع

الحيوانية أكî استدامة. وتستفيد املبادرة من الدعم املايل املقدم من عدة جهات مانحة.

ســتكون هنــاك حاجــة إىل إدخــال 

تحســينات عىل السياســات القطاعية، 

والحوكمــة واالســتث¦رات لضــ¦ن 

أن الطلــب املســتمر عــىل املنتجــات 

الحيوانية ال يزيد الضغط عىل املوارد 

الطبيعيــة ويســهم يف تحقيــق نتائــج 

مرغوبة اجت¦عياً. 

وملعالجــة هــذه القضايــا، دشــنت 

الفــاو عملية يف عــام 2010 تهدف إىل 

وضــع جــدول أعــ¦ل عاملــي ëثــل بـــ 

لدعــم  العاملــي  األعــ¦ل  جــدول 

ــîوة ــاع ال ــتدامة لقط ــة املس التنمي

جدول األع�ل العاملي لدعم التنمية املستدامة لقطاع الÑوة 
الحيوانية؛ رشاكة فعالة ب© أصحاب مصلحة متعددين
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يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:

 

 
 

 

18
تعزيــز نظــم 

االبتكـــار

ــق معظــم  ــكار مــن العوامــل الرئيســية املســاهمة يف تحقي ــرب االبت يعت

أهــداف التنميــة املســتدامة، إن Ê يكــن كلهــا، ويعتــرب املحــرك الرئيــيس 

التقنيــات  إىل  االبتــكار   Ôيشــ ال  والريفيــة.  الزراعيــة  للتحــوالت 

ــات  ــل وامل¦رس ــواع املحاصي ــ أن ــل تحس ــب، مث ــات فحس وامل¦رس

الزراعيــة البيئيــة والتقنيــات الحيويــة واألدوات املاليــة، بــل يشــÔ أيضــاً 

ــاص  ــام والخ ــ الع ــ القطاع ــرشاكات ب ــل ال ــة مث ــكال تنظيمي إىل أش

وتعاونيات املزارع.

وبالرغــم مــن التقــدم الــذي تــم إحــرازه مؤخــراً، مــا يــزال الكثــÔون 

ــي، وهــم األشــخاص  ــÔ االجت¦عــي والفن ــا التغي مســتبعدين مــن مزاي

ــب،  ــÔ متناس ــكل غ ــان بش ــر والحرم ــن الفق ــالً م ــون أص ــن يعان الذي

ويعيــش معظمهــم يف املناطــق الريفيــة. ولتصحيــح هــذا الوضــع، 

ينبغــي عــىل الحكومــات والــرشكاء تشــجيع االبتــكار الــذي يفيــد 

أصحــاب الحيــازات الصغــÔة مــن خــالل معالجــة قضايــا تشــمل تحســ 

االســتدامة والقــدرة عــىل الصمــود، وزيــادة الدخــول والحــد مــن 

ــوق  ــدة يف الس ــرص جدي ــق ف ــق خل ــن طري ــك ع ــا يف ذل ــر، ¡ املخاط

وتشــجيع التنويــع، وعــن طريــق الحــد مــن اســتنزاف املــوارد الطبيعيــة 

وتدهورها.

زيــادة االســتث¦رات يف البحــث والتطويــر الزراعــي، والخدمــات 

اإلرشــادية واالستشــارية، فضــالً عــن تطويــر القــدرات لتحســ 

ــي. ال تقتــرص الحاجــة إىل إحــداث  ــكار الزراعــي الوطن أنظمــة االبت

تغيــÔ فنــي عــىل تحســ الســالالت والغــالت فقــط، بــل أيضــاً للحــد 

مــن اســتهالك امليــاه، وتعزيــز مقاومــة اآلفــات واألمــراض، وتعزيــز 

قدرة املحاصيل واملوايش عىل الصمود أمام تغÔ املناخ.

•
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هنــاك حاجــة إىل عمليــة أفضــل لتوفــÔ املعلومــات للمزارعــ 

األرسيــ مــن أصحــاب الحيــازات الصغــÔة حــول االبتــكارات، عــىل 

شــكل منتجــات وعمليــات تكنولوجيــة محســنة، وكذلــك امل¦رســات 

االجت¦عيــة والتنظيــم، وذلــك بهــدف تســهيل عمليــة توظيــف مثــل 

ــاج  ــة، يحت ــم الزراعي ــد النظ ــاد تعقي ــع ازدي ــكارات. وم ــذه االبت ه

املزارعــون إىل املزيــد مــن مهــارات االبتــكار املتقدمــة، ومعلومــات 

محسنة عن التقنيات وامل¦رسات الجديدة ذات الصلة.

ينبغــي الرتويــج لالبتــكار ألصحــاب الحيــازات الصغــÔة ومــن قبلهــم 

وبالتعــاون معهــم. وينبغــي الجمــع بــ املــوارد والقــدرات القاãــة 

ــة  ــول بســيطة وعملي ــام والخــاص لوضــع حل ــ الع داخــل القطاع

وإتاحــة الخدمــات واملنتجــات التــي قــد ال يكــون يف مقــدور ســكان 

الريــف تحمــل أســعارها. Öكــن لهــذا النــوع مــن االبتــكار االســتفادة 

املحمولــة  الهواتــف  اســتخدام  مثــل  الجديــدة  التقنيــات  مــن 

ــي  ــق الت ــدة يف املناط ــواق جدي ــق أس ــة لخل ــبكات االجت¦عي والش

ــال  ــربة يف مج ــص الخ ــن نق ــاÂ م ــة أو تع ــة التحتي ــر إىل البني تفتق

الخدمات اللوجستية والتوزيع.

•

•

20 إجــراء

مجموعة موارد

امل�رسات الجيدة يف بناء 
مؤسسات ريفية مبتكرة

أسواق مبتكرة للزراعة املستدامة

نحو نظم خدمة تعددية شاملة
 رؤى للتفك² اإلبداعي

www.fao.org/docrep/015/
i2258e/i2258e00.pdf

www.fao.org/3/a-i5907e.pdf

www.fao.org/3/a-i6104e.pdf
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تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:

 

 
 

 

19
مواÍــة وتحســ© 

ت  را الستثمـــا ا

والتمويـل

إن حشــد الدعــم للسياســات التــي تشــجع عــىل التحــول الريفــي 

 Àكــن لالســتث¦ر يف نظــم اإلنتــاج الغــذاÖ يتطلــب توضيــح كيــف

ــق األهــداف  ــادي يف تحقي والزراعــي املســتدامة أن يســاهم بشــكل م

الوطنية األوسع.

وتظهــر أدلــة مــن العديــد مــن البلــدان أن االســتث¦ر العــام يف البحــث 

والتطويــر يف مجــال الزراعــة والتعليــم وëكــ املنتجــ مــن الحصــول 

عــىل املعلومــات وكذلــك االســتث¦ر يف البنيــة األساســية الريفيــة يحقــق 

عائــدات أعــىل بكثــÔ مــن النفقــات األخــرى، مثــل اإلعانــات املقدمــة 

ــازات  ــإن املنتجــ، ¡ــن فيهــم أصحــاب الحي للمدخــالت. وبالفعــل، ف

الصغــÔة، هــم املســتثمرون الرئيســيون يف الزراعــة عــىل الرغــم مــن أن 

أصحــاب الحيــازات الصغــÔة غالبــاً مــا يواجهــون قيــوداً محــددة، ¡ــا يف 

ذلــك الفقــر، وعــدم القــدرة عــىل الحصــول عــىل األرايض أو عــدم 

ض¦نه، وضعف الوصول إىل األسواق والخدمات املالية.

ــازات الصغــÔة  ــ أصحــاب الحي ــة ب ــة متكافئ إن ضــ¦ن وجــود أرضي

واملســتثمرين الكبــار أمــر مهــم لــكل مــن اعتبــارات املســاواة والكفــاءة 

االقتصادية:

زيــادة االســتث¦ر يف البنيــة التحتيــة الريفيــة. إن إطــالق اإلمكانــات 

الزراعيــة ملنطقــة مــا مــن خــالل االســتث¦ر العــام يف البنيــة التحتيــة 

األساســية مثــل الطــرق أو التحكــم يف امليــاه أو األســواق يوفــر 

إنتاجهــم. وباإلضافــة إىل  أكــî يف  للمزارعــ لالســتث¦ر  حافــزاً 

تحســ دخــل املزارعــ، فــإن هــذا يولــد وظائــف داخــل وخــارج 

املزرعة ويساهم يف تعزيز االقتصادات املحلية.

•
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استكشــاف واســتغالل الفــرص الجديــدة للتمويــل الزراعــي والريفــي 

ــ¦ل  ــر األع ــة تطوي ــز عملي ــل الشــامل تعزي ــن للتموي الشــامل. Öك

التجاريــة الزراعيــة مــن خــالل تخفيــف قيــود الســيولة التــي يواجهــا 

العديــد مــن املزارعــ. وتتوفــر اآلن مجموعــة كاملــة مــن األســاليب 

املبتكــرة للتمويــل الريفــي وأشــكال االســتث¦ر، مثــل صناديــق 

الضــ¦ن  وصناديــق  االســتث¦ر،  وتشــجيع  الزراعــي،  االســتث¦ر 

وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، والتــي تهــدف إىل زيــادة 

لهــا  يتعــرض  التــي  املخاطــر  تقليــل  مــع  التمويــل  مســتوى 

املستثمرون.

كــ¦ ينبغــي للتدخــالت الراميــة إىل تحســ القــدرة عــىل الوصــول 

ــة، باإلضافــة  ــة واملهــارات اإلداري ــز املعرفــة املالي إىل االئتــ¦ن تعزي

إىل منظــ¦ت املنتجــ أو مجموعــات االدخــار والقــروض املجتمعيــة، 

والتــي ëكــن مــن إدارة املخاطــر وتحســ القــدرة عــىل الحصــول 

عىل التمويل من القطاع املرصيف الرسمي بشكل أفضل.

Öكــن اســتخدام حوافــز مختلفــة يف مراحــل مختلفــة ملعالجــة 

التغيــÔات القصــÔة والطويلــة األجــل. وقــد يتــم ذلــك عــن طريــق 

واملدفوعــات  التدريــب  مثــل  اإليجابيــة،  الحوافــز  مــن  مزيــج 

املبــارشة والتعويــض عــن األرايض املخصصــة ألغــراض غــÔ زراعيــة 

أو تحســ القــدرة عــىل الوصــول إىل األســواق باســتخدام األدوات 

التنظيمية، مثل حظر االستخدام والغرامات والرضائب.

•

•

•

20 إجــراء

www.fao.org/investment-learning-
platform/home

www.fao.org/3/I8226EN/
i8226en.pdf

www.fao.org/3/a-i7556e.pdf

www.fao.org/support-to-
investment/knowledge-resources/
learning-tools/ruralinvest

www.fao.org/ecosystem-services-
biodiversity/incentives

مجموعة موارد

منصة تعلّم االستث�ر

صناديق االستث�ر الزراعي للتنمية

القضاء عىل الفقر والجوع عن 
طريق االستث�ر يف الزراعة 

واملناطق الريف

منهجية االستث�ر الريفي  
(RuralInvest)

أداة لتصميم املشاريع

خدمات النظام اإليكولوجي 
والتنّوع البيولوجي
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تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

تقــدم مبــادرات املجتمــع املــدÂ التمويــل إلعــادة تشــجÔ موائــل املانجــروف، والتدريــب عــىل 

الزراعــة املتكاملــة لل¦نجروف-الروبيــان، وتقنيــات اســتزراع الروبيــان العضــوي وإدارة النفايــات 

ــار مــن أشــجار املانجــروف داخــل  ــكل هكت ــة ل ــآت مالي ــة. يقــدم القطــاع الخــاص مكاف املنزلي

ــق  ــتزرع يف املناط ــان املس ــهادة للروبي ــاص ش ــاع الخ ــق القط ــ¦ أطل ــة. ك ــاء املائي ــزارع األحي م

نســبته  حافــزاً  توفــر  املائيــة  األحيــاء  وتربيــة  املانجــروف  أشــجار  لزراعــة  املتكاملــة 

10 باملائــة للروبيــان العضــوي املعتمــد. توفــر مجموعــة الحوافــز هــذه مصــدراً متنوعــاً 

للمســاعدات املاليــة والفنيــة والســوقية ملزارعــي تربيــة األحيــاء املائيــة الســتعادة موائــل 

ــار  ــاج املســتدام، والحــد مــن اآلث ــال للتنظيــ¦ت، وتحســ اإلنت املانجــروف يف مزارعهــم لالمتث

البيئيــة وزيــادة اإلنتاجيــة، ومكافأتهــم عــىل اإلدارة البيئيــة الجيــدة ويف الوقــت نفســه ëكينهــم 

من الوصول إىل أسواق أعىل قيمة للروبيان املنتج عىل نحو مستدام.

ــام،  ــغ يف فيتن ــر ميكون ــا نه يف دلت

ــة  تُســتخدم حوافــز متنوعــة ممول

مــن الربامــج العامــة وكذلــك مــن 

الخــاص  القطــاع  اســتث¦رات 

ومبــادرات املجتمــع املــدÂ لدعــم 

صيــادي األســ¦ك عــىل االلتــزام 

واســتعادة  ح¦يــة  بقانــون 

اســتدامة  وتحســ  املانجــروف، 

مصايــد الروبيــان واملزايــا املعيشــية 

التــي توفرهــا.  إن تقســيم مناطــق 

والغابــات  املانجــروف  أشــجار 

ــة املخصصــة عــىل األرايض  اإللزامي

نظــم  مــن  والتخلــص  الخاصــة 

ــاء  ــة اإلحي ــاع تربي ــÔ يف قط التأج

ëثــل  االمتثــال  لعــدم  املائيــة 

ــن  ــص م ــاهم يف التقلي ــل تس عوام

أشــجار  موائــل  إزالــة  عمليــة 

املانجروف.

كيف تعمل أدوات التنفيذ املختلفة معاً للوصول إىل زراعة 
مستدامة يف فيتنام

©FAO /L. Dematteis
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يساهم هذا اإلجراء يف 
تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة التالية:

 

 
 

 

20
تعزيـز البيئـة 

التمكينيـة وإصالح 

اإلطـار املؤسسـي

20 إجــراء

يعكــس املشــهد املؤســيس املتغــÔ يف مجــال تقديــم الخدمــات الريفيــة 

ــ¦ت  ــاص ومنظ ــاع الخ ــن القط ــة م ــات الفاعل ــاً يف الجه ــاً متنامي تنوع

املنتجــ واملجتمــع املــدÂ. تشــÔ هــذه الجهــات الفاعلــة العديــدة إىل 

ــد للخدمــات إىل دور  ــا املــزود الوحي ــة مــن كونه ــدور املتغــÔ للدول ال

. إن تنــوع مقدمــي الخدمــات واملعــارف  املنظــم واملنســق وامليــرسِّ

ــن  ــ املنتجــ م ــراً حاســ¦ً لتمك ــد أم ــا يع ــي يقدمونه ــارات الت وامله

وتشــغيل  مســتدام  نحــو  عــىل  املــوارد  وإدارة  اإلنتاجيــة  تحســ 

مزارعهــم بشــكل مربــح والوصــول إىل أســواق أوســع واالســتجابة 

الحتياجاتها.

التشــجيع عــىل توفــÔ الخدمــات الريفيــة مــن خــالل توفــÔ الحوافــز 

¡ــا يتعــدى خدمــات اإلرشــاد، ومراجعــة شــمول وكفــاءة الخدمــات. 

ــول إىل  ــات يف الوص ــرشاكات الخدم ــز وال ــاعد الحواف ــن أن تس Öك

املناطــق الريفيــة النائيــة وتلبيــة مــا كان يفتقــر إليــه القطــاع 

الخــاص مــن قبــل مــن حيــث التحفيــز والدولــة مــن حيــث الفعاليــة 

حيــث  مــن  املنتجــ  ومنظــ¦ت  الحكوميــة   Ôغــ واملنظــ¦ت 

القدرات واملوارد.

ــ  ــ االجت¦عي ــد الالعب ــق حش ــن طري ــيس ع ــÔ املؤس ــم التغي دع

املختلفــ ¡ــا يف ذلــك املنتجــون أصحــاب الحيــازات الصغــÔة. Öكــن 

الزراعيــة والريفيــة مــن  أن تســتفيد عمليــة توفــÔ الخدمــات 

إصالحــات الحوكمــة األخــÔة، ¡ــا يف ذلــك مقاربــات الدÖوقراطيــة 

التنميــة اإلقليميــة وإصــالح إدارة القطــاع  والالمركزيــة ونهــج 

العام.

•

•
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تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

يعــزز التطويــر املؤســيس الشــامل واملتــدرج نهجــاً طويــل األجــل وذا 

ــات  ــح وخالف ــرتاف ¡صال ــمولية االع ــب الش ــتدام. وتتطل ــÔ مس تأث

األطــراف الفاعلــة الرئيســية، باإلضافــة إىل إنشــاء آليــات Öكــن 

للج¦عات املحلية من خاللها توضيح وجهات النظر واملطالب.

تعزيــز املؤسســات واالســتث¦ر يف قــدرات ومعرفــة الجهــات الفاعلــة 

املحليــة. ينبغــي أن يكــون تقييــم قــدرات الجهــات الفاعلــة املحليــة 

وتحديــد احتياجــات التطويــر التنظيمــي نقطــة انطــالق لبنــاء 

ــز القــدرة املؤسســية  ــزم تعزي ــع. يل ــة للجمي مؤسســات أكــî فعالي

ــع  ــ¦ن أن تتمت ــه لض ــت نفس ــة يف الوق ــة ومخصص ــورة منهجي بص

جميــع الجهــات الفاعلــة بقــدرات كافيــة للتحــرك بنفــس الرسعــة. 

ــب أن  ــÔة، يج ــازات الصغ ــاب الحي ــدرة أصح ــز ق ــيلة لتعزي وكوس

تحظى منظ¦ت املنتج باهت¦م خاص.

ــاءلة.  ــاء املس ــدم وبن ــة التق ــليم ملراقب ــؤرشات س ــار م ــم إط تصمي

ــل  ــن العوام ــرب م ــر يعت ــو أم ــم، وه ــالغ املنتظ ــد واإلب ــن للرص Öك

املهمــة يف الجهــود املبذولــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، أن 

يســاهم يف جعــل العمــل التعــاوÂ أكــî تركيــزاً ويســاعد عــىل 

صياغــة سياســات تقــوم عــىل الرباهــ. وستســتخدم املــؤرشات أيضــا 

ــذ  ــوارد ودعــم التنفي ــص امل ــاس التقــدم وتخصي ــالغ لقي ــة إب كبطاق

نحــو التنميــة املســتدامة، مــ¦ يســاعد عــىل ضــ¦ن مســاءلة جميــع 

ــدان يف  ــة البل ــة والزراع ــة األغذي ــم منظم ــة. تدع ــاب املصلح أصح

ــارشة  ــة مب ــتدامة املرتبط ــة املس ــداف التنمي ــؤرشاً أله ــد 21 م رص

باألمن الغذاÀ والزراعة والغابات ومصايد األس¦ك.

•

•

•
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20 إجــراء

ــ¦ن  ــة عــىل تحســ الوصــول إىل االئت ــز القــدرات املحلي ــع مصــادر العيــش وتعزي ويركــز تنوي

 Ôــ ــم توف ــÔاً، يت ــل. وأخ ــكل أفض ــاص بش ــاع الخ ــات، وإرشاك القط ــم التعاوني ــواق، ودع واألس

الدعــم للمتطلبــات األساســية مــن خــالل تحســ الوصــول إىل مرافــق امليــاه والــرصف الصحــي 

ونظم تجميع مياه األمطار.

ــذ  ــي تنف ــك، فه ــع ذل ــة عــىل األرض. وم ــع االحتياجــات الحقيقي ــق م كل هــذه األنشــطة تتواف

ــدرات  ــز ق ــدف تعزي ــة. يه ــ¦ت مختلف ــق منظ ــن طري ــاً ع ــض، وغالب ــا البع ــن بعضه ــزل ع ¡ع

املســؤول املحليــ، مــن خــالل اعتــ¦د "نهــج حوكمــة املناظــر الطبيعيــة"، إىل تحســ الظــروف 

املؤسســية والفنيــة لتطويــر وتوحيــد وتوســيع نطــاق التدخــالت العامــة والخاصــة نحــو األهــداف 

ــر  ــز أث ــىل تعزي ــة ع ــتوى املقاطع ــىل مس ــل ع ــيق األفض ــاعد التنس ــام. يس ــكل ع ــرتكة بش املش

مختلف االستث¦رات.

ــج  ــن برام ــد م ــتثمر العدي تس

منطقــة  يف  بنشــاط  التنميــة 

رولينــدو يف روانــدا ملعالجــة 

اإلنتاجيــة  انخفــاض  مشــاكل 

األرايض  وتدهــور  الزراعيــة 

والفقــر. يركــز برنامــج تكثيــف 

اإلنتاجيــة  عــىل  املحاصيــل 

الربامــج  وتركــز  الزراعيــة، 

املزارعــ  ملــدارس  العامــة 

امل¦رســات  عــىل  الحقليــة 

املســتدامة وتطوير  املرشوعات 

الزراعيــة. تتــم معالجــة عمليــة 

اســتعادة املشــاهد الطبيعيــة 

مــن خــالل املدرجــات وخنادق 

وتطبيــق  بامليــاه  االحتفــاظ 

أنظمة الزراعة الحراجية.

تعزيـز املؤسسـات املحليـة للعمـل املنسـق يف روانـدا

©FAO /M. Longari
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قياس التقدم

تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

ســيكون العامــل املركــزي يف تحقيــق أهــداف التنميــة 

املســتدامة هــو النجــاح يف إيجــاد طــرق جديــدة 

وفعالــة لجمــع البيانــات ومراقبــة األهــداف وقيــاس 

القــرارات  التخــاذ  األســاس  وباعتبارهــا  التقــدم. 

ــال  ــة الرصــد الفع ــر عملي ــة بالسياســات، توف املتعلق

للبلــدان معلومــات حيويــة عــن أي مجموعــات مــن 

النــاس أو مناطــق مــن البــالد ينبغــي الرتكيــز عليهــا. 

يحتــاج صانعــو القــرار إىل بيانــات أفضــل لوضــع 

ــن  ــادرات األم ــم مب ــاس، وتصمي ــة للقي ــداف قابل أه

الح¦يــة  وبرامــج  تنفيذهــا،  ومراقبــة   Àالغــذا

للزراعــة  الفعــال  الدعــم  وتحديــد  االجت¦عيــة، 

البيانــات  تصنيــف  وســيكون  الريفيــة.  والتنميــة 

مفيــداً يف توجيــه التدخــالت إىل مجموعــات محــددة، 

وتحويــل أنظمــة األغذيــة والقضــاء عــىل الجــوع، 

وض¦ن عدم ترك أي أحد متخلفاً عن الركب.   

ــود  ــم الجه ــة املســاعدة لدع ــوكاالت الدولي ــدم ال تق

الوطنيــة  القــدرات  تعزيــز  خــالل  مــن  القطريــة 

وض¦ن أن تكون البيانات قابلة للمقارنة ومجمعة عىل 

املســتويات دون اإلقليميــة واإلقليميــة والعامليــة. إّن 

منظمــة األغذيــة والزراعــة (الفــاو) هــي وكالــة 

األمــم املتحدة الراعية لواحد وعرشين مؤرشاً من 230 

ــك  ــا يف ذل ــتدامة، ¡ ــة املس ــداف التنمي ــؤرشاً أله م

األهداف 5 و 6 و 12 و 14 و 15، وهي وكالة مساهمة 

يف ســتة مــؤرشات إضافيــة. وقــد صممــت هــذه 

ــات  ــع معلوم ــو جم ــاً نح ــة أساس ــؤرشات، املوجه امل

والزراعــة   Àالغــذا األمــن  وانعــدام  الجــوع  عــن 

املســتدامة واالســتخدام املســتدام للمــوارد الطبيعيــة، 

ــر  ــاً وتقديــم تقاري بهــدف تصنيفهــا واعت¦دهــا عاملي

منتظمة وفعالة من حيث التكلفة.

إعطــاء األولويــة للمــؤرشات العامليــة ألهــداف 

التنميــة املســتدامة لتحديــد وقيــاس األهــداف 

الوطنيــة. ســيتم اســتخدام مــؤرشات أهــداف 

ــدول  ــا ال ــت عليه ــي وافق ــتدامة الت ــة املس التنمي

ــم التقــدم عــىل  األعضــاء يف األمــم املتحــدة لتقيي

املســتوى العاملــي. ســتضمن البلــدان التــي تعتمــد 

نــرش  املســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــؤرشات 

التقاريــر أمــام العــاÊ وتتجنــب أي أعبــاء إضافيــة 

تتعلق بالحصول عىل التقارير.

وشــاملة  موثوقــة  معلومــات  قاعــدة  بنــاء 

أهــداف  ومــؤرشات  مقاصــد  حــول  ومصنفــة 

ــة. Öكــن الحصــول  ــة املســتدامة ذات الصل التنمي

مــن  هــذه  املعلومــات  قاعــدة  بيانــات  عــىل 

اإلحصــاءات الرســمية املوجــودة باألصــل أو مــن 

ــاك  ــون هن ــا تك ــة. عندم ــرى املتاح ــادر األخ املص

فجــوات يف البيانــات، فإنهــا ستشــÔ إىل مناطــق ال 

تحظــى باالهتــ¦م الــكايف وتكــون فيهــا القــدرات 

ــاك  ــون هن ــا تك ــة، أو عندم ــÔ كافي ــية غ املؤسس

حاجــة إىل تحليــالت أعمــق لفهــم مــا يجــب 

قياسه وكيف.

•

•
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املكاتــب  بهــا  تعمــل  التــي  الطريقــة   Ôتغيــ

الوطنيــة للحصــول عــىل مســتوى  اإلحصائيــة 

أعــىل مــن الجــودة، وبيانــات Öكــن الحصــول 

عليهــا بشــكل منتظــم وبســهولة لدعــم أهــداف 

مكاتــب  تظــل  وفيــ¦  املســتدامة.  التنميــة 

اإلحصــاء الوطنيــة ه الالعــب الرئيــيس يف عمليــة 

توفــÔ البيانــات، فإنــه ينبغــي عليهــا التعــاون 

والعمــل مــع غÔهــا مــن مــوردي البيانــات، ¡ــا يف 

ذلــك الحكومــات املحليــة واإلقليميــة والــوزارات 

التنفيذيــة والجهــات الفاعلــة الخاصــة واألوســاط 

األكادÖيــة واملجتمــع املــدÂ واملواطنــ. وينبغــي 

ــيق،  ــىل التنس ــرب ع ــة أك ــا بدرج ــز دوره أن يرك

وإدارة مختلــف مدخــالت البيانــات مــن مختلــف 

الجهــات الفاعلــة، وضــ¦ن جــودة تلــك البيانــات 

إبــالغ  قبــل  وتنســيقها  مقارنتهــا  وإمكانيــة 

الوكاالت الراعية.

نحــو  املحــرز  التقــدم  عــن  بانتظــام  اإلبــالغ 

ــداف  ــؤرشات أه ــتخدام م ــد باس ــق املقاص تحقي

ــل  ــؤرشات تحوي ــن للم ــتدامة. Öك ــة املس التنمي

ــم  ــوارد لدع ــص امل ــدف إىل أداة إدارة لتحصي اله

لقيــاس  تقريــر  وبطاقــة  التنفيــذ،  اســرتاتيجية 

أصحــاب  جميــع  مســاءلة  وضــ¦ن  التقــدم 

املصلحــة. يجــب أن تكــون عمليــة جمــع البيانــات 

كافيــًة للتمكــن مــن تصنيفهــا حســب النــوع 

والجغرافيــا  والدخــل  والعمــر  االجت¦عــي 

والوظيفة.

••
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الفاو كوكالة أمم متحدة راعية ملؤرشات أهداف التنمية املستدامة

الرعاة | الرشكاءمؤرشات أهداف التنمية املستدامة

تفيش النقص التغذوي

تفيش انعدام األمن الغذاÀ املعتدل أو الشديد ب السكان، استناداً إىل مقياس تجربة انعدام األمن 
(FIES) Àالغذا

حجم اإلنتاج لكل وحدة عمل حسب فئات املرشوعات الزراعية/ الرعوية/ الحرجية

متوسط دخل صغار منتجي األغذية، حسب النوع االجت¦عي والحالة من ناحية كونهم من السكان 
األصلي أم ال

نسبة املساحة الزراعية املستغلة من خالل زراعة منتجة ومستدامة

عدد املوارد الوراثية النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة املحفوظة يف مرافق صون متوسطة أو طويلة األجل

نسبة السالالت املحلية املصنفة عىل أنها معرضة للخطر أو غÔ معرضة للخطر أو غÔ معروفة من ناحية 
خطر انقراضها

مؤرش التوجه الزراعي للنفقات الحكومية

مؤرش تقلب أسعار األغذية

النسبة املئوية لألشخاص الحائزين عىل حقوق ملكية أو ملكية مضمونة لألرايض الزراعية (من مجموع 
السكان الزراعي)، حسب النوع االجت¦عي؛ و (ب) نسبة النساء ب مالك األرايض أو أصحاب الحقوق

لألرايض الزراعية، حسب نوع الحيازة

النسبة املئوية للبلدان التي يكفل فيها اإلطار القانوÂ (¡ا يف ذلك القانون العريف) حق املرأة يف ملكية 
األرايض و/أو التحكم بها

التغيÔ يف كفاءة استخدام املياه مع مرور الوقت

مستوى اإلجهاد املاÀ: املياه العذبة املسحوبة كنسبة من موارد املياه العذبة املتاحة

مؤرش الفواقد العاملية من األغذية

نسبة األرصدة السمكية ضمن مستويات مستدامة بيولوجياً

 Âالقانو Ôتقدم البلدان يف درجة تنفيذ االتفاقيات الدولية الهادفة إىل مكافحة صيد األس¦ك غ
دون إبالغ ودون تنظيم

مصايد األس¦ك املستدامة كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلج¦يل يف الدول الجزرية الصغÔة النامية 
وأقل البلدان Áواً وجميع البلدان

مستوى تقدم البلدان يف تبني وتنفيذ إطار قانوÂ/ تنظيمي/ سياسات/ مؤسيس يعرتف ويحمي 
حقوق الوصول إىل مصايد األس¦ك صغÔة النطاق

مساحة الغابات كنسبة من إج¦يل مساحة األرض

التقدم نحو اإلدارة املستدامة للغابات

مؤرش الغطاء األخرض للجبال

الفاو

الفاو

الفاو | البنك الدويل

الفاو | البنك الدويل

الفاو | برنامج األمم املتحدة للبيئة

الفاو | برنامج األمم املتحدة للبيئة

الفاو | برنامج األمم املتحدة للبيئة

الفاو | صندوق النقد الدويل

الفاو 

الفاو 

الفاو 

الفاو 

الفاو 

الفاو 

الفاو نيابة عن لجنة األمم املتحدة 
املعنية باملوارد املائية

الفاو نيابة عن لجنة األمم املتحدة 
املعنية باملوارد املائية

الفاو | برنامج األمم املتحدة للبيئة

الفاو | برنامج األمم املتحدة للبيئة

الفاو | برنامج األمم املتحدة للبيئة

الفاو | برنامج األمم املتحدة للبيئة

الفاو | هيئة األمم املتحدة للمرأة، مرشوع 
مبادرة األدلة والبيانات املتعلقة باملساواة 

ب© الجنس©، برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البرشية، البنك الدويل
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1.4.2

1.5.2

2.a.2

14.c.1

15.3.1

15.6.1

الفاو كوكالة أمم متحدة مساهمة يف مؤرشات أهداف التنمية املستدامة

الرعاة | الرشكاءمؤرشات أهداف التنمية املستدامة

نسبة مجموع السكان البالغ الذين لهم حقوق حيازة مضمونة لألرض، مع وثائق معرتف بها قانوناً 
والذين يرون حقوقهم يف األرض عىل أنها آمنة، حسب نوع الجنس ونوع الحيازة

الخسارة االقتصادية املبارشة للكوارث في¦ يتعلق بالناتج املحيل اإلج¦يل العاملي

مجموع التدفقات الرسمية (املساعدة اإلÁائية الرسمية باإلضافة إىل التدفقات الرسمية األخرى) 
إىل القطاع الزراعي

عدد البلدان التي تحقق تقدماً يف املصادقة واملوافقة وتنفيذ األطر القانونية واملؤسسية واملتعلقة 
بالسياسات، واالتفاقيات املتعلقة باملحيطات التي تُنِفذ القانون الدويل، عىل النحو املب يف اتفاقية 

األمم املتحدة لقانون البحار، من أجل حفظ املحيطات واالستخدام املستدام ملواردها

نسبة األرايض املتدهورة من املساحة الكلية لألرض

عدد البلدان التي اعتمدت أطر ترشيعية وإدارية وسياساتية لض¦ن التقاسم العادل واملنصف للمنافع

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 

البرشية | البنك الدويل، الفاو، مرشوع 

مبادرة األدلة والبيانات املتعلقة باملساواة 

ب© الجنس©، هيئة األمم املتحدة للمرأة

االسرتاتيجية الدولية لألمم املتحدة 
للحد من الكوارث | الفاو، برنامج 

األمم املتحدة للبيئة

منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية | الفاو، 

منظمة التجارة العاملية

شعبة شؤون املحيطات وقانون 
البحار-األمم املتحدة | الفاو، 

منظمة العمل الدولية، 
املنظمة البحرية الدولية، 

برنامج األمم املتحدة للبيئة، 
السلطة الدولية لقاع البحار

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

التصحر | الفاو، 

برنامج األمم املتحدة للبيئة

اتفاقية التنوع البيولوجي | الفاو
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أدوات دعم 
السيـاسـات

تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

الفنيــة  خرباتهــا  مجموعــة  عــىل  الفــاو  تعتمــد 

سياســات  صياغــة  يف  البلــدان  لدعــم  والرصديــة 

األغذيــة والزراعــة. يتــم تعزيــز هــذه املنتجــات 

ــات  ــارة بالبيان ــة املخت واألدوات والخطــوط التوجيهي

والخــربات، ويتــم صياغتهــا بعــد عمليــة تعاونيــة 

غالباً ما تتضمن العديد من أصحاب املصلحة.

األمــن  لجنــة  إن 

الغــذاÀ العاملــي هي 

يف املقام األول املنصة 

ــة  ــة والحكومي الدولي

أصحــاب  لجميــع  الشــاملة  الدوليــة 

ــن  ــ¦ن األم ــاً لض ــل مع ــة للعم املصلح

تقــدم  للجميــع.  والتغذيــة   Àالغــذا

اللجنــة تقاريرهــا إىل الجمعيــة العامــة 

لألمــم املتحــدة مــن خــالل املجلــس 

االقتصــادي واالجت¦عــي وإىل مؤëــر 

منظمــة األغذيــة والزراعــة (الفــاو)، 

ــة األمــن الغــذاÀ العاملــي  وتدعــم لجن

البلــدان لتنفيــذ مخرجــات سياســات 

شاملة ومتفاوض عليها.

التوجيهيــة  الخطــوط 

الطوعيــة بشــأن الحوكمــة 

املســؤولة لحيــازة األرايض 

ومصايد األس�ك والغابات 

 ñــذا ــن الغ ــياق األم يف س

الوطني

توفــر الخطــوط التوجيهيــة 

الطوعيــة بشــأن الحوكمــة 

األســ¦ك  ومصايــد  األرايض  لحيــازة  املســؤولة 

والغابــات يف ســياق األمــن الغــذاÀ الوطنــي مرجعيــًة 

وأداة توجيهيــًة لتحســ حوكمــة حيــازة األرايض 

ومصايــد األســ¦ك والغابــات مــن أجــل تحقيــق 

األمــن الغــذاÀ للجميــع واإلعــ¦ل املطــرد للحــق يف 

الغذاء (لجنة األمن الغذاÀ العاملي، 2012).

املبادئ الخاصة 

باالستث�رات املسؤولة 

يف الزراعة ونظم األغذية

جميــع  املبــادئ  تتنــاول 

ــم  ــتث¦ر يف نظ ــواع االس أن

ــة، ســواء  ــة واألغذي الزراع

كانــت عامــة أم خاصــة، 

لوضــع  إطــاًرا  وتوفــر 

السياســات والربامــج واألطــر التنظيميــة الوطنيــة 

واالتفاقــات أو العقــود الخاصــة بالــرشكات أو األفــراد 

(لجنة األمن الغذاÀ العاملي، 2012).
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ــوارد  ــظ امل ــة لحف ــة الثاني ــل العاملي ــة العم خط

ــوط  ــة؛ الخط ــة والزراع ــة لألغذي ــة النباتي الوراثي

التوجيهيــة لوضــع اســرتاتيجية وطنيــة لخطــة 

العمــل العامليــة الثانيــة لحفــظ املــوارد الوراثيــة 

ــي  ــل الطوع ــة؛ والدلي ــة والزراع ــة لألغذي النباتي

لصياغة سياسات البذور الوطنية

مجموعة أدوات اإلدارة املستدامة للغابات

ــيد (1995) ــد الرش ــة الســلوك بشــأن الصي مدون

 Âالقانــو Ôخطــة العمــل الدوليــة ملنــع الصيــد غــ

دون إبــالغ ودون تنظيــم وردعــه والقضــاء عليــه

الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لضــ¦ن اســتدامة 

مصايــد األســ¦ك صغــÔة النطــاق يف ســياق األمــن 

الغذاÀ والقضاء عىل الفقر

الصيــد  إلدارة  الدوليــة  التوجيهيــة  الخطــوط 

العريض والحد من املصيد املرتجع

مصايــد  إلدارة  الدوليــة  التوجيهيــة  الخطــوط 

أس¦ك املياه العميقة يف أعايل البحار

الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن أداء دولــة 

العلم

االستث�ر يف أصحاب الحيازات الصغ²ة

االســتث¦ر يف زراعــة أصحــاب الحيــازات الصغــÔة 

(2013) Àلتحقيق األمن الغذا

كيفيــة زيــادة األمــن الغــذاÀ واالســتث¦رات التــي 

ــال  ــÔة يف مج ــازات الصغ ــاب الحي ــي أصح تراع

الزراعة (لجنة األمن الغذاÀ العاملي، 2011)

ربــط أصحــاب الحيــازات الصغــÔة باألســواق 

(لجنة األمن الغذاÀ العاملي، 2016).

الزراعــة والغابــات ومصايــد األســ�ك 

املستدامة

الزراعــي بطريقــة  زيــادة اإلنتاجيــة واإلنتــاج 

مســتدامة اجت¦عيــاً واقتصاديــاً وبيئيــاً (لجنــة 

األمن الغذاÀ العاملي، 2012)؛

ــة األمــن  ــن الغــذاÀ (لجن ــوي واألم ــود الحي الوق

الغذاÀ العاملي، 2013)؛

مصايــد األســ¦ك وتربيــة األحيــاء املائيــة لتحقيــق 

 Àــة األمــن الغــذا ــة (لجن األمــن الغــذاÀ والتغذي

العاملي، 2014)؛

ــق  ــة املســتدامة مــن أجــل تحقي ــة الزراعي التنمي

للــîوة  أدوار  أي   : والتغذيــة:   Àالغــذا األمــن 

الحيوانية؟ (لجنة األمن الغذاÀ العاملي، 2016)؛

الغابــات املســتدامة لألمــن الغــذاÀ والتغذيــة 

(لجنة األمن الغذاÀ العاملي، 2017).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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قضايا أخرى مشرتكة ب© القطاعات

املشــاركة يف النهــوض بالتغذيــة (لجنــة األمــن 

الغذاÀ العاملي، 2016)

ــة  ــذاÀ والتغذي ــن الغ ــة لألم ــة االجت¦عي الح¦ي

(لجنة األمن الغذاÀ العاملي، 2012)

املســاواة بنــي الجنســ واألمــن الغــذاÀ (لجنــة 

األمن الغذاÀ العاملي، 2011)

إطــار العمــل بشــأن األمــن الغــذاÀ والتغذيــة يف 

 Àــذا ــن الغ ــدة (لجنــة األم ــل األزمــات املمت ظ

العاملي، 2015)

ــم  ــياق النظ ــة يف س ــن األغذي ــدر م ــد وامله الفاق

 Àالغــذا األمــن  (لجنــة  املســتدامة  الغذائيــة 

العاملي، 2014)

•

•

•

•

•

تغ² املناخ واملوارد الطبيعية

األمــن  (لجنــة  املنــاخ   Ôوتغــ  Àالغــذا األمــن 

الغذاÀ العاملي، 2012)؛

امليــاه مــن أجــل األمــن الغــذاÀ والتغذيــة (لجنــة 

األمن الغذاÀ العاملي، 2015)

دليل الزراعة الذكية مناخياً (2017)

لــإلدارة  الطوعيــة  التوجيهيــة  الخطــوط 

املستدامة للرتبة (2016)

•

•

•

•

تحويل الغذاء والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

69



املساه�ت يف تحقيق مقاصد 
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تحـويل الغـذاء 
والزراعـة لتحقيق 

أهداف التنميـة 
املستدامـة

20 إجـراًء 

مرتابطـاً لتوجيـه

صنـاع القـرار

تحقيــق  نحــو  الطريــق  إن 

االزدهــار يتمثــل، بشــكل واضــح، 

ــتدامة  ــة املس ــة التنمي ــاز خط بإنج

ــراءات  ــب إج ــه يتطل ــام 2030. إن لع

تحويلية، تشمل مبادئ االستدامة ومعالجة 

األســباب الجذريــة للفقــر والجــوع لضــ¦ن 

ــب.  ــن الرك ــاً ع ــد متخلف ــرك أي أح ــدم ت ع

النــاس  بــ  األساســية  العالقــة  وبوصفهــا 

والزراعــة  األغذيــة  تتمتــع  األرضيــة،  والكــرة 

املســتدامة بإمكانيــات كبــÔة للتصــدي للعديــد مــن 

مغــذي  غــذاء   Ôوتوفــ تواجهنــا،  التــي  التحديــات 

وإحيــاء  العيــش،  ســبل  وتعزيــز  معقولــة،  وبأســعار 

املناظــر الطبيعيــة الريفيــة والحرضيــة، وتحقيــق Áــو وطنــي 

 Êاإليجــا` يف جميــع أنحــاء العــا Ôشــامل، ودفــع عجلــة التغيــ

لتحقيق خطة التنمية املستدامة 2030.

ــة؟  ــات إىل حقيق ــك اإلمكان ــل تل ــرار تحوي ــف Öكــن لصانعــي الق كي

ــدم؟  ــع التق ــا لترسي ــد أولوياته ــوارد وتحدي ــار امل ــم اختي ــف Öكنه كي

ــاً،  ــراًء مرتابط ــالل 20 إج ــن خ ــة م ــوالً عملي ــة حل ــذه املطبوع ــدم ه تق

كل منهــا يصــف النهــج والسياســات واألدوات التــي تســاهم يف العديــد مــن 

ــة  ــة للتنمي ــاد الثالث ــ األبع ــا ب ــج م ــي تدم ــتدامة. فه ــة املس ــداف التنمي أه

املســتدامة، وتتطلــب املشــاركة والــرشاكات بــ مختلــف الجهــات الفاعلــة. ومــن 

ــاول هــذه  ــد الحوافــز، تتن ــآزر، وفهــم املفاضــالت، وتحدي خــالل تحديــد أوجــه الت

اإلجــراءات العرشيــن املشــاكل الحقيقيــة التــي تواجههــا البلــدان يف إيجــاد عــاÊ خــاٍل 

من الجوع وض¦ن مستقبل أكî إرشاقاً للجميع.
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