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تواجه الزراعة �ضغوط ًا غري
م�سبوقة تتطلب تغيريات عميقة
فى نظمنا اخلا�صة بالأغذية
والزراعة (املحا�صيل والرثوة
احليوانية والغابات والأ�سماك
وتربية الأحياء املائية).

©FAO/Daniel Hayduk

�أجنزت البلدان الأع�ضاء يف
منظمة الأغذية والزراعة الكثري
من العمل لتح�سني ا�ستدامة الأغذية
والزراعة ،وما يزال هناك
الكثري من الذي ينبغي القيام به.
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ر�ؤية م�شرتكة
ر�ؤية منظمة الأغذية والزراعة ال�ستدامة الأغذية والزراعة هي عبار ًة عن عامل يكون فيه الغذاء
متاحاً ومغذياً لكل �إن�سان ،حيث تتم �إدارة املوارد الطبيعية بطريقة ت�صون وظائف النظم البيئية
لكي تدعم االحتياجات الإن�سانية الراهنة وامل�ستقبلية.
يف هذه الر�ؤية ،مُيكن للمزارعني والرعاة وال�صيادين واحلراجيني و�سائر املقيمني يف الريف �أن ي�شاركوا
بن�شاط يف التنمية االقت�صادية و�أن ي�ستفيدوا منها و�أن يكون لديهم فر�ص عمل طيبة و�أن يعملوا فى
حميط �أجور عادلة .وتعي�ش الن�سوة الريفيات والرجال واملجتمعات يف �أمن غذائي ي�سيطرون فيه على
�سبل عي�شهم وتت�ساوى فر�صهم يف احل�صول على املوارد التي ي�ستخدمونها بطريقة فعالة.
وتلتزم ر�ؤية نافذة لال�ستدامة با�ستك�شاف فر�ص الت�آزر واملفا�ضلة وت�أخذ يف اعتبار القوى
اخلارجية التي ت�شكل مالمح الزراعة ،مبا يف ذلك البيئة االقت�صادية الكلية وتغري املناخ.
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املبادئ الأ�سا�سية
الت�أ�سي�س على العمل املكثف الذي ي�شجع على اال�ستدامة يف خمتلف نظم االنتاج .تقرتح منظمة الأغذية
والزراعة دمج هذه النظم يف نهج واحد ال�ستدامة الأغذية والزراعة .وقد مت تطوير هذا النهج لدعم
وت�رسيع التحول لنظم �أكرث ا�ستدامة للأغذية والزراعة.
ي�ستند هذا النهج على خم�سة مبادئ توازن الأبعاد االجتماعية واالقت�صادية والبيئية
ال�ستدامة الأغذية والزراعة .وتوفر هذه املبادئ الأ�س�س لتطوير �سيا�سات للتكيف واال�سرتاتيجيات
والإجراءات واحلوافز.

1

حت�سني الكفاءة يف ا�ستخدام املوارد

وهذا ي�شمل ا�ستخدام املوارد الطبيعية ،واملدخالت اخلارجية للطاقة والعمل .وميكن على تعديل
املمار�سات احلالية �أن يفعل الكثري لتح�سني �إنتاجية العديد من نظم االنتاج الغذائي والزراعي.
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2

العمل املبا�رش للحفاظ على املوارد الطبيعية
وحمايتها وتعزيزها

3

حماية �سبل العي�ش الريفية وحت�سني امل�ساواة
والرفاهية االجتماعية

4

تعزيز قدرة النا�س واملجتمعات والنظم البيئية على املجابهة
وخ�صو�ص ًا جمابهة تغري املناخ وتقلب الأ�سعار بالأ�سواق

5

احلوكمة اجليدة تعترب �أ�سا�سية ال�ستدامة كل من النظم
الطبيعية والب�رشية

يعتمد االنتاج الغذائي والزراعي على املوارد الطبيعية ولذلك تعتمد ا�ستدامة االنتاج على ا�ستدامة
املوارد نف�سها .ميكن عمل الكثري للحد من الآثار ال�سلبية وتعزيز و�ضع املوارد الطبيعية.

�ضمان فر�ص كافية للمنتجني للح�صول على موارد فعالة ومراقبتها والعمل على الفارق
بني اجلن�سني ميكن �أن ي�ساهم ب�شكل رئي�سي يف تخفي�ض الفقر وانعدام الأمن الغذائي يف
املناطق الريفية.

ت�ضعف الظواهر اجلوية املتطرفة وتقلب �أ�سعار الأ�سواق واال�ضطرابات املدنية ا�ستقرار
الزراعة .ميكن �أي�ض ًا على ال�سيا�سات والتقنيات واملمار�سات التى تبني قدرة املنتجني الإ�سهام
يف جمابهة التهديدات يف اال�ستدامة.

التحول للإنتاج امل�ستدام ميكن �أن يحدث فقط عندما يكون هناك توازن �صحيح بني مبادرات
القطاعني العام واخلا�ص وكذلك امل�سئولية وامل�ساواة وال�شفافية و�سيادة القانون.
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الطريق للأمام
�إن تقوية اال�ستدامة يف الأغذية والزراعة هي عبارة عن منهج ي�أخذ يف اعتباره خ�صو�صية كل بلد،
ويجب دعمها ب�أف�ضل العلوم املتاحة .وتتطلب هذه العملية االقتناع وااللتزام ال�سيا�سي واملعرفة
وم�شاركة النا�س و�إح�سا�سهم بامللكية.
تتطلب عملية التحكم يف التحول �إىل اال�ستدامة يف الأغذية والزراعة قدرة على التكيف مع التغيري من
كل املعنيني .و�سيعزز التعليم اجلماعي �إذا كانت مثل تلك العمليات �شفافة وحتظى بامل�شاركة واذا كان
خمتلف �أ�صحاب ال�ش�أن م�ستعدين وقادرين على تقا�سم امل�سئولية .يف كثري من احلاالت يتطلب التوافق
خمتلف من اال�سرتاتيجيات وامل�ؤ�س�سات واالجتاهات املختلفة امل�ستخدمة .
يجب ت�شجيع التكامل على امل�ستوى الوطني وذلك بتي�سري التعاون القطاعي و�ضمان كون
ال�سيا�سات والربامج القطاعية مالئمة� .إن املنظور واالجتاه املوحد على امل�ستوى القطري و�صالحية
كل القطاعات الزراعية واملوارد الطبيعية والأخذ يف احل�سبان االعتبارات االجتماعية واالقت�صادية
والبيئية ،كلها عوامل �ست�ضمن فعالية العمل على الأر�ض.
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كيف ت�ستطيع
منظمة الأغذية والزراعة �أن ت�ساعد
ت�شكيلة وا�سعة من �أدوات التنمية امل�ستدامة  -ت�شمل الآليات واالر�شادات وامل�ؤ�شرات التي
طورتها املنظمة  -ميكنها دعم البلدان يف �صنع التحول وميكنها دعم تطوير وتنفيذ برامج تنمية
زراعية وطنية.
ميكن �أن ت�ساعد هذه الأدوات البلدان الأع�ضاء و�أ�صحاب ال�ش�أن الأ�سا�سيني يف تعزيز قدراتهم الفنية على
تقييم واختيار وتنفيذ االبتكارات ،ويف بناء قدراتهم امل�ؤ�س�سية ويف �إقامة �رشاكة بني البلدان وامل�ؤ�س�سات.
كما ميكنها �أي�ض ًا م�ساعدتهم يف امل�شاركة الفعالة يف الآليات الدولية امل�ؤثرة على االنتاجية واال�ستدامة فى
الزراعة وتطوير �أدوات وطرق جلمع وحتليل املعلومات وامل�ؤ�رشات ملراقبة التقدم.

©FAO/Ado Youssouf
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