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 املؤمتر
 الدورة الثالثة واألربعون

 2023يوليو/متوز  1-7

 (2021 حزيران/يونيو 4تقرير الدورة الثامنة واألربعني )اخلاصة( للجنة األمن الغذائي العاملي )
 

 املوجز
واألربعني عناية اجمللس واملؤمتر إىل االستنتاجات والتوصيات  الثامنةتلفت جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة( يف دورهتا 

 الصادرة عنها.

 املسائل اليت تستدعي عناية اجمللس
 :يليىل ما إ بشكل خاص عنايتهلفت تإّن اجمللس مدعّو إىل إقرار االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن اللجنة، و 

طلب دعم تعميم "توصيييييييييييات جلنة األمن الغذائي العاملي على مسييييييييييتول السييييييييييياسييييييييييات بشيييييييييي ن    ال راعة  (أ)
اإليكولوجية وغريها من النه  املبتكرة من أجل زراعة ونظم غذائية مسييييييييييييييتدامة تع ز األمن الغذائي والتغذية" 

 ؛)و(( -)الفقرة اثنيًاواستخدامها على املستول القطري 
الدعوة إىل تع ي  التنسيييييق واالتسييييان مييييمن املنظمة يف ما يتعلق وسييييهتاتيجياهتا وسييييياسيييياهتا وبرا ها املتعلقة و  (ب)

بنه  ال راعة اإليكولوجية وغريها من النه  املبتكرة من أجل زراعة ونظم غذائية مسيتدامة تع ز األمن الغذائي 
 .)ز(( -)الفقرة اثنيًاوالتغذية 

 ناية املؤمتراملسائل اليت تستدعي ع
 :وتلفت عنايته بشكل خاص إىل ما يليإّن املؤمتر مدعّو إىل إقرار االستنتاجات والتوصيات الصادرة عن اللجنة، 

طلب دعم تعميم "توصيييييييييييات جلنة األمن الغذائي العاملي على مسييييييييييتول السييييييييييياسييييييييييات بشيييييييييي ن    ال راعة  (أ)
اإليكولوجية وغريها من النه  املبتكرة من أجل زراعة ونظم غذائية مسييييييييييييييتدامة تع ز األمن الغذائي والتغذية" 

 ؛)و(( -)الفقرة اثنيًاواستخدامها على املستول القطري 
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 ختاذها من جانب اجمللس واملؤمتراإلجراءات املقرتح ا
 .إّن اجمللس واملؤمتر مدعّوان إىل املصادقة على تقرير الدورة الثامنة واألربعني )اخلاصة( للجنة األمن الغذائي العاملي
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 العاملي الغذائي األمن جلنة
  )اخلاصة( واألربعون الثامنةالدورة 

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021يونيو/حزيران  4

 التقرير

 
 املسائل التنظيمية -أّوًلا 

 
وقد  .2021 حزيران/يونيو 4يوم  )اخلاصةةةةةةةةةةة( واألربعنيثامنة العاملي )اللجنة( دورهتا العقدت جلنة األمن الغذائي  -1

األعضةةةةةاج الدول من غري  5من أعضةةةةةاج اللجنة  و 102مندوبون من ، افرتاضةةةةةي بشةةةةةك  انعقدت، اليت الدورة هذهحضةةةةةر 
 ، وممثلون عن:هافي

 من وكاالت األمم املتحدة وأجهزهتا ( 10)
  1اجملتمع املدينمنظمات ( من 70)و
 منظمات البحوث الزراعية الدولية  من( 2و)
  واحدة دولية مالية مؤسسةو 
  2واملؤسسات اخلريية اخلاصة من احتادات القطاع اخلاص( 33)و
 من املراقبني.( 7)و

                                        
من منظمات اجملتمع املدين حتت مظلة  68ويشةةةةم  هذا العدد  .قامت آلية اجملتمع املدين والشةةةةعوص األصةةةةلية بتيسةةةةري مشةةةةاركة منظمات اجملتمع املدين  1

 آلية اجملتمع املدين.
 حتت مظلة آلية القطاع اخلاص. الشركاتمن  24هذا العدد  يشم   2

http://www.fao.org/
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وميكن االطالع على القائمة  .ابلفيديو ببيان النكا سري رئيس من نواص الوزراج، وأدىل 2وزراج و 4ومت تسجي   -2
CFS 2021/48/Inf.3 الةةةةةةةةةكةةةةةةةةةامةةةةةةةةةلةةةةةةةةةة ابألعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج واملشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاركةةةةةةةةةني واملةةةةةةةةةراقةةةةةةةةةبةةةةةةةةةني ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةو ةةةةةةةةةيةةةةةةةةةقةةةةةةةةةة

)/http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs48/documents/ar(. 

العضةةةةةةةةةةةةوية   اللجنة   -جدول أعمال الدورة  املرفق ابج  -تالية: املرفق ألف ويتضةةةةةةةةةةةةمن التقرير املرفقات ال -3
توصةةةيات جلنة األمن الغذائي العاملي على مسةةةتوا السةةةياسةةةات بشةةة ن     -القائمة ابلواثئق  املرفق دال  -املرفق جيم 

 .األمن الغذائي والتغذية عززالزراعة اإليكولوجية وغريها من النه  املبتكرة من أج  زراعة ونظم غذائية مستدامة ت

من دستور  2من املادة  9و 8وُأحيطت اللجنة علًما أبّن االحتاد األورويب يشارك   هذه الدورة طبًقا للفقرتني  -4
 .املنظمة

 .واعتمدت اللجنة جدول األعمةةال واجلةةدول الزمين املؤقتني -5

  العةةةةةاملي  الغةةةةةذائي األمن جلنةةةةةة رئيس ،Thanawat Tiensin كةةةةة  من السةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةد  افتتةةةةةاحيةةةةةة ببيةةةةةا ت وأدىل -6
 الصندوق رئيس  ئب ،Dominik Ziller والسيد املتحدة  والزراعة لألمم األغذية ملنظمة العام املدير شو دونيو، والسيد
 األغذية لرب م  التنفيذي املدير  ئب عبد هللا، أمري والسةةةةةةةةةةيد  ابلفيديو مسةةةةةةةةةةّج  مسةةةةةةةةةةبًقا   بيان الزراعية للتنمية الدويل
 .والتغذية الغذائي ابألمن املعين املستوا الرفيع اخلرباج فريق رئيس ،Martin Cole والسيد  3العاملي

توصةةيات جلنة األمن الغذائي العاملي على  " نيجرياي، من Yaya Olaniran of Nigeria السةةيد وعرض املقرر، -7
 مسةةةتوا السةةةياسةةةات بشةةة ن    الزراعة اإليكولوجية وغريها من النه  املبتكرة من أج  زراعة ونظم غذائية مسةةةتدامة تعزز

والعملية اخلاصةةةةةةةةة والنتائ  اليت  املفاوضةةةةةةةةات وقدم موجزًا عن سةةةةةةةةري( CFS 2021/48/2الو يقة " )األمن الغذائي والتغذية
 خلصت إليها.

  

                                        
 :عةةةةلةةةةى الةةةةعةةةةنةةةةوان الةةةةتةةةةةةةةايل لةةةةجةةةةنةةةةةةةةةاإللةةةةكةةةةرتونةةةةيةةةةةةةةة لةةةة صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةحةةةةةةةةةال عةةةةلةةةةىالةةةةيت أديل  ةةةةةةةةا  االفةةةةتةةةةتةةةةةةةةاحةةةةيةةةةةةةةة الةةةةبةةةةيةةةةةةةةا ت ميةةةةكةةةةن االطةةةةالع عةةةةلةةةةى  3
/http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs48/documents/ar. 

http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs48/documents/ar/
http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs48/documents/ar/
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 السياسات مستوى على العاملي الغذائي األمن جلنة اعتماد توصيات -اثنياا 
 املبتكرة النهج من وغريها اإليكولوجية الزراعة هنج بشأن

 والتغذية الغذائي األمن تعزز مستدامة غذائية ونظم زراعة أجل من
 

 : اللجنة إن  

مع التقدير بعم  فريق اخلرباج الرفيع املستوا  وأشادت، ر السابقملقرّ ار احلايل و على القيادة الفّعالة للمقرّ  أ نت (أ)
   الزراعة اإليكولوجية وغريها من النه  املبتكرة "املعين ابألمن الغذائي والتغذية من أج  إعداد التقرير عن 

  "من أج  زراعة ونظم غذائية مستدامة تعزز األمن الغذائي والتغذية

توصةةةةةةيات جلنة األمن الغذائي العاملي على مسةةةةةةتوا السةةةةةةياسةةةةةةات "بعنوان  CFS 2021/48/2الو يقة  وأقّرت (ص)
بشةةةةةةةة ن    الزراعة اإليكولوجية وغريها من النه  املبتكرة من أج  زراعة ونظم غذائية مسةةةةةةةةتدامة تعزز األمن 

 ، مع أخذ طابعها الطوعي وغري امللزم بعني االعتبار "الغذائي والتغذية

صةةةةةلحة   اللجنة على القيام، على املسةةةةةتوايت كافة ضةةةةةمن اجلهات التابعة  م مجيع أصةةةةةحاص امل وشةةةةةّجعت (ج)
التوصةةةيات هذه  نشةةةروتشةةةجيع األخرا ذات الصةةةلة وابلتعاون معها، بدعم  واملنصةةةاتتضةةةامًنا مع املبادرات و 

وبرام  وخطط  وقوانني ضةةةةةةع سةةةةةةياسةةةةةةاتو على مسةةةةةةتوا السةةةةةةياسةةةةةةات واسةةةةةةتعدامها وتطبيقها من أج  دعم 
متصلة ابألمن الغذائي والتغذية، والنهوض  شّت نية منسقة ومتعددة القطاعات ومبادرات إقليمية استثمارية وط

  ا وتنفيذها، عند االقتضاج 

مجيع أصحاص املصلحة على تو يق الدروس املستعلصة من استعدام هذه التوصيات على مستوا  وشّجعت (د)
مرار جدواها وفعاليتها وأ رها، متاشةةةةةًيا مع السةةةةةياسةةةةةات وتشةةةةةاطر هذه الدروس مع اللجنة من أج  تقييم اسةةةةةت

 ممارسة الرصد اليت جرت العادة على أن تتبعها اللجنة 

على اإلسهامات القّيمة اليت ستوفرها التوصيات على مستوا السياسات ابلنسبة إىل مناقشات قمة  توشّدد (ه)
 وأي عملية متابعة ذات صلة  2021األمم املتحدة للنظم الغذائية لعام 

إحالة هذه التوصيات على مستوا السياسات إىل األجهزة الرائسية للمنظمة وبر م  األغذية العاملي  وقّررت (و)
والصةةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية ملواصةةةةلة النظر فيها   ما يتعلق بدعم اسةةةةتعدامها على املسةةةةتوا القطري، 

من  1من الالئحة العامة للمنظمة والفقرة  33من املادة  17متاشةةةةةةةًيا مع طلبات البلدان وعماًل أبحكام الفقرة 
 من و يقة إصالح اللجنة  22املادة العاشرة من الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي وطبًقا للفقرة 

املنظمة والصةةةةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر م  األغذية العاملي على النظر، من خالل أجهزهتا  توشةةةةةةّجع (ز)
تعزيز التنسيق واالتساق بش ن اسرتاتيجياهتا وسياساهتا وبراجمها املتعلقة بنه  الزراعة اإليكولوجية  الرائسية،  

 وغريها من النه  املبتكرة من أج  زراعة ونظم غذائية مستدامة تعزز األمن الغذائي والتغذية 
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واالجتماعي، النظر    أن تطلب إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، من خالل اجمللس االقتصةةةةةةةةةةةةةةادي توقّرر  (ح)
احلرص على نشةةةةر هذه التوصةةةةيات على مسةةةةتوا السةةةةياسةةةةات على نطاق واسةةةةع وتشةةةةجيع تنفيذها بني مجيع 

من الالئحة العامة  33من املادة  15منظمات ووكاالت األمم املتحدة املعنية، مبا يتماشةةةةةةةةةى مع أحكام الفقرة 
من و يقة  21من املادة العاشةةةةةةةرة من الالئحة الداخلية للجنة األمن الغذائي العاملي والفقرة  4للمنظمة والفقرة 
 إصالح اللجنة 

هذه التوصةةةيات على مسةةةتوا السةةةياسةةةات   اإلطار االسةةةرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي  إدراجعلى  تووافق (ط)
  والتغذية

اللجنة التوجيهية لعقد األمم املتحدة  تسةةةةةةةةةةرية، ودعالزراعة األجمال دور االبتكار   النهوض بأمهية  وأّكدت (ي)
نتائ  تقرير فريق مبراعاة نظمة والصةةةةةةةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية، امل، ابلتعاون مع إىل القيام للزراعة األسةةةةةةةةةرية

بتكرة اخلرباج الرفيع املسةةةتوا املعين ابألمن الغذائي والتغذية بشةةة ن    الزراعة اإليكولوجية وغريها من النه  امل
(، وهذه CFS 2019/46/INF/17الو يقة من أج  زراعة ونظم غذائية مسةةتدامة تعزز األمن الغذائي والتغذية )

 عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية لتنفيذ خطة العم  العاملية   السياسات،  على مستواالتوصيات 
اللجنة التوجيهية التابعة لفريق اخلرباج الرفيع املسةةةةةةةتوا املعين ابألمن الغذائي والتغذية إىل النظر   أخذ  تودع (ك)

هذه التوصةةةيات على مسةةةتوا السةةةياسةةةات بعني االعتبار، عند االقتضةةةاج، عند إعداد تقرير فريق اخلرباج الرفيع 
مجع البيا ت وحتليلها، ومبا يتماشةةةةةى مع بر م   املسةةةةةتوا املعين ابألمن الغذائي والتغذية القادم بشةةةةة ن أدوات

 (،CFS 2019/46/7من الو يقةةة  44-38)الفقرات  2023-2020عمةة  اللجنةةة املتعةةدد السةةةةةةةةةةةةةةنوات للفرتة 
مبا   ذلك خبصوص الطريقة اليت ميكن أن تساهم  ا هذه التوصيات على مستوا السياسات وأن تستعدم 

مع البيا ت وحتليلها، و  ما يتعلق ابملقاييس واملؤشةةةةةةةةرات الشةةةةةةةةاملة اليت إل راج مسةةةةةةةةار عم  اللجنة املتعلق ج
تشةةةةةةةةم  األبعاد االجتماعية والبيتية واالقتصةةةةةةةةادية للزراعة والنظم الغذائية لتعزيز قدرة البلدان على مجع بيا ت 

 عالية اجلودة وحتليلها واستعدامها لتحسني عملية صنع القرار.
 

 تقرير الدورة -اثلثاا 

 .2021 يونيو/حزيران 4 اجلمعة، املوافق يوم التقرير اعتمد -8
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 دورةجدول أعمال ال-املرفق ألف 
 

 املسائل التنظيمية -أّوًلا 
 )الختاذ قرار(اعتماد جدول األعمال  (أ)
 )لإلحاطة(عضوية اللجنة  (ص)

 واثئق املعلومات األساسية:

 CFS 2021/48/1/Rev.2 –  جةةةدول األعمةةةال املؤقةةةت للةةةدورة الثةةةامنةةةة واألربعني للجنةةةة األمن الغةةةذائي العةةةاملي
 احلالية( )الو يقة

 CFS 2021/48/Inf.2 – العضوية 
 

 السياسات مستوى على جلنة األمن الغذائي العاملي توصياتاعتماد  -اثنياا 
 املبتكرة النهج من وغريها اإليكولوجية الزراعة هنج بشأن

  والتغذية الغذائي األمن تعزز مستدامة غذائية ونظم زراعة أجل من
 )ًلختاذ قرار(

 
ومفاوضةةات شةةاملة مع مجيع أصةةحاص املصةةلحة، سةةوس تعرض النسةةعة النهائية من التوصةةيات على  مشةةاورات  أعقاص 

مسةةةتدامة تعزز من أج  زراعة ونظم غذائية مسةةةتوا السةةةياسةةةات بشةةة ن    الزراعة اإليكولوجية وغريها من النه  املبتكرة 
 على اجللسة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي لدراستها وإقرارها.  ،األمن الغذائي والتغذية

 البيا ت االفتتاحية من جانب ما يلي من متحد ني أو مندوبيهم: 
  أمني عام األمم املتحدة 
 رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 
  املنظمة(املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة( 
 )رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية )اإليفاد 
 ) املدير التنفيذي لرب م  األغذية العاملي )الرب م 
  ئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباج الرفيع املستوار 
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 واثئق املعلومات األساسية:
 CFS 2021/48/2 -  ة ينه  الزراعالعلى مسةةةةةةةةةتوا السةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةات بشةةةةةةةةة ن جلنة األمن الغذائي العاملي توصةةةةةةةةةيات

 من أج  زراعة ونظم غذائية مستدامة لتعزيز األمن الغذائي والتغذية اإليكولوجية وغريها من النه  املبتكرة
 CFS 2021/48/3 -  ة اإليكولوجية وغريها من النه  ينه  الزراعالبشةةةةةةةةة ن جلنة األمن الغذائي العاملي توصةةةةةةةةةيات

 اتقرار  اريعمش - زراعة ونظم غذائية مستدامة لتعزيز األمن الغذائي والتغذيةمن أج  املبتكرة 
 

 تقرير الدورة -اثلثاا 
 اعتماد تقرير الدورة (أ)
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 العضوية يف جلنة األمن الغذائي العاملي -املرفق ابء
 

 االحتاد األورويب )منظمة عضو(
 االحتاد الروسي

 إ يوبيا  
 أذربيجان
 األرجنتني

 إريرتاي
 إسبانيا
 أسرتاليا
 إستونيا
 إسرائي 

 أفغانستان
 إكوادور
 العراق
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 إندونيسيا

 أنغوال
 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغندا
 أوكرانيا
 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 ابراغواي
 ابكستان
 الربازي 
 الربتغال
 بلجيكا
 بلغاراي

 بنغالديش

 جزر البهاما
 اجلمهورية الدومينيكية

 مجهورية إيران اإلسالمية
 مجهورية فنزويال البوليفارية

 مجهورية كوراي
مجهورية كوراي الشعبية 

 الدميقراطية
 مجهورية مصر العربية

 مجهورية مولدوفا
 جنوص أفريقيا

 جنوص السودان
 جورجيا
 جيبويت
 الدامنرك
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 سان مارينو

 سانت فنسنت وجزر غرينادين
 سانت لوسيا
 سري النكا

 سلطنة عمان
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 السودان
 السويد
 سويسرا
 شيلي

 كواب
 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليبيا
 ليرباي

 ليتوانيا
 ليسوتو
 مايل

 ماليزاي
 مدغشقر
 املغرص

 مقدونيا الشمالية
 املكسيك
 ملديف

 اململكة األردنّية ا امشّية
 اململكة العربية السعودية

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 
 الشمالية
 موريتانيا
 موزامبيق
 مو كو
 ميامنار
  ميبيا
 النروي 
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 بنما
 بنن

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة وا رسك
 بولندا

املتعددة  -بوليفيا )دولة 
 القوميات(

 بريو
 بيالروس
 اتيلند
 تركيا
 تشاد

 تشيكيا
 اجلزائر

 الصني
 غا 

 غواتيماال
 غيا 
 غينيا

 غينيا االستوائية
 فرنسا
 الفلبني
 فنلندا
 قربص

 كابو فريدي
 الكامريون
 كرواتيا
 كندا

 النمسا
 النيجر
 نيجرياي

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 هاييت
 ا ند

 هندوراس
 هنغاراي
 هولندا

 الوالايت املتحدة األمريكية
 الياابن
 اليمن
 اليو ن
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 قائمة الواثئق-املرفق جيم

 
 

البنةد من جدول  العنوان الو يقة
 األعمال

CFS 2021/48/1/Rev.2 األّول جدول األعمال املؤقت 
CFS 2021/48/2  توصةةةةةيات جلنة األمن الغذائي العاملي على مسةةةةةتوا السةةةةةياسةةةةةات

 من    الزراعةةة اإليكولوجيةةة وغريهةةا من النه  املبتكرةبشةةةةةةةةةةةةةةة ن 
 أج  زراعة ونظم غذائية مستدامة لتعزيز األمن الغذائي والتغذية

 الثاين

CFS 2021/48/3/Rev.1  توصةةةةةةةةةةةةةةيةةةات جلنةةةة األمن الغةةةذائي العةةةاملي بشةةةةةةةةةةةةةةةة ن    الزراعةةةة
أجةةةة  زراعةةةةة ونظم  اإليكولوجيةةةةة وغريهةةةةا من النه  املبتكرة من
 مشاريع قرارات - غذائية مستدامة لتعزيز األمن الغذائي والتغذية

 الثاين

CFS 2021/48/Inf.1 األّول قائمة الواثئق 
CFS 2021/48/Inf.2 األّول عضوية جلنة األمن الغذائي العاملي 
CFS 2021/48/Inf.3 األّول قائمة املندوبني واملشاركني واملراقبني 
CFS 2021/48/Inf.4  بيان االختصاصات وحقوق التصويت املقدم من االحتاد األورويب

 ودوله األعضاج
 األّول

CFS 2021/48/Inf.5 األّول بيان األمني العام لألمم املتحدة 
CFS 2021/48/Inf.6 األّول بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي 
CFS 2021/48/Inf.7 األّول األغذية والزراعة أو من ميثله بيان املدير العام ملنظمة 
CFS 2021/48/Inf.8 األّول بيان رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية أو من ميثله 
CFS 2021/48/Inf.9 األّول بيان املدير التنفيذي لرب م  األغذية العاملي أو من ميثله 

CFS 2021/48/Inf.10  اخلرباج الرفيع املسةةةةةةةةةةةةةةتوا املعين بيان رئيس اللجنة التوجيهية لفريق
 ابألمن الغذائي والتغذية

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

 لتعزيز األمن الغذائي والتغذية
 

 مقدمة -ًلا أوّ 
 
إىل "اختاذ اخلطوات اجلريتة املفضةةةية إىل التحول اليت تلزم بصةةةورة ملحة  2030تدعو خطة التنمية املسةةةتدامة لعام  -1

  4للجميع" الواجبة"إعمال حقوق اإلنسةةةةةةةةةةان  إىللالنتقال ابلعامل حنو مسةةةةةةةةةةار قوامه االسةةةةةةةةةةتدامة والقدرة على الصةةةةةةةةةةمود" و 
متشةةةةةةةابكة بشةةةةةةةك  عميق مع االقتصةةةةةةةادات، واجملتمعات، والصةةةةةةةحة، واألمن  الغذائيةالنظم و  5وإن الزراعة  الوقت ذاته. 
أهداس التنمية املسةةةةةتدامة، سةةةةةيما  مجيعوابلتايل، تؤ ر هذه النظم على  ،والبيتة البيولوجي والتنوع ،واملناخ ية،الغذائي والتغذ

 .أ ا   وضع فريد للمسامهة فيها
 عةةددإّن و تتطلةةّب االهتمةةام امللّ .  والغةةذائيةةة الزراعيةةة ابلنظما مةةا تقرتن كمةةا أن التحةةدايت املرتابطةةة اليت غةةالبةةً  -2

 وإما يفقد إما الغذاج  لث حوايل أن فيما 2015،6األشةةةةةةةةةعاص الذين يعانون من نق  التغذية   العامل   تزايد منذ عام 
  املغذايت الدقيقة واألمراض  والنق  8السةةةمنة،و الوزن الزائد  مسةةةتوايت فإن األ ناج تلك و  7.العامل مسةةةتوا على يهدر

 اجلمعيةةة العةةامةةة لألمم املتحةةدة قةةد عرّبت عن قلقهةةا  كةةانةةتو  9غري املعةةديةةة املتصةةةةةةةةةةةةةةلةةة ابلنمط الغةةذائي تةةدعو إىل القلق.
 حت ،من أهداس التنمية املسةةتدامة )القضةةاج على اجلوع( لن تتحقق   مناطق عديدة من العامل 2من أن مقاصةةد ا دس 

 البشةةةةةةةةةةر من للماليني ابلتغذيةالتهديدات احملدقة ابألمن الغذائي و  مفاقمة على عم اليت ت 19-كوفيد  جائحة تفشةةةةةةةةةةي قب 
سةةةةةيما النسةةةةةاج  وال 11  أوضةةةةةاع هشةةةةةة نو الواقع والسةةةةةكانا فقرً  األكثر الفتات فهي أت رًاأما الفتات األشةةةةةد  10.العامل حول

توفر الغذاج املناسةةب  عن فضةةاًل  الفتات مجيع مشول أمهية ربزالذي ياألمر  ،واجملتمعات احمللية األصةةلية والشةةعوصوالشةةباص 
 وتيسر كلفته وسهولة احلصول عليه. واملستقبلية احلالية لألجيال صحًيا غذائًيا اوالكا  وامل مون واملغذي الذي يشك  منطً 

                                        
 .2030حتوي  عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام (، 2015) 70/1ألمم املتحدة رقم لاجلمعية العامة  قرار  4
 .ومصايد األمساك واحلراجة املائية األحياج وتربية احليوانية والثروة احملاصي  اجمفهوم الزراعة   جمم  هذه الو يقة إىل إنت يشري  5
. حالة األمن الغذائي 2020بر م  األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية،  اليونيسف،األغذية والزراعة، الصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  منظمة  6

 . روما، منظمة األغذية والزراعة.2020والتغذية   العامل 
  الفاقد واملهدر من األغذية على الصعيد العاملي: نطاقه، وأسبابه، والوقاية منه. روما. 2011منظمة األغذية والزراعة،   7
الغذائية والتغذية للجنة األمن الغذائي العاملي، تشك  األمناط الغذائية غري بش ن النظم  الطوعية التوجيهية وطمن اخلط 20ما تصفه الفقرة  حبسب  8

 .التغذية سوج من لفةالصحية أحد العوام  الرئيسية اليت قد تتسبب أبشكال خمت
والنظم الغذائية. تقرير فريق اخلرباج الرفيع املستوا املعين ابألمن الغذائي  األغذية. 2017فريق اخلرباج الرفيع املستوا املعين ابألمن الغذائي والتغذية،   9

  .والتغذية
10  19 on Food Security and Nutrition. New York-UN Policy Brief of June 2020. The Impact of COVID  
  .الشباص والسكان األصليني واجملتمعات احمللية وإىل النساج إىل بوجه خاصأوضاع هشة جمم  هذا الن  تشري عبارة األشعاص الواقعني       11
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 املوارد علىالذي ترتبه  الضةةةةةةغطمن األمهية مبكان احلد من  والغذائية، الزراعية النظمأج  حتسةةةةةةني اسةةةةةةتدامة  ومن -3
 . 16راضيواأل 15واملياه 13،14والتنوع البيولوجي 12ومن أت ريها السليب على البيتة مبا   ذلك ما يتص  بتغري املناخ. الطبيعية،

. البشةةر وبرفاه البيولوجي ابلتنوع سمي قد والبيتة والنبات واحليوان اإلنسةةان صةةحة بني املتبادلة الروابط انقطاع نوإ -4
 على نوات  حتقيق أج  من املشةةرتكة وبيتتهم والنبااتت واحليوا ت الناسإىل معاجلة الرتابط بني  الواحدة الصةةحة    ويرمي
 . الصحة صعيد

 وغريهم نييتعرض اجلميع، مبا يشم  الفالححيث  17السكان الريفيني   متكافئ غرييؤ ر الفقر املدقع بشك  و  -5
حقوقهم اإلنسةةةةةةةةةةةةةانية، وخباصةةةةةةةةةةةةةة من خالل نزع ملكية األراضةةةةةةةةةةةةةي،  انتهاك وإىلمن العاملني   املناطق الريفية إىل التمييز 

 18شةةةك  غري نظاميوعمليات اإلخالج القسةةةري والتهجري. كما أن معظم العاملني   القطاعات الزراعية والريفية يعملون ب
 باشةةةةةةةةةةةةةةرةامل وغري املباشةةةةةةةةةةةةةةرة لتبعاتل عرضةةةةةةةةةةةةةةة ابلتايل فيكونون نظاميونال العاملون  ا عيتمت اليت احلماية من رمهمحي قد ما

 من عاملًيا املستهلكة  املائة من األغذية  80. ويساهم املزارعون األسريون وصغار املنتجني   إنتاج نسبة تقدر بةةةةةلألزمات
احتياجاهتم بصورة  أن تليب ،السياسات العامة واألسواق على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية وعلى 19.القيمة حيث
، وتشةةّدد على على نطاق واسةةع الغذائيةو النظم الزراعية  تعرتيأوجه انعدام املسةةاواة اليت  وتشةةري هذه الوقائع إىل  20.كافية

 االعرتاس مع لجميع،ل ذهااحرتام حقوق اإلنسةةةان وتايتها وإنفاأحد خلف الركب"، من خالل  أي تركأمهية مبدأ "عدم 
 غذاج   للحق التدرجيي اإلعمال أج  من والتغذية، الغذائي األمن سةةةةةياق   خاص، بوجه النسةةةةةاج حقوق ضةةةةةمان أبمهية
 .الوطين الغذائي األمن سياق   كاس

اجلائحة قد  وإن للصةةةحة البشةةةرية واالزدهار االقتصةةةادي واألمن الغذائي والتغذية. حتدايً  19-ومتث  جائحة كوفيد -6
سّلطت الضوج  قد هيمواطن القوة اليت متّيز النظم الزراعية والغذائية. و و بعض املعاطر ومواطن انعدام املساواة عن  كشفت
إىل جانب التكاليف اجلسةةيمة احملتملة لعدم القيام  - الزراعية والغذائية النظمدم  االسةةتدامة أببعادها الثال ة    أمهيةعلى 

 ورهًنا الوطنية والقدرات السياق مع وابلتماشي املقتضى وحبسببوجه متسق  –االنتقال  تعزيزبذلك. وبّينت كذلك أمهية 
مبا   ذلك من خالل النه  الزراعيةة  ،والتنوع الصةةةةةةةةةةةةةةمود على ابلقةدرة تتميز مسةةةةةةةةةةةةةةتةدامة ئيةةإىل نظم زراعيةة وغذا –  ا

                                        
. تغري املناخ واألراضي: التقرير اخلاص لالتفاقية بش ن تغري املناخ والتصحر وتدهور األراضي واإلدارة 2019االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت.   12

 .األرضية اإليكولوجية النظم   الدفيتة غازات وتدفق الغذائي واألمن لألراضي امةاملستد
. تقرير التقييم العاملي للتنوع البيولوجي 2019املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات   جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية.   13

 وخدمات النظام اإليكولوجي للمنرب. بون.
 حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة   العامل.  .2019 .والزراعة األغذية منظمة  14
. املاج من أج  األمن الغذائي والتغذية. تقرير لفريق اخلرباج الرفيع املستوا املعين 2015.املعين ابألمن الغذائي والتغذيةفريق اخلرباج الرفيع املستوا   15

 ابألمن الغذائي والتغذية للجنة األمن الغذائي العاملي. 
16  , first edition. Bonn, GermanyUnited Nations Convention to Combat Desertification. 2017. The Global Land Outlook    
 . نيويورك.2019. التقرير عن أهداس التنمية املستدامة 2019األمم املتحدة،   17
 روما. النظاميني غري العمال على 19-أ ر كوفيد .2019األغذية والزراعة.  منظمة  18
 . االبتكار   الزراعة األسرية، روماة منظمة األغذية والزراعة.العامل   والزراعة األغذية حالة. 2014األغذية والزراعة.  منظمة  19

احليازات الصغرية لتحقيق األمن االستثمار   الزراعة القائمة على أصحاص . 2013. املعين ابألمن الغذائي والتغذيةفريق اخلرباج الرفيع املستوا   20
 الغذائي. تقرير صادر عن فريق اخلرباج الرفيع املستوا املعين ابألمن الغذائي والتغذية للجنة األمن الغذائي العاملي. روما.
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ا النظم البيتية والنظم األوسةةةةةةةةةةةةةةع نطاقً    تجذرةأن النظم الزراعية والغذائية م وبينتاإليكولوجية وغريها من النه  املبتكرة. 
 اليت هي من صنع اإلنسان )مث  االقتصادات والنظم اإليكولوجية واملشاهد الطبيعية( وتتفاع  معها. 

 ومن  معظم األحيان.  اليت تواجهها النظم الغذائية معقدة جًدا، وحمددة السةةةةةةةةةةةةياق وغري متوقعة التحدايت إنو  -7
 ورهًنا الوطنية والقدرات السةياق مع وابلتماشةي املقتضةى وحبسةببوجه متسةق التحول إىل نظم غذائية مسةتدامة،  املطلوص

على  املسامهةالغذائية قادرة على  النظم مجيع أن كما  والتغذية، الغذائي األمن بتحقيق كفي   حمدد واحد    يوجد وال.  ا
. حنو أكرب   النظم الزراعية والغذائية املسةةةةةتدامة اليت تعّزز األمن الغذائي والتغذية من خالل اتباع مسةةةةةارات انتقال مالئمة

حة منذ لصالنظام الغذائي تستقطب اهتمام العديد من أصحاص امل فع حتدايتر   خي ما  الشمولية واملبتكرة النه   وإن
املعين ابألمن  افريق اخلرباج الرفيع املسةةةةةةةةةةةةةتو  من طلبأن تإىل  يبلجنة األمن الغذائي العامل األمر . وقد حدا هذاسةةةةةةةةةةةةةنوات

النه  الزراعية اإليكولوجية وغريها من  بشةةةةةةةةة ن رالتقري ضةةةةةةةةةعي أن (املسةةةةةةةةةتوا الرفيع اخلرباج فريقالغذائي والتغذية التابع  ا )
 التوصةةةةيات به شةةةةدتسةةةةرت املسةةةةتدامة اليت تعزز األمن الغذائي والتغذية، الذي  الغذائيةو النظم الزراعية  أج  منالنه  املبتكرة 

وحتت  النه  الزراعية اإليكولوجية مكانة متزايدة األمهية   النقاش حول اسةةةةةةةةةتدامة النظم  21.تالسةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةا مسةةةةةةةةةتوا على
ا إىل  العناصةةةةةةةةةر العشةةةةةةةةةرة للزراعة الزراعية والغذائية بسةةةةةةةةةبب  جها الشةةةةةةةةةمويل وتشةةةةةةةةةديدها على التكافؤ، ما يفضةةةةةةةةةي أيضةةةةةةةةةً

تقرير فريق يز الزراعة اإليكولوجية. ويعرض ابعتبارها تشةةةةةةةةةكيلة متفق عليها دولًيا للعناصةةةةةةةةةر الرئيسةةةةةةةةةية اليت مت 22اإليكولوجية
  23مبدأ من مبادئ الزراعة اإليكولوجية. 13جمموعة من  اخلرباج الرفيع املستوا

هذه التوصةةةةيات على مسةةةةتوا السةةةةياسةةةةات املذكورة    املبتكرة النه  من وغريها اإليكولوجية الزراعية النه  وإن -8
 ابالبتكةةارات االهتمةةام تتعطى وهي ،األسةةةةةةةةةةةةةةةاليةةبأو /و ولوجيةةاتنالتكأو /و املمةةارسةةةةةةةةةةةةةةةات من جمموعةةة عن عبةةارة هي

 الغذائي األمن تعزز اليت املسةةةةةةةةتدامة والغذائية الزراعية النظم   وترتتب عليها املسةةةةةةةةامهة املنفردة املؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةية أو االجتماعية
ومنصةةةًفا، متاشةةةًيا مع األبعاد الثال ة تنفيذ هذه النه  أن يكون شةةةامالً للجميع على . و واملسةةةتقبلية احلالية لألجيال والتغذية

النه   منالزراعية اإليكولوجية وغريها من النه  عدًدا تقرير فريق اخلرباج الرفيع املسةةةةةةةةةةةةةةتوا   للتنمية املسةةةةةةةةةةةةةةتدامة. وقد حلّ 
من  تقاسما  غالًبا النوات  احملددة اليتاليت تركز على  الشمولية وتلكد أكثر على احللول تشدّ مبا فيها تلك اليت  24املبتكرة،

 الناحية الكمية. 
اجلهات  سةةةلوكأل ا حتدد سةةةياقات السةةةياسةةةات  ةعلى أمهي   تقريرهالضةةةوج  الرفيع املسةةةتوا فريق اخلرباج وسةةةّلط -9

 االهتمامأال تقتصةةةر على  السةةةياسةةةات على ،الرفيع املسةةةتوا اخلرباج فريق تقرير وحبسةةةب. الفاعلة   النظم الزراعية والغذائية
كذلك حلقوق اإلنسةةةةةةةةةةان، وال سةةةةةةةةةةيما اإلعمال األولوية   ن مي ويلمش    تطبيقعليها  وإمناواإليرادات، اإلنتاج  سةةةةةةةةةةتوايتمب

واألمن الغذائي  ،املتصلة ابالستدامة واإلنصاس والشواغ  ،الوطين غذائيالتدرجيي للحق   غذاج كاس   سياق األمن ال

                                        
ه  املبتكرة من أج  زراعة ونظم غذائية الزراعية اإليكولوجية وغريها من الن النه . 2019. املعين ابألمن الغذائي والتغذيةفريق اخلرباج الرفيع املستوا   21

األمن الغذائي والتغذية. تقرير مقدم من فريق اخلرباج الرفيع املستوا املعين ابألمن الغذائي والتغذية، روما )متاح على الرابط  لتعزيزمستدامة 
http://www.fao.org/agroecology/database/detail/ar/c/1242145) 

 .(CL 163/13 Rev. 1 الو يقة. )اإليكولوجية للزراعة العشرة العناصر. 2019. عةوالزرا األغذية منظمة  22
 النسعة من 39الرفيع املستوا قائمة على حتالي  للعرباج حبسب ما يرد   الصفحة  جلفريق اخلربا 13الة املبادئ وإن. دولًيا عليها االتفاق يتم مل اليت  23

 .اإلنكليزية

لتحديد خصائ  تسعة    خمتلفة للزراعة اإليكولوجية وغريها  4و 3. اجلدوالن 2019فريق اخلرباج الرفيع املستوا املعين ابألمن الغذائي والتغذية   24
 من النه  املبتكرة.
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 تقرير وحبسةةةببدعم ممارسةةةات أق  اسةةةتدامة.  البحوث ومتويالتالسةةةياسةةةات قامت بعض  قد. و التغذيةو وسةةةالمة األغذية 
 بحوثللغري خاضةةةةةةةةةةعة عادة  تكوناليت بّينت نتائ  واعدة،  اإليكولوجيةفإن النه  الزراعية  الرفيع املسةةةةةةةةةةتوا، اخلرباج فريق

 بوجه مطلوبةات االسةةتثمار و . كما أن السةةياسةةات العامة والبحوث العامل حول الكا  ابلتموي  حتظى ال كمابشةةك  كاس   
 منبتكرة. و امل النه  من وغريهةةا يكولوجيةةةاإل الزراعيةةة نه لل ذلةةك   مبةةا ،ومشواًل  اسةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةةة أكثر    أجةة  من عةةاجةة 
 السةةةياسةةةات تقييم على ينطوي الغذائية للنظم متكام  بنه  تسةةةرتشةةةد أن العامة السةةةياسةةةات أطر   للتحسةةةينات األفضةةة 
 واالجتماعية االقتصةةةةةادية األبعاد ضةةةةةمن ،وحتليلها اخلارجية والعوام  واملقايضةةةةةات التآزرات وحتديد ،الصةةةةةلة ذات القطاعية
 . بينها ما و  والبيتية

النه   مهًما جلميع يكون أن الصةةةةةةحي  النحو على السةةةةةةتعدامها ميكن شةةةةةةتة  قوية أداةً واليوم، تشةةةةةةك  الرقمنة  -10
واملعارس. ، مبا   ذلك الوصةةول إىل املعلومات واألسةةواق املبتكرة. فالرقمنة تؤ ر   األبعاد املتعددة للنظم الزراعية والغذائية

و  الوقت ذاته، تشةةري  .وتنافسةةيتهم للموارد إدارهتم حتسةةني   املنتجني وصةةغار األسةةريني رعنيوبوسةةع الرقمنة أن تدعم املزا
 بشةةةة ناملالئمة  وا وة الرقمية والضةةةةما ت، وبناج القدرات، وتكافؤ الفرص، وتقامسها نافعامللوصةةةةول إىل الشةةةةواغ  بشةةةة ن ا

ألمن الغذائي اب احملدقةإىل ضرورة النظر   املعاطر املمكنة  ،خصوصية البيا ت، واحلصول عليها، والتحكم  ا وامتالكها
 25.للقطاع توفري بيتة تعام  متكافتة وم مونةللسياسات من أج   ميكن معاجلتها بواسطة إطار تنظيمي اليتو والتغذية 

تعزيز  بش نوأصحاص املصلحة  ألعضاجل إرشادات توفريهدس التوصيات التالية بش ن السياسات    يتمث و -11
من النه  املبتكرة من أج  النظم الزراعية والغذائية املستدامة اليت تعّزز األمن الغذائي  وغريها اإليكولوجيةالنه  الزراعية 

، إذ يعرتس أبن مؤمتر املنظمة واإلعمال التدرجيي للحق   غذاج كاس   سةةةةةةةةةةةةياق األمن الغذائي الوطين. وإن ،والتغذية
دماج النه  الزراعية املسةةةةةةةةةةتدامة على حنو أكرب، إ قد طلب ،أخرا   ُُ  عدة من بني هي    واحدالزراعة اإليكولوجية 

 2019عام  للزراعة اإليكولوجية اليت مت إقرارها شةةةةرةودعم العناصةةةةر الع ،  عم  املنظمة مبا   ذلك الزراعة اإليكولوجية
 .اإليكولوجية لزراعةاب النهوض ورحب مببادرة 26،27

على الصكوك القائمة  ابلبناج مستوا السياساتالتوصيات على هذه  تقومولدا العم  لتحقيق هذا ا دس،  -12
اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي مبا   ذلك  وتسةةةةةةةةةةةةتكملها، ذات الصةةةةةةةةةةةةلة للجنة األمن الغذائي العاملي

وتطبيقها بصورة متسقة  التوصيات على مستوا السياساتتلك تفسري  وجيب 28.العاملي بش ن النظم الغذائية والتغذية
املنبثقة عن الطوعية بة لاللتزامات جومع املراعاة الوا ،الراهنة اليت ين  عليها القانون الوطين والدويل املوجبات ر  إطا

                                        
حتقيق إمكانيات الرقمنة لتحسني نظام األغذية . 1202، ومنظمة األغذية والزراعة، 2019فريق اخلرباج الرفيع املستوا املعين ابألمن الغذائي والتغذية   25

 الزراعية: اقرتاح جملس رقمي دويل جديد لألغذية والزراعة. مذكرة مفاهيمية. روما
من أج  صيغة متفق عليها دولًيا  (CL 163/13 Rev. 1. العناصر العشرة للزراعة اإليكولوجية. )الو يقة 2019منظمة األغذية والزراعة. أنظر   26

مبدأ من مبادئ الزراعة اإليكولوجية  13( جمموعة من 2019ر الرئيسية اليت متّيز الزراعة اإليكولوجية. وقد وضع فريق اخلرباج الرفيع املستوا )للعناص
 ( مل يتم االتفاق دولًيا بش  ا.1)اجلدول 

ذلك الزراعة اإليكولوجية   أنشطة التعطيط املستقبلية ملنظمة ، إدماج ُ   الزراعة املستدامة على حنو أكرب، مبا   7/2019قرار مؤمتر املنظمة   27
 والزراعة األغذية

خلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق   غذاج كاس   سياق األمن الغذائي خرا للجنة األمن الغذائي العاملي ااألصكوك التشم    28
طار العم  وإالوطين، واخلطوط التوجيهية الطوعية بش ن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت   سياق األمن الغذائي الوطين، 

  ..الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة   الزراعة والنظم الغذائيةمبادئ جلنة األمن و زمات املمتدة، بش ن األمن الغذائي والتغذية   ظ  األ
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التوصةةةةةيات تطبق عالوًة على ذلك، و مع النظم القانونية الوطنية ومؤسةةةةةسةةةةةاهتا.  وابلتماشةةةةةياإلقليمية والدولية  الصةةةةةكوك
: 29اعلى مدا صةةةلة ك  من تلك الصةةةكوك وقابلية تطبيقه بناجمتاشةةةًيا مع الصةةةكوك التالية،  ،على مسةةةتوا السةةةياسةةةات

وإعالن األمم املتحدة بشةة ن حقوق الشةةعوص  شةةكال التمييز ضةةد املرأة،أاتفاقية األمم املتحدة بشةة ن القضةةاج على كافة 
التوصيات وهتدس هذه  .العاملني   املناطق الريفيةملتعلق حبقوق الفالحني وغريهم من وإعالن األمم املتحدة ا األصلية،

وتويل اهتماًما خاصةةةةةًةا لتعزيز الزراعة  ،203030التنمية املسةةةةةةتدامة لعام  خطةإىل دعم حتقيق  على مسةةةةةةتوا السةةةةةةياسةةةةةةات
األسةةةةرية، وخباصةةةةة إنتاج األغذية على نطاق صةةةةغري، سةةةةيما أن نظم اإلنتاج هذه تسةةةةاهم بشةةةةك  كبري   األمن الغذائي 

، والتعفيف من حدة الفقر، واسةةةةةةةةةةةةتحداث فرص العم ، واإلدارة املسةةةةةةةةةةةةتدامة للموارد الطبيعية، نصةةةةةةةةةةةةاستغذية، واإلوال
 .وتتطلب سياسات خاصة لدعمها

 وغري ملزمة. طوعيةً  التوصيات على مستوا السياسات هذهعد وتُ  -13

                                        
 أو أتييدها من قب  ك  من الدول األعضاج/و إقرارهاأو /و عليها االتفاق مت ما وبقدر  29
 عقد األمم املتحدة إلصالح(، و 2025-2016) املتحدة للعم  من أج  التغذيةعقد األمم ، و عقد األمم املتحدة للزراعة األسريةمبا   ذلك إنفاذ   30

، وإطار التنوع البيولوجي العاملي املقب  عم  كورونيفيا املشرتك بش ن الزراعة، و اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بش ن تغري املناخاملقب ، و  النظم اإليكولوجية
 وغريها. اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحراملتص  ابتفاقية التنوع البيولوجي، و  2020ملا بعد عام 
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 السياسات على مستوىالتوصيات  -اثنياا
 
حبسااااا   ،أو تعزيزهاالنهج املبتكرة أساااااي الساااااياساااااات للنهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من  إرسااااااء -1

 يف النظم الزراعية والغذائية املستدامة اليت تعزز األمن الغذائي والتغذية ملسامهةمن أجل ا املقتضى،
املنظمات احلكومية الدولية،  اإلقليمية واحمللية، حسةةةةةةةةةةةبما هو مالئم( وابلتشةةةةةةةةةةةاور معو )السةةةةةةةةةةةلطات الوطنية  كوماتإن احل

عن تلك  الصةةةةةغرية واملتوسةةةةةطة احلجم فضةةةةةالً و  الصةةةةةغر املتناهية كيا تومنظمات املنتجني، والقطاع اخلاص )مبا   ذلك ال
 مدعوة إىل القيام مبا يلي: ،األكرب حجمًا( واجملتمع املدين

 زراعية وغذائية مستدامة وحتسينها: النتقال إىل نظما أج  منخاصة ابلسياق  تدابري اختاذبضرورة  اإقرارً 
 

االنتباه  إيالج(، مع 2نظر التوصةةةية اُ شةةةاملة السةةةتدامة نظمها الزراعية والغذائية )و  مسةةةتفيضةةةةإجراج عمليات تقييم  (أ)
الواجب جلميع العوام  اخلارجية البيتية واالقتصةةةةةةةةةادية واالجتماعية اإلجيابية والسةةةةةةةةةلبية واملقايضةةةةةةةةةات وأوجه التآزر، 

وابلتماشةةي  مالئم هو وحسةةبمابطريقة متسةةقة،  ابلسةةياق اخلاصةةةمسةةارات االنتقال  تطويرابعتبارها اخلطوة األوىل ل
 مع السياق والقدرات الوطنية ورهنها  

 ابلسياق اخلاصةاخلطط و الشاملة أنه ميكن حتسني اإلنتاجية، ينبغي وضع السياسات  التقييمات  حال بّينت و  (ص)
من خالل عمليات شةةةةةةاملة تسةةةةةةتند إىل  وذلكوغذائية مسةةةةةةتدامة وحتسةةةةةةينها،  زراعيةمن أج  االنتقال إىل نظم 

 والشةةةةعوص والشةةةةباص النسةةةةاج سةةةةيما النتائ  هذا التقييم  وضةةةةمان مشةةةةاركة مجيع أصةةةةحاص املصةةةةلحة املعنيني، 
 والقطاعات   هشة أوضاع   الواقعني واألشعاصاحمللية  واجملتمعات األصلية

  السةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةات واخلطط اليت تتناول  من النه  املبتكرة وغريها اإليكولوجيةالنه  الزراعية  إدماج وتشةةةةةةةةةةةةجيع (ج)
تعزيز قةةدرة تلةةك النظم الغةةذائيةةة على  عربتعرتض النظم الزراعيةةة والغةةذائيةةة   سةةةةةةةةةةةةةةيةةاق معنّي،  اليتالتحةةدايت 

 لتلك وينبغي  2030الصةةةةةةةةةةةةمود، ما يسةةةةةةةةةةةةاهم ابلتايل   األركان الثال ة للتنمية املسةةةةةةةةةةةةتدامة ضةةةةةةةةةةةةمن خطة عام 
ولة الكلفة ويسةةةةةةةةةةه  معق املبتكرة النه  من وغريها اإليكولوجية الزراعية النه  جتع  أن واخلطط السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةات

احلصةةةةةةول عليها وتسةةةةةةتجيب إىل احتياجات العم  احمللية وتسةةةةةةاهم   حتقيق العدالة، وتليب احتياجات اجلهات 
     أوضاع هشة الواقعنيا األكثر ضعفً  األشعاصوخباصة  كلها،الفاعلة  

ورصةةدها وتقييمها وحتسةةينها على  ،النظم الزراعية والغذائية لتحوي طط اخلاصةةة ابلسةةياق واخل السةةياسةةاتتنفيذ و  (د)
إيالج اهتمام خاص الحتياجات األشعاص  معالصلة،  ذويحنو مستمر مبشاركة شاملة من أصحاص املصلحة 

هشةةةةة، والتذكري بوجوص التشةةةةجيع على حتوي  النظم الغذائية بطريقة متسةةةةقة، وحسةةةةبما هو  أوضةةةةاع   الواقعني
 ة ورهنها. مالئم وابلتماشي مع السياق والقدرات الوطني

 
مواتيةةة للنه  الزراعيةةة اإليكولوجيةةة وغريهةةا من النه  املبتكرة لتحقيق نظم زراعيةةة  ظروسبضةةةةةةةةةةةةةةرورة الرتوي  لتهيتةةة  اإقرارً و 
  مستدامة تعزّز األمن الغذائي والتغذية: ذائيةغو 
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آاثر النه  الزراعية اإليكولوجية وغريها و لتقييم تداعيات  واألدلة العلوم إىل املسةةةةةةةةةةةةتندة العام القطاع آليات تعزيز (ه)
ألمن الغذائي اب الصةةةةةةةلة ذاتمن النه  املبتكرة على اجلوانب الرئيسةةةةةةةية من النظم الزراعية والغذائية املسةةةةةةةتدامة، 

وإيرادات املنتجني، والبيتة والصةةحة العامة  واألعمال التدرجيي  األغذيةوالتغذية، والقدرة على الصةةمود وسةةالمة 
 غذاج الكا    سياق األمن الغذائي الوطين واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية للحق   ال

 العامة واالسةةتثماراتإعادة توجيه السةةياسةةات العامة، واملواز ت و  واألدلة العلوم إىل املسةةتندة ابلنه  واالسةةتعانة (و)
عن املمارسةةةةةةةةةةةةةةات واالبتكارات  فضةةةةةةةةةةةةةةاًل  املبتكرة، النه  من وغريها اإليكولوجية الزراعية النه  حنو واخلاصةةةةةةةةةةةةةةة

 يشةةةةم  مبا السةةةةلبية واالجتماعية والبيتية االقتصةةةةادية الت  ريات من ابحلد الكفيلة ،املسةةةةتدامة، حسةةةةبما هو مالئم
 العوام  مجيع تراعي فيما ،والبيتية واالجتماعية االقتصةةةةةةةةةةةةةادية النوات  حتسةةةةةةةةةةةةةني إىل تؤدي اليت اخلارجية،عوام  ال

   املستدامة التنمية أهداس وحتقيق املستدامة للتنمية الثال ة األبعاد   وتساهم التآزر وأوجه واملقايضات اخلارجية
عن  ،تعزيز السةةةةياسةةةةات العامة لتسةةةةعري آليات السةةةةوق من أج  السةةةةماح بقيام نظم زراعية وغذائية مسةةةةتدامةو  (ز)

 املقايضاتواالجتماعية، مبا فيها الصحة والعوام  اخلارجية و  البيتيةو  القتصاديةطريق األخذ   االعتبار العوام  ا
  التآزر وأوجه

االسةةةةةةةتهالك اليت تدعم املوارد الطبيعية أو و  لإلنتاجمناط املسةةةةةةةتدامة لأل لرتوي تشةةةةةةةجيع السةةةةةةةياسةةةةةةةات الكفيلة ابو  )ح(
، مبا   ذلك من خالل هاوالوفورات   اسةةةتعدام املوارد، لتلك املسةةةتدام االسةةةتعدامتصةةةو ا أو تعّززها وكذلك 

الفرص  وإاتحة املعيشةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةب  يزتعز  معدعم االقتصةةةةةةةةةادات الدائرية وغري ذلك من النه  والنظم املسةةةةةةةةةتدامة، 
  الصلة وياالقتصادية والنمو ابلتعاون مع مجيع أصحاص املصلحة ذ

الفاقد  من للحدعامة وتنفيذ إجراجات مشةةرتكة بني مجيع أصةةحاص املصةةلحة املعنيني  سةةياسةةات وضةةع وتشةةجيع (ط)
مبةةا   ذلةةك، لةةدا تعزيز النه  الزراعيةةة اإليكولوجيةةة وغريهةةا من النه  املبتكرة من أجةة   ،واملهةةدر من األغةةذيةةة

 حتقيق التنمية املستدامة  
 املسةةتدامة، الغذائية النظم خالل من الصةةحية الغذائية األمناط تشةةجيع بني ما والتآزر السةةياسةةات اتسةةاق وتعزيز )ي(

  املبتكرة  النه  من وغريها اإليكولوجية الزراعية النه  دعم وبني
وسةةةةةةواهم من األشةةةةةةعاص العاملني    األسةةةةةةريون واملزارعون نو الفالح   ذلك مبا ،املزارعونضةةةةةةمان أن يتمكن و )ك(

املوارد و إىل األراضةةةةي  متكافئ حنو علىمن الوصةةةةول  ،املناطق الريفية، ال سةةةةيما منتجي األغذية على نطاق صةةةةغري
 الزراعي اإلنتاج أشةةةةةكال من شةةةةةك  ألي األسةةةةةاسةةةةةية الركيزة تشةةةةةك من التحكم  ا لكو ا  يتمكنوا وأن ،الطبيعية

 الطوعية التوجيهية اخلطوط مع تتسةةةةةق اليت الوطين الصةةةةةعيد على املناسةةةةةبة التنظيمات اعتماد خالل من املسةةةةةتدام،
الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي، وغريها  والغاابت األمساك ومصايد األراضي حليازة املسؤولة احلوكمة بش ن

   من األطر ذات الصلة
اإلجراجات الفرديةة  ومتكنيلحق   غةذاج كةاس    سةةةةةةةةةةةةةةيةاق األمن الغةذائي الوطين، لتعزيز اإلعمةال التةدرجيي و  (ل)

 هاإليها واسةةةةةةةةةةةةةةتقرار  الوصةةةةةةةةةةةةةةول إمكانيةو  األغذية توافر أيواجلماعية اليت تعاجل األبعاد األربعة لألمن الغذائي )
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مبادئ املسةةةةةةةةةةةةاواة وعدم التمييز واملشةةةةةةةةةةةةاركة واإلدماج  مراعاة مع ،( والتغذية على درجات خمتلفةهاواسةةةةةةةةةةةةتعدام
  31واملساجلة وسيادة القانون 

ألسباص الكامنة وراج انعدام ل للتصديتعزيز السياسات والربام  واإلجراجات اليت تقضي على احلواجز ا يكلية و  (م)
احلصةةول املتسةةاوي  أمور، مجلة   تدعم، وسةةياسةةات  قوانني  النظرسةةاواة بني اجلنسةةني، وخباصةةة من خالل امل

عن القضةاج على مجيع  املرأة وتايتها، فضةاًل  ارساحرتام مع مععلى املوارد الطبيعية والتموي  واخلدمات العامة، 
  32 املرأة متكني وتعزيز حبقها، التمييز ممارسةو  املرأة ضد اجلنساين العنف ذلك   مباأشكال العنف 

وتنسةةةةةةةيق النه  الزراعية اإليكولوجية وغريها من النه  املبتكرة بني القطاعات مبا  ،اتسةةةةةةةاق السةةةةةةةياسةةةةةةةات وتعزيز (ن)
من اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشةةةةةةةةةةةةةة ن النظم الغذائية  26يتماشةةةةةةةةةةةةةةى مع الفقرة 

 . والتغذية
 

زراعية النهج اللقياس األداء ورصااادن من أجل التشاااىي  على اعتماد  وافيةأطر  وتطبيق حتسااانو وضااا   -2
 الغذائي األمن تعزز اليت املساااااااااتدامة والغذائية راعيةالز  النظم أجلمن يكولوجية وغريها من النهج املبتكرة اإل

 والتغذية
تطبيق ومواصةةةةلة تطوير تقييمات مسةةةةتفيضةةةةة وشةةةةاملة تنطبق على النه  الزراعية اإليكولوجية وغريها من النه   ضةةةةرورةب إقرارًا

تغطي األبعاد االجتماعية والبيتية واالقتصادية للنظم  عامليًا وقابلة للمقارنة بلد بك  خاصة مقاييس مع تناسبتأو /واملبتكرة 
 املتفق واملؤشةةةةرات املنهجيات عواملتسةةةةقة م 2030اري تنفيذها   سةةةةياق خطة عام الزراعية والغذائية، ابالسةةةةتناد إىل تلك اجل

 يتعني على احلكومات وأصحاص املصلحة املعنيني القيام مبا يلي:  دوليًا، عليها
 

 املسةةةتندة ،مقاييس ومؤشةةةرات األداج العملية والشةةةاملة والقائمة على أسةةةس علمية للزراعة والنظم الغذائية طبيقت (أ)
على  ،مبا   ذلك مناسةةبة،قيد التطوير بوصةةفها  33تكميلية أبطر واملزودة املسةةتدامة التنمية أهداس مؤشةةرات إىل

الزراعية، وأداة و اسةةةةةةةةتدامة النظم الغذائية  تقييم وأداةالزراعة اإليكولوجية   تقييمأداة  ،سةةةةةةةةبي  التعداد ال احلصةةةةةةةةر
نه  ال حنو التقدم رصد أج  من ،والرعاة على الصمود أمام املناخالتقييم الذايت والتقييم الشمويل لقدرة املزارعني 

لقرارات للسةةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةةات واختاذ ليتصةةةةةةةةةةةةةة  بذلك من تنفيذ  مايكولوجية وغريها من النه  املبتكرة، و اإلزراعية ال
 االستثمارية  

 
 (روما   مقارها توجد اليت الوكاالت سةةةةةةيما)ال  الدولية احلكومية واملنظمات واحمللية اإلقليمية والسةةةةةةلطات احلكومات وإن

 ومنظمات البحوث مدعوة إىل: 
 

                                        
 خلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق   غذاج كاس   سياق األمن الغذائي الوطين.يتم اإلقرار  ذه املبادئ   ا  31
 نساج حقوق بش ن( 2016) 34العامة رقم  توصيتها مراعاة معو ضد املرأة اتفاقية القضاج على مجيع أشكال التمييز  وابلتماشي معحبسب املقتضى،   32

 عليها الدورة الرابعة واألربعون للجنة األمن الغذائي العاملي. دتشدّ  اليت على وجه اخلصوص، الريف
 .أتييًدا تعترب أن جيب وال التوضي  سبي  على فهي هنا الواردة األمثلة أما. املتاحة املعتلفة التكميلية األطر منهناك العديد   33
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 األغذية من واملهدر الفاقد ذلك   مبا الغذائية للنظم البيتية الت  ريات املناسةةةةةب ابلشةةةةةك  تراعي تقييمات إجراج (ص)
   تنقي  أساليب احلساابت اليت تراعي الت  ريات البيتية للنظم الغذائية ومواصلة

تكون مفصةةةةةلة حبسةةةةةب نوع اجلنس  والغذائية الزراعية النظم   العم  ولظروس للعمالة شةةةةةاملة تقييمات إجراجو  (ج)
 سب  وحتسني( 2) مستدامة  يةنظم زراعية وغذائ ألج ولوائ  العم  الالئق  سياسات( 1والسن دعًما لةةةةةةةةةةةةةةة: )

 سةةةةةةةيما وال ،الغذائي النظام   العاملني من وغريهم للمزارعني والقانونية االجتماعية واحلماية والصةةةةةةةحة املعيشةةةةةةةة
  هشة  أوضاع   الواقعني واألشعاص املهاجرين العمال

وزعة حسةةةةةةب عوام  تتضةةةةةةمن النوع االجتماعي وحجم املزرعة( وحتليلها على املالتشةةةةةةجيع على مجع البيا ت )و  (د)
افة لدعم اعتماد النه  الزراعية الصةةعيد الوطين، وتو يق الدروس املسةةتفادة وتقاسةةم املعلومات على املسةةتوايت ك

 .اإليكولوجية وغريها من النظم املبتكرة
 

 النهجعلى الصااااامود، من   ل  وقدرهتا بتنوعها تتميزدعم اًلنتقال إىل نظم زراعية وغذائية مساااااتدامة  -3
 املبتكرة هجوغريها من الن اإليكولوجية الزراعية
وإىل جانب املنظمات احلكومية الدولية ذات  مالئم، هو حسةةةةةةةةةةةةةةبما، وا يتات اإلقليمية والوطنية واحمللية، كوماتإن احل

الصةةةةةةةةةةلة، واملنظمات البحثية، ووكاالت اإلرشةةةةةةةةةةاد، واجملتمع املدين )مبا   ذلك منظمات املنتجني واملسةةةةةةةةةةتهلكني( والقطاع 
 إىل القيام مبا يلي: ة( مدعو احلجمواملتوسطة الصغرية و اخلاص )مبا   ذلك املؤسسات املتناهية الصغر 

 ا رئيسية للنظم الزراعية والغذائية املستدامة:ا أبن القدرة على الصمود والتنوع والتكام  تشك  أسسً إقرارً 
 

مهية نظم اإلنتاج املتنوعة اليت تدم  الثروة احليوانية، وتربية األحياج املائية، واحملاصةةةةي  واحلراجة الزراعية، أبالتوعية  )أ(
حتقيق اإلنتاج املسةةةةةةةتدام لتوفري أمناط غذائية و  الصةةةةةةةمود على القادرة املعيشةةةةةةةة سةةةةةةةب  لتعزيزحسةةةةةةةبما هو مالئم، 

 صحية  
اإليكولوجية وغريها من النه   زراعيةا للنه  الشةةةيدة والبحوث دعمً واالسةةةتثمارات الر  تعزيز السةةةياسةةةات العامةو  )ص(

  املبتكرة 
 تنويعللمنتجني وال سةةةيما لصةةةغار املنتجني والنسةةةاج، من أج   اخلاصةةةة واالسةةةتثمارات العامة السةةةياسةةةاتتوفري و  )ج(

بطريقة متسةةةةقة، وحسةةةةبما هو مالئم  ،الزراعي وإدماجه، مبا   ذلك توفري الدعم خالل عملية االنتقال همإنتاج
 استدامة إىل النظم الغذائية األكثر  ، ا اورهنً الوطنية وابلتماشي مع السياق والقدرات 

تعزيز أدوات السةةةياسةةةات واالتسةةةاق لصةةةون التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة، واالسةةةتعدام املسةةةتدام ملكو ته و  )د(
مة ا ا والباحثني ثقة عن استعدام املوارد الورا ية، ودعم مسامهات املنتجنيوالتقاسم العادل واملنصف للمزااي املنب

ملعاهدة الدولية بش ن ا مراعاة معوصونه وحتسينه،  ة من أج  تطوير التنوع البيولوجيواحلاضرة واملستقبلي املاضية
املوارد الورا ية  هيتة توتوصيا املقتضى، حبسب ،املوارد الورا ية النباتية لألغذية والزراعة واتفاقية التنوع البيولوجي

 (  املعاهدات تلك على صادقت اليت البلدان إىل ابلنسبةلألغذية والزراعة )
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 النه  من وغريها اإليكولوجية الزراعية النه  خالل من  ذلك  مبا"، واحدة لصةةةةةةةةةةةةةحةمتكام  " لنه الرتوي  و  )هة(
البيتي وغري  قطاععن ال فضةةةةاًل  النبات، وصةةةةحة احليوان وصةةةةحة البشةةةةرية الصةةةةحة بني التعاون ترعى اليت املبتكرة

 عزيزوت ،سةةالمة األغذية وتعزيز امليكروابت، مضةةادات ملقاومة التصةةدي ألج صةةلة القطاعات ذات الذلك من 
 ،األمراض احليوانية املنشةةةةة  ومكافحتها والسةةةةةعي إىل منعها ظهورالقدرة على الصةةةةةمود واحلد قدر املسةةةةةتطاع من 

   املرتابطة ابلضرورة وغريوكذلك ابلنسبة إىل اجلائحات املمكنة 
مبا   ذلك من خالل تنفيذ النه   مسةةةةتدامة، غذائية نظم خالل من الصةةةةحية الغذائية األمناط على التشةةةةجيعو  (و)

   الزراعية اإليكولوجية وغريها من النه  املبتكرة من أج  حتسني األمن الغذائي والتغذية
مبا   ذلك  ،لصحة احليوان العامليةعلى إجراجات حتسني الرفق ابحليوان ابلتماشي مع معايري املنظمة  التشجيعو  )ز(

  34.املبتكرةمن خالل تنفيذ النه  الزراعية اإليكولوجية وغريها من النه  
على حنو مناسب والتعفيف  وإدارهتاحتسني مبيدات اآلفات الكيميائية وغريها من املواد الكيميائية الزراعية  أبمهية 35اإقرارً و 

 من خماطرها واالعتماد عليها حبسب ما يلزم، من أج  تاية الصحة البشرية واحليوانية والنباتية والبيتة وحتسينها:
 

عاطر مبيدات اآلفات وغريها من املواد الكيميائية الزراعية على الصةةةحة مبتوعية صةةةانعي السةةةياسةةةات واجلمهور  (ح)
   واألدلة العلوم على قائم    ابستعدام ،وانية والبيتةالبشرية، واحلي

البدائ  اإليكولوجية عن املبيدات  تشةةجيع املبتكرة، النه  من وغريها اإليكولوجية الزراعية النه  إىل وابالسةةتناد (ط)
ألغذية والزراعة. وتشجيع التعل  من املبيدات عالية اخلطورة متاشًيا للتنوع البيولوجي ا إدماج يزز وتعالكيميائية 
بش ن املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة السلوك الدولية  مدونةمن  7-5مع التوصية 

  إدارة املبيدات، وتبًعا للسياق احملدد والقدرات الوطنية 
لفالحني والشةةةةعوص األصةةةةلية واجملتمعات احمللية واملزارعني احقوق اإلنسةةةةان للجميع واالعرتاس أبمهية قيم  تعزيزو  (ي)

 للمواد التعرض تفادي علىاألسةةةةةةةةةةريني وغريهم من العاملني   املناطق الريفية ومصةةةةةةةةةةاحلهم، وأمهية تعزيز قدرهتم 
  ا  والتسمم اخلطرة الزراعية الكيميائية

بشةةةة ن اسةةةةتعدام األمسدة وإدارهتا على حنو مسةةةةتدام واخلطوط التوجيهية مدونة السةةةةلوك الدولية  ابالسةةةةتناد إىلو  (ك)
 النه  بقيمةمع االسةةةةةةةرتاتيجيات والسةةةةةةةياقات الوطنية، االعرتاس  وابلتماشةةةةةةةيالطوعية لإلدارة املسةةةةةةةتدامة للرتبة 

أو  تدويرها إعادة أوعلى حتسني املدخالت اخلارجية  تشجعاليت  تكرةالزراعية اإليكولوجية وغريها من النه  املب
 الرتبة  صحة جتديد وتيسري دعمها وتعزيز عليها، االتكالمن  التعفيفاملقتضى،  حبسب

الزراعيةةة اإليكولوجيةةة وغريهةةا من النه  املبتكرة   رفع التحةةدايت املتزايةةدة النةةامجةةة عن  النه  بقيمةةة االعرتاسو  (ل)
وابت و  دعم تنفيذ خطط العم  الوطنية ابلتماشةةةةةةةةةةي مع خطة العم  العاملية ملنظمة مقاومة مضةةةةةةةةةةادات امليكر 

                                        
حليوانية؟ ا ةاخلاصة ابلسياسات بش ن التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية: أي دور للثرو جلنة األمن الغذائي العاملي  توصية  34

  .د-8 التوصية
 .املبتكرة النه  من وغريها اإليكولوجية الزراعية النه  إطار    35
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فريق األمم املتحدة املعين املشةةرتك بني الصةةحة العاملية بشةة ن مقاومة مضةةادات امليكروابت، مع مراعاة توصةةيات 
 .احلال مقتضى حسب ،قاومة مضادات امليكروابتالوكاالت املعين مب

 
 املدا البعيد:  علىا أبن التعطيط اإلقليمي عنصر رئيسي لتحفيز التنوع وإاتحة خدمات النظام اإليكولوجي إقرارً و 
 

 لألشةةةةةةعاصمع إيالج اهتمام خاص  ،تنظيم األقاليم واملشةةةةةةاهد الطبيعية على مسةةةةةةتوايت مالئمة وبطريقة مشولية (م)
تعزيز تقدمي خدمات النظام  ذلك ويتضةةةةةةةةمنلالسةةةةةةةةتجابة إىل االحتياجات احمللية.  هشةةةةةةةةة، أوضةةةةةةةةاع   الواقعني

اإليكولوجي وإدارة املقايضةةةةةةةةةةةةةةات بينها، وتاية املوائ  الغنية ابلتنوع البيولوجي، واالسةةةةةةةةةةةةةةتجابة إىل اآلاثر احمللية 
وتعزيز ا يتات احلكومية الشةةةةةةةةةةاملة، مث   36للمسةةةةةةةةةةائ  العاملية الطارئة، وخباصةةةةةةةةةةة عرب دعم االبتكار االجتماعي

 اجملالس احمللية للسياسات الغذائية واملشاهد الطبيعية املتعددة أصحاص املصلحة ومنصات إدارة أحواض األ ار  
واليت تدعم النظم  احلجمالصةةغرية واملتوسةةطة و الصةةغر  املتناهيةتعزيز االسةةتثمار الرشةةيد واالبتكار   املؤسةةسةةات و  (ن)

  الزراعية والغذائية املستدامة واحلفاظ على القيمة على الصعيد احمللي 
 من خالل: فيها، للعيش إليهامتكينية للشةةةةةةةةةةةةةةباص كي يبقوا   املناطق الريفية أو كي ينتقلوا  بيتة واسةةةةةةةةةةةةةةتحداث (س)

 النه  تطبيقمبا   ذلك من خالل  ،فرص للعم  الالئق واستحداث( 2) معيشتهم  وسب  حقوقهم تاية( 1)
 مث  الشةةةةةةةةةةةباص يواجهها اليت احملددة التحدايت تناول وعرب( 3) املبتكرة  النه  من وغريها الزراعية اإليكولوجية

واملعلومات والفرص   جمال  واالئتمان والتكنولوجيات وامليكنة الوطنية التشريعات حبسب األراضي إىل الوصول
وعرب االسةةةةةتثمار   البنية التحتية واخلدمات الريفية من أج  تقلي  الفجوة بني املناطق  املشةةةةةاريع ورايدةالتعليم 

 . الريفية واحلضرية
 
متنوعة و قادرة على الصةةةةةةةةةةةةةةمود، و نظم زراعية وغذائية مسةةةةةةةةةةةةةةتدامة  حتقيق حيث من لألسةةةةةةةةةةةةةةواقا ابلوظائف العديدة إقرارً و 

الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي  لتوصيات على مستوا السياساتاب وإقرارًا، األغذية سالمة يشم  مبا ومتكاملة،
 .ربط أصحاص احليازات الصغرية ابألسواق حول
تعزيز األسةةةةةةةةةةةةةةواق احملليةةة والوطنيةةة واإلقليميةةة والعةةامليةةة  ،القطةةاع اخلةةاص ذلةةك   مبةةا املعنيةةة اجلهةةات مع لتعةةاوناب (ع)

سالس  القيمة  وتدعيم والتغذية األمن الغذائي  بتعزيز لكفيلةوالروابط القائمة   ما بينها، حسبما هو مالئم، ا
سةةلبية  اآاثرً  ال متارس اليتلنظم الزراعية والغذائية ا اسةةتدامة  املسةةامهات امللموسةةة  وإبراز 37وال سةةيما احمللية منها

  38 املعيشة سب  على

                                        
 .األمم املتحدة للزراعة األسرية من اخلطة العاملية لعقد 7ا مع الركيزة شيً امت  36
للجنة األمن الغذائي العاملي بش ن ربط أصحاص  التوصيات على مستوا السياسات .2016 .العاملي الغذائي األمن للجنة واألربعون الثالثة الدورة  37

 .اإلنكليزية النسعة من 2 الصفحة". الغذائية والنظم واإلقليمية احمللية األسواق"بةاحليازات الصغرية ابألسواق. الفقرة املتعلقة 
للجنة األمن الغذائي العاملي بش ن ربط أصحاص  التوصيات على مستوا السياسات .2016 الثالثة واألربعون للجنة األمن الغذائي العاملي. الدورة  38

 .2احليازات الصغرية ابألسواق. التوصية 
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، عن طريق الرتوي  لرتتيبات متنوعة للسةةةةوق تتسةةةةم مبرونة أكرب األزمات مواجهةزايدة قدرة النظم الغذائية على و  )س(
مبا   ذلك  اللوائ ، على وقائمة للتوقع وقابلة متييزية وغري وشفافة مفتوحة جتارة وتشجيع  وجه االختالالت  

 وينطويتقلب أسعار األغذية.  مناملستدامة، وتاية املزارعني واملستهلكني  والغذائية الزراعية النظم ات  قطاع
صةةةةغار املنتجني   تناول التحدايت القائمة ذات الصةةةةلة  اجههاهذا على االعرتاس ابلتحدايت اخلاصةةةةة اليت يو 

  كافة   املستوايت على  سالس  اإلمدادات الغذائية 
والبنية التحتية للنق   مث  مراكز التجهيز واق احمللية، والوطنية واإلقليمية )من خالل التدابري املالئمةتعزيز األسةةةةةو  (ص)

والدسةةةةةتور  النبااتت، لوقاية الدولية)االتفاقية  الدولية املعايري مع ابلتماشةةةةةي ،واألنظمة املتكيفة لسةةةةةالمة األغذية
خالل نظم اإلنتاج  من الريفية ابألراضيبط اجملتمعات احمللية لصحة احليوان( من أج  ر  عامليةالغذائي واملنظمة ال

املسةةةتدام لألغذية اليت تدعم سةةةب  املعيشةةةة الريفية مبا   ذلك عن طريق اسةةةتيعاص نسةةةبة عالية من قيمة اإلنتاج 
 على الصعيد احمللي 

اليت تعّزز الروابط بني اجملتمعات احمللية احلضرية ومنتجي األغذية  واجملتمع السوق مستوا على تبتكاراالدعم او  (ق)
 ومغذية وآمنة وصةةحية مسةةتدامة رةمنتجة بصةةو  أغذيةتقدم  واليت األسةةريني، رعنيوال سةةيما صةةغار املنتجني واملزا

ة من وسةةةةةةب  معيشةةةةةةة الئقة للمنتجني. وقد يتضةةةةةةمن ذلك الزراعة املدعوم اأجورً  تتي فيما  املسةةةةةةتهلكني، جلميع
( ونظم متييز املنتجات ذات السةةةةةالمة ومعايري العامة السةةةةةياسةةةةةة مع)ابلتماشةةةةةي  يةاجملتمع ونظم الكفالة التشةةةةةارك

  الصلة 
لألغذية من صةةغار املنتجني واملؤسةةسةةات الصةةغرية واملتوسةةطة احمللية  دعم سةةياسةةات املشةةرتايت العامة االبتكاريةو  (ر)

،   مجلة أمور، برام  التغذية املدرسةةةةية، خي ما    العامة اسةةةةاتواملؤسةةةةسةةةةات املتناهية الصةةةةغر   جمال السةةةةي
للشةةةةةةةةةةةةةرائ  املتدنية  ولويةلت هب( اليت تعطي األل العامةالغذائية واآلليات  عونةوغريها من شةةةةةةةةةةةةةبكات األمان، وامل

لألغذية املنتجة بشةةةةةةةك  مسةةةةةةةتدام اليت  األفضةةةةةةةلية إيالج وجيباألمن الغذائي.  انعدام من يعانون والذينالدخ  
 الريفي.و تساهم   األمناط الغذائية الصحية فيما تدعم أهداس التنمية على املستويني احمللي 

 
 ألغذية والزراعة الرقمية التابعة للمنظمة:لإنشاج املنصة الدولية  حنو احملرز ابلتقدما ا ألمهية الرقمنة، وترحيبً إدراكً و 
 

تدامة من  كام   حتقيق (ش) القدرات والتعاون ونق   بناج خاللإمكا ت الرقمنة ألج  نظم زراعية وغذائية مسةةةةةةةةةةةةةة
وال سةةةةةةةةةةةةةةيما ابلنسةةةةةةةةةةةةةةبة إىل البلدان املنعفضةةةةةةةةةةةةةةة الدخ ، وإدخال  املتبادل، التوافق على وبناجً  طوًعاالتكنولوجيا 
. والقيام ابلتحالي  وتوفري أدلة وإدارهتا ةتضارص املصاحل احملتمل حاالت تحديدلو  البيا ت سرية بش ن ضما ت
 النه    املسةةةةةةةةةةةةةةةامهةةة أجةة  من الرقميةةة التكنولوجيةةة للتطبيقةةات احملتملةةة واملعةةاطر املنةةافع تقييم أجةة  منعلميةةة 
عابر للتعصةةةةصةةةةات يضةةةةم مجيع اجلهات  تشةةةةاركي     وتشةةةةجيع املبتكرة النه  من وغريها اإليكولوجية الزراعية

  والتقييمات  املناقشاتأبمهية املنصة   هذه  االعرتاس معالفاعلة املعنية، 
تعزيز النه  الزراعية اإليكولوجية وغريها من النه  املبتكرة حبسةةةب املقتضةةةى من خالل االسةةةتعانة ابلتكنولوجيا و  (ت)

الرقمية وغريها من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ابعتبارها نقطة دخول إلشراك الشباص والنساج والشعوص 
 الغذائية  و ية واجملتمعات احمللية   النظم الزراعية األصل
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النظم الزراعية والغذائية  تعزز اليتلتكنولوجيات والتطبيقات الرقمية ا وتشةةةةةةةةةةةةةةجيعتعزيز منصةةةةةةةةةةةةةةةات االبتكار و  (ث)
 مع يتسق مبا واملتوار ة التقليدية املعارس مراعاة مع ، دس تيسري إقامة الشبكات على نطاق أوسع املستدامة

  حمدد سياق ك صغار املنتجني واملزارعني األسريني اخلاصة ب احتياجات
 توفري معروابط مباشةةةرة بصةةةفة أكرب بني املنتجني واملسةةةتهلكني وتعزيزها،  إلقامةتسةةةعري التكنولوجيات الرقمية و  (خ)

والفرص ومبادرات فرص للتنويع االقتصادي مبا   ذلك عرب التوسط للمبادرات املالية وحوافز السوق املستدامة 
   االقتصاديالتضامن 

من أج  ردم ا وة الرقمية بني البلد واآلخر وداخ  البلد نفسةةةةةةه،  سةةةةةةياق بك  اخلاصةةةةةةة السةةةةةةياسةةةةةةات وتشةةةةةةجيع (ذ)
 والتعليمية واالقتصةةةةةةةةةادية والتشةةةةةةةةةريعية الفنية احلواجز من احلد عرب وذلك ،وكذلك بني املناطق الريفية واحلضةةةةةةةةةرية

 واحللول الرقمية التحتية والبنية الرقمية األدوات تطبيق إىل الوصةةةةةةةةةةول لتيسةةةةةةةةةةري التعاون خطط وتشةةةةةةةةةةجيع ،الراهنة
 جاذبية الريف ال سيما   نظر الشباص والنساج.  حتسني أج  من التكنولوجية

 

والتعلم املشرتك  ،وتبادهلا للمعارف املشرتك التوليد وتشىي تعزيز البحث واًلبتكار والتدري  والتعليم،  -4
 بشأن النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة 

املنظمات البحثية، واملؤسةةةةةةسةةةةةةات و احلكومات )مبا فيها السةةةةةةلطات اإلقليمية واحمللية( واملنظمات احلكومية الدولية  تُشةةةةةةجع
القيام مبا  علىنتجني، واجملتمع املدين األكادميية، ومنظمات التعليم والتدريب واإلرشةةةةةةةةةةةةةةاد، والقطاع اخلاص، ومنظمات امل

 يلي: 
 

والنشةةةةةةر والتعليم، مث   واالبتكارا ابلدور احلاسةةةةةةم الذي تؤديه النه  املتعددة التعصةةةةةةصةةةةةةات والتشةةةةةةاركية إزاج البحوث إقرارً 
العلوم العابرة للتعصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةات مبا   ذلك التفاع  بني األبعاد الثال ة للتنمية املسةةةةةةةةةةتدامة من أج  حتسةةةةةةةةةةني النظم الزراعية 

 والغذائية املستدامة:
 

عليم/بناج دم  البحوث، واإلرشةةةةةاد/النشةةةةةر والت متكنياملعرفة الزراعية، ونظم املعلومات واالبتكار من خالل  تعزيز )أ(
وتشةةةةةةةةةةةةةةاركي من أسةةةةةةةةةةةةةةف  إىل أعلى وموّجه إىل املشةةةةةةةةةةةةةةاك  من أج  إجياد حلول مشولية  القدرات       مشويل

على  احلرصلتحدايت النظام الغذائي ابالسةةةةةةةةةةةةةتناد إىل النه  اإليكولوجية الزراعية وغريها من النه  املبتكرة مع 
  التنمية  ةمسةةامهة إجيابي تسةةاهم اليتاحلالية  تواملمارسةةا التكنولوجيات واعتماد البحوثعدم إحباط مسةةاعي 

 املستدامة  
معرفة الشةةةةةةةعوص  قيمة تعزيز على والتشةةةةةةةجيع رة للتعصةةةةةةةصةةةةةةةات وموّجهة إىل املشةةةةةةةاك تطوير ودعم حبوث عابو  )ص(

األصةةلية ضةةمن عمليات تشةةاركية مبتكرة عرب جمموعة من السةةياقات اليت خيتربها املنتجون وغريهم من أصةةحاص 
  النظم الزراعية والغذائية  املصلحة  

 ومؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات املعلومات واالبتكار من أج : املعرفة الزراعية إعادة تصةةةةةةةةميم ودعميكون ذلك مناسةةةةةةةةًبا،  حيثماو  )ج(
الصةةةةةةةةلة  ذوي( متكني العلوم العابرة للتعصةةةةةةةةصةةةةةةةةات وبناج القدرات، وتثمني معرفة مجيع أصةةةةةةةةحاص املصةةةةةةةةلحة 1)
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مبا   ذلك   حتديد  موتقاسةةم املعلومات   ما بينه احمللية، واجملتمعات األصةةلية الشةةعوص سةةيما ال، و مشةةاركتهمو 
وملكافحة اختالالت  اوإدارهت ةحاالت تضةةةارص املصةةةاحل املمكن لتحديد ضةةةما ت وإدراج( 2أولوايت البحوث  )

 توليد   اكاالشرت  وتشجيع( 4) للتعصصات  العابرة البحوث   يشاركون الذين ابلباحثني والتنويه( 3) التوازن 
التبادل األفقي  وترسةةةةةةةةةةةةةي ( 5) وتعزيزها  الغذائية النظم اسةةةةةةةةةةةةةتدامة تطوير أج  من ومشولية نظامية بطريقة املعارس

للمعةةارس والتجةةارص بني املنتجني وغريهم من اجلهةةات الفةةاعلةةة املعنيةةة   النظم الغةةذائيةةة على املسةةةةةةةةةةةةةتوايت احملليةةة 
  والدولية  واإلقليمية والوطنية

ا تشةةةةةةجيع،و  )د(  الزراعية ابلنظم املتعلقة االبتكارات  االسةةةةةةتثمار املسةةةةةةؤول   البحوث التشةةةةةةاركية و  متكني، وأيضةةةةةةً
ا  تتناول اليت املبتكرة النظم من وغريها اإليكولوجية  أوضةةاع   الواقعني لألشةةعاص احملددة االحتياجاتخصةةيصةةً

تركيز االهتمام على البعد احمللي للتحدايت العاملية مث   ذلك. وقد يتضمن  شطإشراكهم على حنو  مع هشة،
 39البيتي األ ر وتقييماالجتماعية واالقتصةةةةادية والتكيف مع تغري املناخ والتعفيف من وط ته  الالمسةةةةاواة رمظاه

سةةةةةةتعدام الالزراعية وزايدة عائدات العم ، وصةةةةةةون التنوع البيولوجي وا اإلنتاجيةوخدمات النظام اإليكولوجي و 
من الفاقد  واحلد املسةةةتدام للموارد الطبيعية، واألمراض املعدية وغري املعدية، وتركز السةةةوق عرب سةةةالسةةة  اإلمداد

  اجلديدة التكنولوجياتوالوصول إىل  األغذيةواملهدر من 
الزراعية  النه لتحسةةةةةةني تنفيذ برام  التدريب  وخدمات اإلرشةةةةةةاد الزراعي وتقويةاخلدمات االسةةةةةةتشةةةةةةارية  تعزيزو  (ه)

املواد  وغريها من النه  املبتكرة، ما قد يتضةةةةةةةةةةةةةةمن بدائ  إيكولوجية ومراعية للبيتة عن اسةةةةةةةةةةةةةةتعداماإليكولوجية 
كوسةةةةةةةةةةةةةةيلة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية مع تاية البيتة. ويفرتض بذلك أن يغطي مجيع الكيميائية الزراعية  

 تربط اليت والشةةةةبكات احلقلية املزارعني مدارس قبي  نم بوسةةةةائ  وابالسةةةةتعانة مشويل    ابسةةةةتعدام القطاعات
   االستشارية اخلدمات وتوفري اإلرشاد الضطالع مبهاما على النساج وتشجيع بينهم ما   املنتجني

والشةةةةةةةةةةةةعوص الفالحني  ومصةةةةةةةةةةةةاحل حقوق اإلنسةةةةةةةةةةةةان للجميع واالعرتاس أبمهية قيمالتدابري املالئمة لتعزيز  اختاذو  )و(
على  حلفاظا   سةةةيما ال ،وغريهم من العاملني   املناطق الريفيةاألصةةةلية واجملتمعات احمللية واملزارعني األسةةةريني 

 تهاخصةةةةوصةةةةي أخذمع    ذلك املعارس التقليدية، مبا معرفتهم، والتعبري عنها، والتحكم  ا، وتايتها وتطويرها،
مع االعرتاس ابلدور احليوي للنسةةةةةةةةةةةةةةاج  ،نظم الرتاث الزراعي املتجذرة  عرفة امل نظممن خالل  مثاًل    االعتبار

  ذية  سياق األمن الغذائي والتغ املنتميات إىل املناطق الريفية وإىل الشعوص األصلية
دعم منصةةةات االبتكار للبحوث العابرة للتعصةةةصةةةات اليت تعزز التعلم املشةةةرتك بني املمارسةةةني )مثاًل منظمات و  (ز)

( والباحثني  وقد تضةةم هذه املنصةةات الشةةبكات القائمة بني املنتجني وجمتمعات املمارسةةة، "واملعتربات املنتجني
 العابرة للتعصصات"، ومراكز االمتياز الالمركزية  

القائمة، مبا   ذلك  نتجنيدعم التقاسةةةةةةةةةم األفقي للمعارس واخلربات، ابالسةةةةةةةةةتناد إىل منظمات وشةةةةةةةةةبكات املو  (ح)
 لنساج والشباص والشعوص األصلية واجملتمعات احمللية ومن أجلهم  ا قب  منا املصممة خصيصً  العمليات

                                        
البصمة اإليكولوجية. وال يوجد تفاهم متفق عليه دولًيا بش ن تعريفها أو  نهجيةميشم  العم  اجلاري   بعض البلدان من أج  تطوير  مبا  39

 .منهجيتها
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تشةةةةةةةةجيع التغطية الصةةةةةةةةرحية لتحقيق النظم الزراعية والغذائية املسةةةةةةةةتدامة   مناه  املؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات التعليمية على و  (ط)
 التعلم العملي والتجرييب  املستوايت كافة، ودم  

من النه  املبتكرة  الغذائية وغريهاو النه  الزراعية مبا   ذلك من خالل تطبيق  ،ذويالتغ التثقيف تشةةةةةةةةةةةةةةجيعو  (ي)
 اخلطوط منح -1-5-3لدعم األمناط الغذائية الصةةةةحية ابلتماشةةةةي مع التوصةةةةية  األنشةةةةطة منكجزج من مجلة 

  العاملي  الغذائي األمن جلنة عن الصادرة والتغذية الغذائية النظم بش ن الطوعية التوجيهية
عن صةةةانعي السةةةياسةةةات وغريهم من  دعم تنمية قدرات املنتجني، وخباصةةةة املنتجني على نطاق صةةةغري، فضةةةاًل و  (ك)

اجلهات الفاعلة ذات الصةةةةةةةةةةةةةةلة،   جمال النه  اإليكولوجية الزراعية وغريها من النه  املبتكرة لدعم عمليات 
 ا  االبتكار اليت تتناسب مع سياقاهتم واحتياجاهتم، وربطها بربام  احلماية االجتماعية حني يكون ذلك مالئمً 

الزراعية والغذائية املسةةتدامة  ابلنظموالتعلم املشةةرتك بني البلدان واألقاليم بشةة ن االرتقاج  والرتوي  لتقاسةةم اخلربات (ل)
 عن طريق النه  اإليكولوجية الزراعية وغريها من النه  املبتكرة. 

 
  املذكورة االسةةةةةةتثمارات   البحوث، والنشةةةةةةر/اإلرشةةةةةةاد والتعليم/بناج القدرات ابجتاه األولوايت والنه تعزيزا بضةةةةةةرورة إقرارً و 

 للنه  اإليكولوجية الزراعية وغريها من النه  املبتكرة: أعاله 
 

 العام القطاع  الوطنية، تشةةةةةةةجيع زايدة ختصةةةةةةةي  املوارد   جمال البحوث  واللوائ  السةةةةةةةياقات مع ابلتماشةةةةةةةي (م)
 وإدارته، املمكن املصةةةةاحل تضةةةةارص لتحديد مناسةةةةبة ضةةةةما ت مع ،االسةةةةتثمارات الرشةةةةيدة   البحوث اخلاصةةةةةو 

 على القائم املتزن االسةةةةةةةتثمار وتشةةةةةةةجيع ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطني املسةةةةةةةتوايتعلى  التنمية وأنشةةةةةةةطة واالبتكار
 اخلاصةةةةةةةةةةةةة االحتياجات ومعاجلة املبتكرة، النه لنه  اإليكولوجية الزراعية وغري ذلك من ل معزز دعم حنو األدلة

  هشة  أوضاع   الواقعني لألشعاص
   يعملون الذين اآلخرين األشعاص ومجيعلبحوث   القطاع العام من أج  تلبية احتياجات املزارعني ا وتعزيز (ن)

  40.احمللية تمعاتاألصلية واجمل والشعوص نياملسنو والشباص النساج  سيما ال، فيها ويعيشون الريفية املناطق
 
ا  أصاااااحال املصااااالحة، وهتياة بياة مواتية إلشاااااراكتعزيز املؤساااااساااااات  -5 لتمكن األشاااااألاث األعثر تعرضاااااا

 يفومعاجلة أوجه عدم املسااااواة  ،الواقعن يف أوضااااش هشاااة ألشاااألاثًلنعدام األمن الغذائي وساااوء التغذية وا
 والغذائية الزراعية النظم
نظمات احلكومية الدولية، والشةةةعوص األصةةةلية، ومنظمات النسةةةاج، وقادة امل، والسةةةلطات اإلقليمية واحمللية، و احلكوماتإن 

اجملتمعات احمللية، والقطاع اخلاص واألوسةةاط األكادميية ومنظمات املنتجني واملسةةتهلكني واجملتمع املدين مدعوون إىل القيام 
 مبا يلي: 

                                        
 من اخلطة العاملية لعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية. 1اُنظر الركيزة   40
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ية وغريها من النه  املبتكرة   النظم الزراعية والغذائية ا أن تسةةةةاهم النه  اإليكولوجية الزراعنظرًا إىل أنه من األكثر ترجيحً 

  أصحاص املصلحة ممكنة: جلميعتعزز األمن الغذائي والتغذية حني تكون املشاركة الناشطة  اليتاملستدامة 
 

والدميوقراطية لصةةةنع القرارات على املسةةةتوايت كافة   النظم الزراعية  والتشةةةاركية والشةةةفافة اآلليات الشةةةاملة دعم )أ(
والغةةةذائيةةةة )مثاًل، اللجةةةان الوطنيةةةة املشةةةةةةةةةةةةةةرتكةةةة بني الوزارات املعنيةةةة ابألمن الغةةةذائي والتغةةةذيةةةة واجملةةةالس البلةةةديةةةة 

 للسياسات الغذائية(  
االحتادات، و صةةةةةةةةةةةةلحة املعنيني من أصةةةةةةةةةةةةحاص امل موغريه وللعمال وللمسةةةةةةةةةةةةتهلكني للمنتجني مجعياتإنشةةةةةةةةةةةةاج و  )ص(

وبنةةاج القةةدرات، وتوليةةد املعرفةةة وتبةةاد ةةا،  هةةا،خمتلف أجزاج النظم الغةةذائيةةة، وتعزيز  عربواملنظمةةات والتعةةاونيةةات 
   األغذية ومنتجي احلضرية اجملتمعات نيوتعزيز العمليات الشاملة لصنع القرارات وتعزيز الروابط ب

   ماملنتجني وإشةةراكه لدا القيادة تشةةجيعاالجتماعي والشةةبكات الرقمية لاسةةتعدام وسةةائ  التواصةة   تيسةةريو  )ج(
   إليها والوصول  ا واملو وق الكلفة امليسورة الشبكات إاتحة ولزايدةالعمليات ذات الصلة 

ر اليت العمليات دعمو  )د( األكثر عرضةةةةةةةةةًة خلطر انعدام األمن  لألشةةةةةةةةةعاص الفاعلة للمشةةةةةةةةةاركة األولوية ومتن  تيسةةةةةةةةةّ
واألشةةةةعاص الواقعني   أوضةةةةاع هشةةةةة، مبا   ذلك النسةةةةاج، والشةةةةباص  ،الغذائي وسةةةةوج التغذية بكافة أشةةةةكاله

 ةوالوطني ةاحمللي املسةةةةةتوايتوالشةةةةةعوص األصةةةةةلية واجملتمعات احمللية   صةةةةةنع مجيع القرارات اليت تؤ ر عليهم على 
 سياق األمن الغذائي الوطين.    كاس  غذاج   للحق التدرجيي اإلعمال خالل من ة،والعاملي

 
النه  اإليكولوجية الزراعية وغريها من  إطاربضةةةرورة الدعوة إىل املسةةةاواة بني اجلنسةةةني وتشةةةجيعها والسةةةعي إليها    وإقرارًا
على حد  ا يكلية ومسةةةةةةةبباتهتناول أعراض انعدام املسةةةةةةةاواة بني اجلنسةةةةةةةني  علىاملبتكرة من خالل    حتويلية قادرة  النه 

 بزايدةمن االكتفاج  و  اخليارات املتاحة  نّ بداًل  حبياهتن التحكم على النسةةةةةةةةةةةاج قدرة  سةةةةةةةةةةةواج،  دس حتقيق تغيري دائم 
  :مؤقت حنو على الفرص
، تاألسةةراي اتاملزارعو األغذية على نطاق صةةغري  إنتاج   يعملن اللوايتالنسةةاج، وخباصةةة  متكنيعلى  التشةةجيع )هة(

عرب دعم التدابري اجلماعية، ومهارات التفاوض والقيادة، من أج  زايدة احلصةةةةةةةةةةةةول على األراضةةةةةةةةةةةةي  نومنظماهت
واملوارد الطبيعية واإلنصةةةاس   السةةةيطرة عليها مبوجب التشةةةريعات الوطنية. وزايدة الوصةةةول إىل التعليم، من بني 

للنسةةاج والشةةباص  املالئمة والتكنولوجيات واملنهجيات املالية واخلدمات املناسةةبة اإلرشةةاد وخدمات، أمور أخرا
  41واملشاركة الكاملة   العمليات السياساتية ذات الصلة. املسنني،و 

 

 

                                        
 من اخلطة العاملية لعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية. 3نظر الركيزة اُ   41
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