توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابلسياسات بشأن النهج الزراعية اإليكولوجية
وغريها من النهج املبتكرة للنظم الزراعية والغذائية املستدامة
اليت تعزز األمن الغذائي والتغذية
املسودة األوىل
مقدمة
()1

تدعو خطة التنمية املستدامة لعام  2030إىل "اختاذ اخلطوات اجلريئة املفضية إىل التحول اليت تلزم بصورة ملحة لالنتقال ابلعامل
حنو مس ا ااار وامت امة ا ااتدامة ىالقدرة علو الص ا اامو " ىإىل "إعمال حقوق اإلنس ا اااا الوالجة لل ميا" ق الو ه ذاتت  1فالزراعة
ىالنظم الغذائية  2متشاابةة بشاةع عميم ما ام تصاا اتا ىاعتمعاتا ىالصاحةا ىاملنال ىالجيئة ىابلتاؤا تهذر اذن النظم علو
أغلجية أاداف التنمية املستدامةا ةيما أهنا ق ىضا فريد للمسامهة فيها

()2

امللح ىعد األش ااااذ الذيا يعانوا
كما أا التحدايت املرتابطة اليت غالجا ما تقرتا ابلزراعة ىالنظم الغذائية تتطلّب اماتمام ّ
ما نقص التغذية ق العامل ق تزايد منذ عام 2015ا حيث يعاين ما يُق ّدر با ا ا ا ا ا ا ا 690مليوا شاااص ق العامل ما صااور تغذى
مزماا ى 135مليوا ش ا ا ا اااص يعانوا ما انعدام حا ل ما الغذائي فيما كاا يعيش مليارا ش ا ا ا اااص ق انعدام معتدل ل ما
4
الغذائي عام  3 2019ىق اذن األذناءا يُفقد أى يُهدر حواؤ ذلث األغذية اليت يتم إنتالها لالة ا ا ا ااتهال الجش ا ا ا اار ق العامل
ىعلو الص ااعيد العامليا يعاين أكنر ما ذلث الس ااةاا الجالغز ما الودا الزائد أى الس اامنةا 5ىأكنر ما مليار ش اااص يعانوا
6
عّبت اجلمعية العامة ل مم املتحدة عا شا ا اواغلها ما أا املقا ا ااد ق
ما نقص ق ىاحد أى أكنر ما املغذايت الد يقة ى د ّ
اهلدف  2ما أاداف التنمية املسا ا ااتدامة (القضا ا اااء علو اجلويف) لا تتحقم ق مناام عديدة ما العامل  7ىنظرا إىل آاثر لائحة
كوفيد19-ا ميةا أا يُدفا مبا يُق ّدر با 130مليوا شاص إضاق إىل حافة املوت لوعا ق هناية عام  8 2020ىالفئات األشد
 1األمم املتحدة ()2015ا حتويع عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام
 2ق الوذيقة بةاملهاا تشا اار الزراعة إىل إنتاص ا ا ا اايع ىالنرىة اتيوانيةا ىتربية األحياء املائيةا ىمصا ااايد األرا ىالغاابت ىتر التعريفات للمصا ااطلحات الرئيسا ااية
األخرى ق امللحم 1
 3منظمة األغذية ىالزراعةا الصا ااندىق الدىؤ للتنمية الزراعيةا اليونيس ا ا ا برانمج األغذية العاملي ىمنظمة الصا ااحة العامليةا  2020حالة األما الغذائي ىالتغذية ق
العامل  2020رىماا منظمة األغذية ىالزراعة
 4منظمة األغذية ىالزراعةا  2011الفا د ىاملهدر ما األغذية علو الصعيد العاملي :نطا تا ىأةجابتا ىالو اية منت رىما
 5تقرير التغذية العامليا  2020العمع علو العدالة للقضاء علو ةوء التغذية بريستولا اململةة املتحدة :املجا رات ق جمال التنمية
 6فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا  2017األغذية ىالنظم الغذائية تقرير فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية لل نة
األما الغذائي العامليا رىما
 7رار اجلمعية العامة ل مم املتحدة بشأا التنمية الزراعية ل ما الغذائي ىالتغذيةا A/RES/74/242 2019
 8برانمج األغذية العاملي الرئيس حي ّذر ما لائحة اجلويف ق حال انتشر كوفيد( 19-تصريح أمام جملس األما ل مم املتحدة)ا  21أبريع/نيساا 2020
2030
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فقرا ىضعفا ما السةاا اي األكنر أتذراا األمر الذ يشر إىل أمهية اتصول علو األغذية
()3

تزيد الزراعة ىالنظم الغذائية غر املس ا ا ااتدامة بش ا ا ااةع كجر الض ا ا ااغوي علو املوار الطجيعية ىيه التو ّةا ا ا اا الزراعي إىل تغير ق
9
كع ما الزراعةا ىالغاابت
اة ااتادام األراض اايا ىاو أحد الدىافا الرئيس ااية لفقداا التنويف الجيولولي ق العامل كذلكا يس اااام ّ
ىامةااتادامات األخرى ل راضااي ق ما يُق ّدر بنسااجة  23ق املائة ما إمجاؤ انجعااثت غادات الدفيئة الجش ارية املنشااأا ق حز
أا األحداث املناخية هت ّد بش ا ا ااةع متزايد إنتاص األغذيةا ىجا ا ا ااة منت ي األغذية علو نطاق ا ا ااغر األكنر ض ا ا ااعفا  10ىق
مناام كنرة ق العاملا ختض ا ا ا ااا املوار املائية لل هد فيما تتداور لو ة امليان الس ا ا ا ااطحية ىاجلوفية علو الص ا ا ا ااعيد العامليا حيث
ته الزراعة ىرا رئيسيا ق اذن امجتااات  11ىيعتمد أكنر ما  1 3مليار نسمة علو األراضي الزراعية املتداورةا 12ق حز
أا  33ق املائة ما الرتبة ق العامل شااهد تداورا متوةااطا إىل مرتفا اخلطورة بسااجب التلكع ىنضااوغ املغذايت ىداي ة اتموضااة
13
تعرض
ىالتملّح ىالضااغمل املمارل عليها ى ّ
التلوث الةيميائي كما أا امنقطايف ق الرىابمل بز ااحة الجشاار ى ااحة الةوكب ّ
14
للاطر رفان التنويف الجيولولي ىالسةاا علو السواء

()4

يهذر الفقر املد ا بش ا ا ا ا ااةع ملحون علو الس ا ا ا ا ااةاا الريفيز  15فأغلجية العاملز مقابع ألر ىجممع العاملز ما أفرا األة ا ا ا ا اارة
املس ا ااامهز ىأكنر ما  80ق املائة ما العاملز تس ا اااصم اخلاذ ام عمال غر نظاميز ق القطاعز الزراعي ىالريفيا لّا يولّد
آاثرا ة ا االجية علو مداخيلهما ىاتماية املتماعية ىلرىف العمع  16ىيتعرض الفالحوا ىغرام ما العاملز ق املناام الريفية
17
إىل التمييز فيما تُنتهك حقو هم اإلنس ااانيةا ىجا ااة ما خالل نزيف ملةية األراض اايا ىعمليات اإلخالء القس اار ىالته ر
ىيعتمد معظمهم (يصع عد ام إىل مليار شاص) علو الزراعة علو نطاق غرا ىينت وا حواؤ  80ق املائة ما األغذية
18
املسااتهلةة ق آةاايا ىأفريقيا لنوغ الصااحراء الةّبىا إاا تسااتمر السااياةااات العامة ىاألة اواق عامة ق جتااع احتيالاهتم
ىتشا ا اار اذن الو ائا إىل موااا خلع ق الزراعة ىالنظم الغذائيةا ىتش ا ا ا ّد علو أمهية مجدأ "عدم إمهال أحد"ا ما خالل احرتام
حقوق اإلنساا ىمتةز األكنر ضعفا

()5

ىمتنع لائحة كوفيد 19-حتداي مسا اات دا للصا ااحة الجش ا اريةا ىامد اار ام تصا ااا ا ىاألما الغذائي ىالتغذيةا ىما داله آاثراا
تظهر ىق حز أا الفرىل حب ّد ذاتت م مييز بز خمتل األش ااااذا كانه آاثرن غر متةافئة بس ااجب الس اايا ات املتماعية
ىام تصا ا ا ااا ية علو الصا ا ا ااعيديا الواين ىالعاملي  19ىحىت ق اذن املرحلة املجةرةا يلقي عديدىا الضا ا ا ااوء علو أمهية القدرة علو
 9املنّب اتةومي الدىؤ للعلوم ىالس ا ا ا ا ا ااياة ا ا ا ا ا ااات ق جمال التنويف الجيولولي ىخدمات النظم اإليةولولية  2019تقرير التقييم العاملي عا التنويف الجيولولي ىخدمات
النظم اإليةولولية الصا ر عا املنّب اتةومي الدىؤ للعلوم ىالسياةات ق جمال التنويف الجيولولي ىخدمات النظم اإليةولولية بوا
 10اهليئة اتةومية الدىلية املعنية بتغر املنالا  2019تغر املنال ىاألرض :التقرير اخلاذ للهيئة اتةومية الدىلية املعنية بتغر املنال بش ا ا ااأا تغر املنالا ىالتص ا ا ااحرا
ىتداور األراضيا ىاإل ارة املستدامة ل راضيا ىاألما الغذائي ىتدفقات غادات الدفيئة ق النظم اإليةولولية األرضية
 11فريم اخلّباء الرفيا املسا ا ا ااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا  2015املاء ما ألع األما الغذائي ىالتغذية تقرير ا ا ااا ر عا فريم اخلّباء الرفيا املسا ا ااتوى املعين
ابألما الغذائي ىالتغذية التابا لل نة األما الغذائي العامليا رىماا 2015
التصحرا  2017التو عات ل راضي ق العاملا النساة األىىل بواا أملانيا
 12اتفا ية األمم املتحدة ملةافحة
ّ
 13منظمة األغذية ىالزراعةا  2015السنة الدىلية لصحائ الو ائا عا الرتبة :الرتبة اي مور غر ابع للت ديد رىما
 14منظمة الصحة العاملية/اتفا ية التنويف الجيولوليا  2015الربمل بز األىلوايت العاملية :التنويف الجيولولي ىالصحة الجشرية -حالة اةتعراض املعرفة
 15األمم املتحدةا  2019التقرير عا أاداف التنمية املستدامة  2019نيويور
 16منظمة األغذية ىالزراعةا  2020آاثر لائحة كوفيد 19-علو العمال غر النظاميز رىما
 17جملس حقوق اإلنسااااا  2012راةااة هنائية لل نة امةااتشااارية علس حقوق اإلنساااا بشااأا امرتقاء حبقوق الفالحز ىغرام ما العاملز ق املناام الريفية
اجلمعية العامة ل مم املتحدة
 18فريم اخلّباء الرفيا املسا ااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية  2013امةا ااتنمار ق الزراعة القائمة علو أ ااحاغ اتيادات الص ااغرة لتحقيم األما الغذائي تقرير
ا ر عا فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية لل نة األما الغذائي العاملي رىما
 19فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية  2020ىر ة املسائع امله تة حول آاثر لائحة كوفيد 19-بشأا األما الغذائي ىالتغذية رىما
2

الص اامو بو اافها رة اا رئيس اايا ى د أذجته طاعات الزراعة درهتا النس ااجية علو الص اامو مقارنة بقطاعات ا تص ااا ية أخرىا
منع اخلدمات ىالص ا ااناعة -غر أا اجلائحة بيّنه بعض املااارا ىموااا الض ا ااع ىانعدام املس ا اااىاة (إاا أيضا ا اا بعض موااا
القوة) اليت متيّز الزراعة ىالنظم الغذائية ى د ة ا ا ا الّطه الضا ا ا ااوء علو اتالة امللحة لدمج امةا ا ا ااتدامة بعا اا النالذة ق الزراعة
ىالنظم الغذائية -إىل لانب التةالي اجلساايمة ا تملة لعدم القيام بذلك ىبيّنه أا الزراعة ىالنظم الغذائية مرتةاااة ق النظم
الجيئية ىالنظم األىةا نطا ا اليت اي ما نا اإلنساا (منع ام تصا ات ىاملشااد الطجيعية)ا ىأهنا تهذر علو اذن النظم ىتتأذر
صا علو حنو كجر ىأخراا أشااارت إىل ىلو حالة ملحة اليوم أكنر ما أ ى ه مضااو إلحداث تغير لذر ا ىلوضااا ُهنُج
ابتةارية للنظم الزراعية ىالغذائية املستدامة
()6

ىالتحدايت اليت توالهها النظم الغذائية معقدة لداا ىحمد ة الس ا ا ا ااياق ىغر متو عة ىابلتاؤا بدأت النُا ُهج الش ا ا ا اااملة ىاملجتةرة
الرامية إىل التص ااد لتحدايت النظام الغذائي تس ااتقطب ااتمام العديد ما أ ااحاغ املص االحة ق الس اانوات العديدة األخرة
ى د فا اذا اماتمام جلنة األما الغذائي العاملي إىل الطلب ما فريم اخلّباء الرفيا ملس ا ا ا ا ا ااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية
ىض ا ا ا ااا تقرير بعنواا "النهج الزراعية اإليةولولية ىالنهج املجتةرة األخرى ما ألع نظم دراعية ىغذائية مس ا ا ا ااتدامة لتعزيز األما
الغذائي ىالتغذية" يوفّر القاعدة هلذن التو اايات بش ااأا الس ااياة ااات  20ىمتّ إلقاء الض ااوء علو النهج الزراعية اإليةولولية  21ق
املولت ما جلنة األما الغذائي العاملي إىل فريم اخلّباء الرفيا املسااتوىا ةاايما أهنا تّبد بشااةع متزايد ق النقاشااات حول
الطلب ّ
الزراعة ىالنظم الغذائية املس ااتدامة بفعع هن ها الش ااامع ىتش ااديداا علو اإلنص اااف ىق حز أا آاثر لائحة كوفيد 19-علو
تعزد القدرة علو
الزراعة ىالنظم الغذائية تش ا ا اار إىل األمهية اتارة للقدرة علو الص ا ا اامو ا يز ا اماتمام ابلنُا ُهج امبتةارية اليت ّ
الصمو ا ىجا ة ق النهج الزراعية اإليةولولية

()7

ىيعتّب تقرير فريم اخلّباء الرفيا املسااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية أنت ميةا جلميا النظم الغذائية أا تساااام علو حنو أكّب
تعزد األما الغذائي ىالتغذية ما خالل اتجايف مس ااارات انتقال مالئمة للس ااياق تفض ااي
ق الزراعة ىالنظم الغذائية املس ااتدامة اليت ّ
حتول النظم الغذائية ىيلقي الضا ااوء علو أمهية ىضا ااا أار شا اااملة للر ا ااد ىالتقييم للنظم الزراعية ىالغذائيةا تتضا ااما عوامع
إىل ّ
خارلية إجيابية ىةلجيةا ما ألع إ امة خمل أةال ىر د التقدم ا رد ىجيب أا تنظر اذن األار ق العوامع اخلارلية الجيئيةا
اإلجيابية ىالسا ا ا ا ا االجيةا للنُظم الزراعية ىالغذائية املرتجطة ليس فقمل بةيفية إنتاص األغذيةا بع ىكذلك بةمية األغذية املسا ا ا ا ا ااتهلةة
ىكيفية جتهيزاا ىنقلها ىبيعها .ىميةا أا تدعم التقييمات كيفية النظر ق النهج الزراعية اإليةولولية ىغراا ما النهج املجتةرة
ضما ةياق حمد

()8

للتولت إىل ادف مشارت (النظم الغذائية املساتدامة) ما
كذلكا ما الضارىر ىضاا مجا مشارتكة لدى حماىلة توفر املشاورة ّ
مراعاة السا ا ااياق ق الو ه ذاتت ىيقرتر تقرير فريم اخلّباء الرفيا املسا ا ااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية "جمموعة مشا ا اارتكة ما
مجا تش ا ا ااةيع امنتقال إىل نُظم غذائية مس ا ا ااتدامة ما ألع األما الغذائي ىالتغذية"( :أ) اإلنتاص القا ر علو الت ّد ؛ (غ)
إعا ة التدىير ىالةفاءة؛ (ص) حة اتيواا؛ ( ) التلدر؛ (ا ا ا ا ا ا اا) التنويف؛ (ى) امندماص؛ (د) التةي ما تغر املنال ىالتافي
ما آاثرن؛ (ر) إنتاص املعرفة ىنشااراا؛ (ي) امتساااق النقاق؛ ( ) القيم الجشارية ىاملتماعية؛ ( ) الرتابمل؛ (ل) اتوكمة؛ (م)
التمةز؛ (ا) ىاملش ا ا اااركة  22ىتس ا ا ااعو اذن املجا إىل عةس األبعا املتماعيةا ىالجيئية ىام تص ا ا ااا ية لالة ا ا ااتدامة بص ا ا ااورة
متةاملةا ىجيب أا تُطجم علو حنو متس اام ابلتاؤا يه احرتام اذن املجا إىل بلول النتائج املنش ااو ة -أى حتقيم خص ااائص
النظام -منع القدرة علو الصمو
 20فريم اخلّباء الرفيا املسا ا ا ا ا ااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا  2019النُا ُهج اخلا ا ا ا ااة ابلزراعة اإليةولولية ىالنهج املجتةرة األخرى ما ألع نظم دراعية ىغذائية
مستدامة لتعزيز األما الغذائي ىالتغذية رىما (متار علو املو ا)http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf :
 21ىاي تشمع الزراعة اإليةولوليةا مبا ق ذلك الزراعة العضوية ىاترالة الزراعية ىالزراعة الدائمة فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية 2019
 22فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا 2019ا اجلدىل 2
3

()9

ى د شهدت السنوات اخلمسوا األخرة حتوم لذراي ق نظم اإلنتاص الغذائي ىالزراعيا ق لع العوملةا ىحترير الت ارةا ىالتوةا
اتضا ا ا اار ا ىالزاي ة ق الدخع ىالتغير ق أةا ا ا اااليب اتياة  23ىكما أشا ا ا ااار إليت تقرير فريم اخلّباء الرفيا املسا ا ا ااتوى املعين ابألما
الغذائي ىالتغذيةا لقد ذجه أا امبتةار ش ا ا ّةع وة حمركة رئيس ااية للتغير العميم الذ حص ااع ق الزراعة ىالنظم الغذائية خالل
القرا األخر فامبتةار -الذ د يةوا تةنولولياا ىالتماعيا ىمهةساتيا -أةاةي إلحداث التغيرات الضرىرية ق الزراعة
ىالنظم الغذائية ألنت جيسا ا ا ا ااد كيفية اختالف اريقة معاجلة النال ل مور عما كانه عليت ق املاضا ا ا ا ااي .ىجتدر اإلشا ا ا ا ااارة إىل أا
امبتةااارات ق الزراعااة ىالنظم الغااذائيااة ختتل عا منيالهتااا ق طاااعااات أخرى كنرة ألا للعال ااات اإليةولوليااة ىالتفاااعالت
املتماعية ىرا حموراي .ابلفععا ق حز اتّس ا ا ا ا ا اامه بعض امبتةارات التةنولولية ابختالف ابرد حوهلاا م يتعلم اذا األمر
عامة ابلتةنولوليات حب ّد ذاهتا بع بةيفية التحةم صاا ىاتصول عليها ىاةتادامها

()10

ىالنُهج امبتةارية تتع ّدى نطاق امبتةارات التةنولولية الواحدة لتش ا ا ا ا ا اامع جمموعة ما املجا ا ىاملمارة ا ا ا ا ا ااات ىالطرق ا د ة
بوضورا ىتندرص ضما فلسفة شاملة كما أا النهج امبتةار يولّد عد ا كجرا ما التةنولوليات ىاملمارةات ى د ام تقرير
فريم اخلّباء الرفيا املسا ا ااتوى بتحديد ىحتليع النهج الزراعية اإليةولولية التالية ىغراا ما النهج املجتةرة للنظم الزراعية ىالغذائية
املستدامة :الزراعة اإليةولوليةا 24ىالزراعة العضويةا ىاترالة الزراعيةا ىالزراعة الدائمةا ىالسيا ة الغذائيةا ىالتةني املستداما
ىالزراعة الذكية مناخياا ىالزراعة املراعية للتغذيةا ىة ا ا ا ااالة ا ا ا ااع القيمة املس ا ا ا ااتدامة ىيُعتّب أا اذن النُهج املجتةرة متتد علو اول
ةاالساالة -بدءا ما النهج اليت تشااد أكنر علو اتلول الشاااملة ىى ااوم إىل تلك اليت تركز علو نتي ة ىاحدةا يتم ياةااها ما
حيث الةمية -غالجا ما تةوا اإلنتالية لةع ىحدة ما املوار (منالا األرضا ىامليان)

()11

خيص
تصرف اجلهات الفاعلة ق الزراعة ىالنظم الغذائية ق ما ّ
ىكما أشار إليت فريم اخلّباء ق تقريرنا حت ّد ةيا ات السياةات ّ
مولهة ابلسعي إىل داي ة مستوايت
النهج الزراعية اإليةولولية ىغراا ما النهج املجتةرة ىتةوا السياةات ق معظم الجلداا ّ
اإلنتاص ىاإليرا اتا عوضا اا عا اختاذ هنج ش ااامع يعطي األىلوية للشا اواغع املتص االة ابمة ااتدامة ىاإلنص اااف ىاي حتا اوذلا
للنظم الزراعية ىالغذائية م تهخذ فيت العوامع اخلارلية الجيئية ىاملتماعية بعز امعتجار علو حنو مالئما أى م ُحتتس ا ا ا ا ا ااب ق
التةالي ىعملية ا اانا القرارات علو ة ا ااجيع املنالا متيع الس ا ااياة ا ااات اليت توفّر اإلعاانت ىمتويع األحباث للممارة ا ااات غر
املسا ا ا ا ا ا اتادامة إىل إ فاال الزراعة ىالنظم الغاذائياة ق مسا ا ا ا ا ا ااارات غر مسا ا ا ا ا ا اتادامة ىق اذن األذنااءا تةاا تةوا النهج الزراعياة
اإليةولوليةا اليت بينه نتائج ىاعدةا غر خاضا ا ااعة لجحوث بشا ا ااةع ا
كاف ق العامل كما أا امةا ا ااتنمارات كانه حمدى ة لدا
ّ
لدى مقارنتها بنهج مجتةرة أخرى

()12

ىيتطلب ىض ااا ة ااياة ااات أكنر مالءمة فهم آاثر النهج امبتةارية ىامبتةارات ا د ة ى د ىلّدت ابتةارات تةنولولية عدةا
رغم أهنا بيّنه بعض اآلاثر اإلجيابية لدى تقييمها ابمة ا ا ا ا ااتنا إىل معيار ىاحد -عوامع خارلية ة ا ا ا ا االجية كجرة ىلذاا جيب أا
يتص ا اادى امبتةار ق الزراعة ىالنظم الغذائية ق املس ا ااتقجع للتحدايت املتماعية ىالجيئية ابلتزاماا عا اريم خض ا ااوعت للتحقم
ابمةتنا إىل معيار امةتدامة

()13

ىاليوما تش ا ااةع الر منة مس ا ااألة وية انش ا اائة ذات ا االة ميا النهج املجتةرة فالتةنولوليات الر مية تعيد رة ا اام مالمح الزراعة
ىالنظم الغذائية بش ا ا ا ااةع ملحون ىقمةاا الر منة أا تض ا ا ا ااطلا بدىر متزايد األمهية ق حتقيم األما الغذائي ىحتس ا ا ا ااز ة ا ا ا ااجع
العيشا ىجا ة ق املناام الريفية ابلفععا إهنا توفر منصة لديدة جلميا األنشطة ام تصا ية ىتهذر علو لوانب متعد ة ما
الزراعة ىالنظم الغذائيةا مبا ق ذلك الو ول إىل املعلوماتا ىاأل ةواق ىاملعرفة ىق الو ه ذاتتا تشر الشواغع بشأا الو ول

 23فريم اخلّباء الرفيا املس ا ااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا  2016التنمية الزراعية املس ا ااتدامة ما ألع حتقيم األما الغذائي ىالتغذية :أ أ ىار للنرىة اتيوانية
تقرير ا ر عا فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية لل نة األما الغذائي العامليا رىما
 24اُنظر منظمة األغذية ىالزراعةا  2019العنا ا ا ا اار العش ا ا ا اارة ق الزراعة اإليةولولية (الوذيقة  )CL 163/13 Rev.1ما ألع ا ا ااياغة متفم عليها ىليا للعنا ا ا ا اار
الرئيسية اليت متيّز الزراعة اإليةولولية
4

إىل املعلوماتا ىبناء القدراتا ىتةافه الفرذا ىإجيا الضااماانت املالئمة ق ما خيص خصااو ااية الجياانتا ىاتصااول عليهاا
25
ىالتحةم صا ىامتالكها إىل ضرىرة النظر ق املااار املمةنة علو األما الغذائي ىالتغذية
()14

يتمنع ادف التو ا ا اايات ال تالية بشا ا ااأا السا ا ااياةا ا ااات ق مسا ا اااعدة األعضا ا اااء ىأ ا ا ااحاغ املصا ا االحة ق تعزيز النهج الزراعية
تعزد األما الغذائي ىالتغذية فالزراعة
اإليةولولية ىغراا ما النهج املجتةرة ما ألع الزراعة ىالنظم الغذائية املس ا ااتدامة اليت ّ
ىالنظم الغذائية املس ااتدامة ا رة علو الص اامو ا ىعا لةا ىمتنوعةا ىتدعم التةيّ ما تغر املنال ىالتافي ما آاثرنا ىتوفّر
أااا ا غذائية ا ا ا ااحية ىحترتم حقوق اإلنس ا ا ا اااا -ل ليال اتالية ىاملس ا ا ا ااتقجلية ىنظر مهمتر املنظمة ق إ ماص النهج الزراعية
26
عزد تقرير فريم اخلّباء الفهم
املس ا ا ا ا ا ااتدامة علو حنو أكّبا مبا ق ذلك الزراعة اإليةولوليةا عام  2019ىمنذ ذلك اتزا ّ
ىبز أنت فيما تولد تداخالت بز بعض النهج املجتةرة ا م تسا ا ا ا ا ا اااام مجيا النهج املجتةرة ق الزراعة ىالنظم
لقاعدة األ لّةا ّ
الغذائية املستدامة ابلطريقة ذاهتا

()15

ىلدى العمع لتحقيم اذا اهلدفا ة ا وف تجين اذن التو اايات بشااأا السااياةااات علو الصااةو القائمة ذات الصاالة لل نة
األما الغذائي العامليا ىتس ا ا ا ا ا اااام فيهاا مبا ق ذلك اخلطوي التوليهية الطوعية لل نة األما الغذائي العاملي بش ا ا ا ا ا ااأا النظم
الغذائية ىالتغذية  27عالىة علو ذلكا تجين التو اايات بش ااأا الس ااياة ااات علو الص ااةو العاملية تقوق اإلنس ااااا ىتس اااام
فيهاا ما جيع اتفا ية األمم املتحدة بشأا القضاء علو كافة اشةال التمييز ضد املرأةا ىإعالا األمم املتحدة بشأا حقوق
الش ا ا ا ا ا ااعوغ األ ا ا ا ا ا االيةا ىإعالا األمم املتحدة املتعلم حبقوق الفال حز ىغرام ما العاملز ق املناام الريفية .ىهتدف اذن
التو ا ا ا ا ا اايات إىل عم حتقيم أاداف عقد األمم املتحدة للزراعة األة ا ا ا ا ا ااريةا ىعقد العمع ما ألع التغذية ل مم املتحدة
()2025-2016ا ىعقد األمم املتحدة القا م إل ا ا ا ااالر النظم اإليةولوليةا ىامتفا ية اإلاارية ل مم املتحدة بش ا ا ا ااأا تغر
املنالا ىعمع كورىنيفيا املشا ا اارت بشا ا ااأا الزراعةا ىاإلاار العاملي القا م للتنويف الجيولولي ملا بعد عام  2020اخلاذ ابتفا ية
التنويف الجيولولي ىمهمتر مة األمم املتحدة حول النظم الغذائية ىتوؤ التو اايات بش ااأا الس ااياة ااات ااتماما خا ا اا لتعزيز
الزراعة األةاريةا ىجا ااة إنتاص األغذية علو نطاق ااغرا ةاايما أا نظم اإلنتاص اذن تساااام بشااةع كجر ق األما الغذائي
ىالتغذيةا ىاإلنص ا اااف ا ىالتافي ما حدة الفقرا ىاة ا ااتحداث فرذ العمعا ىاإل ارة املس ا ااتدامة للموار الطجيعيةا ىتتطلب
28
ةياةات خا ة لدعمها

 25فريم اخلّباء الرفيا املسا ا ا ااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية 2019ا ىمنظمة األغذية ىالزراعةا
ا رتار جملس ر مي ىؤ لديد ل غذية ىالزراعة مذكرة مفاايمية رىما
 26رار مهمتر املنظمة 2019/7ا إ ماص ُهنج الزراعة املستدامة علو حنو أكّبا مبا ق ذلك الزراعة اإليةولولية ق أنشطة التاطيمل املستقجلية ملنظمة األغذية ىالزراعة
 27تش ا ا ا اامع ا ا ا ا ااةو أخرى لل نة األما الغذائي العاملي ا خلطوي التوليهية الطوعية لدعم اإلعمال املطر للحم ق غذاء كاف ق ةا ا ا ااياق األما الغذائي الواينا
ىاخلطوي التوليهية الطوعية بشااأا اتوكمة املسااهىلة تيادة األراضااي ىمصااايد األرا ىالغاابت ق ةااياق األما الغذائي الواينا ىإاار العمع بشااأا األما الغذائي
ىالتغذية ق لع األدمات املمتدةا ىمجا جلنة األما الغذائي العاملي اخلا ااة ابمةااتنمارات املسااهىلة ق الزراعة ىالنظم الغذائية ىاإلاار امة ارتاتي ي العاملي ل ما
الغذائي ىالتغذية
 28فريم اخلّباء الرفيا املسااتوىا  2013ا مةااتنمار ق الزراعة القائمة علو أ ااحاغ اتيادات الصااغرة لتحقيم األما الغذائي ىالتغذية رىما تقرير ااا ر عا فريم
اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية لل نة األما الغذائي العامليا رىما
2020

5

حتقيم إمةانيات الر منة لتحسا ا ااز نظام األغذية الزراعية:

التوصيات بشأن السياسات

 -1إرسا اااس اسا ااا السا ااياسا ااات للنهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة للمسا ااا ة الزراعة والنظم
الغذائية املستدامة اليت تعزز األمن الغذائي والتغذية
إا الدىل (السلطات اإل ليمية ىا ليةا حسجما او مالئم) ىابلتشاىر ما املنظمات اتةومية الدىليةا ىمنظمات املنت زا ىالقطايف
اخلاذ (مبا ق ذلك املهةسات الصغرة ىاملتوةطة ات م) ىاعتما املدين مدعوة إىل القيام مبا يلي:
إ رارا بضرىرة ىضا مسارات مالئمة للسياق لالنتقال إىل نظم دراعية ىغذائية مستدامة:
(أ) إلراء عمليات تقييم ش ا ا ا ا اااملة مة ا ا ا ا ااتدامة نظمها الزراعية ىالغذائية (اُنظر التو ا ا ا ا ااية )2ا ما إيالء امنتجان الوالب جلميا
العوامع اخلارلية الجيئية ىاملتماعية اإلجيابية ىالسلجيةا ابعتجاراا اخلطوة األىىل لوضا مسارات امنتقال املالئمة للسياق؛
(غ) ق حال بيّنه التقييمات الش اااملة أنت ميةا حتس ااز اإلنتاليةا ينجغي ىض ااا اخلطمل املالئمة للس ااياق ما ألع امنتقال
إىل نظم دراعية ىغذائية مسااتدامة ما خالل عمليات شاااملة ىتشاااركية تسااتند إىل نتائج اذا التقييم؛ ىضااماا مشاااركة
مجيا أ حاغ املصلحة (ما إيالء أمهية خا ة محتيالات األكنر ضعفا) ىمجيا القطاعات ذات الصلةا مبا ق ذلك
الزراعةا ىالعمعا ىالنويف املتماعيا ىالتعليما ىاتماية املتماعيةا ىالشجاغا ىالتمويعا ىالت ارةا ىالطا ة ىالجيئة؛
(ص) النظر ق ىر النهج الزراعيااة اإليةولوليااة ىغراااا ما النهج املجتةرة للمس ا ا ا ا ا ا ااامهااة ق اااذن اخلطملا ىتعزيز النهج اليت
معزا ىتةوا مالئمة للس ا ااياقا
تس ا اات يب ق الو ه ذاتت إىل التحدايت العديدة ق الزراعة ىالنظم الغذائية ق ة ا ااياق ّ
ىمعقولة الةلفة ىيس ا ا ااهع اتص ا ا ااول عليهاا ىتس ا ا اات يب إىل احتيالات العمع ا ليةا ىيتش ا ا ااار ق ىض ا ا ااعها املنت وا
ىالعلماءا ىتساام ق العدالةا ىتليب احتيالات اجلهات الفاعلة ق النظام الزراعي ىالغذائيا ىجا ة األكنر ضعفا منها
29
(مبا ق ذلك اجلهات املولو ة ق حالة ما األدمة املمتدة)؛
( ) تنفيذ خطمل امنتقال إىل الزراعة ىالنظم الغذائية ىر ا ا ااداا ىحتسا ا ااينها علو حنو مسا ا ااتمر مبشا ا اااركة جمدية ما أ ا ا ااحاغ
املصلحة ذى الصلةا ىإيالء ااتمام خاذ محتيالات األكنر ضعفا

ىإ رارا بض اارىرة الرتىيج لتهيئة بيئة مواتية للنهج الزراعية اإليةولولية ىغراا ما النهج املجتةرة لتحقيم نظم دراعية غذائية مس ااتدامة
تعزّد األما الغذائي ىالتغذية:
(ه) ىض ا ا ا ا ااا آليات عامة لتقييم آاثر النهج الزراعية اإليةولولية ىغراا ما النهج املجتةرة ىامبتةارات ا د ة علو اجلوانب
الرئيس ا ااية ما الزراعة ىالنظم الغذائية املس ا ااتدامةا منع القدرة علو الص ا اامو ا ىاألما الغذائي ىالتغذيةا ىاتم ق الغذاءا
ىإيرا ات املنت زا ىالجيئة ىالصحة العامة؛
(ى) إعا ة توليت الس ااياة ااات العامةا ىاملوادانت ىاتوافز ما امبتةارات ىاملمارة ااات اليت تفض ااي إىل لهور عوامع خارلية
ةلجية إىل تلك اليت تقلّع إىل اتد األ ىن ما العوامع اخلارلية فيما تساام ق العديد ما أاداف امةتدامة؛
(د) تعزيز السااياةااات العامة لتسااار آليات السااوق ما ألع الساامار بقيام نظم دراعية ىغذائية مسااتدامة عا اريم األخذ
ق امعتجار العوامع اخلارلية الجيئيةا ىاملتماعيةا ىالعوامع املتعلقة ابلصحة العامة ق األةعار؛
 29اُنظر اجلدىلز 3ى 4لفريم اخلّباء الرفيا املستوى لعام  2019ما ألع تو ي خمتل النهج الزراعية اإليةولولية ىغراا ما النهج املجتةرة
6

تعزداا -عوض ا ا ا اا عا اةا ا ا ااتنفا اا -ىتدعم
(ر) تش ا ا ا ا يا أااي امةا ا ا ااتهال املسا ا ا ااتدامة اليت حتافز علو املوار الطجيعية أى ّ
ام تصا ات الدائرية ابلتعاىا ما مجيا أ حاغ املصلحة ذى الصلة -ىجا ة القطايف اخلاذ؛
(ي) الرتىيج ألااي غذائية منت ة بشاةع مساتداما ىمعقولة الةلفة ى احيةا ما مراعاة الساياق ىالنقافة علو الصاعيد ا لي
ىاألااي الغذائية للس ااةاا األ االيز ىاملنااما ما خالل عملية مالئمة لتوة اايم األغذية ىإ اادار الش ااها ات هلا متش اايا
ما املعاير الوانية ىالدىلية املطجقة؛
( ) ض ا ااماا أا يتمةا مجيا منت ي األغذية علو نطاق ا ااغر ما الو ا ااول إىل املوار الطجيعية (منالا األرض) األة ا اااة ا ااية
30
لإلنتاص الزراعي املستدام ما خالل اعتما ةو ررية علو الصعيد الواين تةوا متسقة ما األار القانونية الدىلية؛
( ) تعزيز اتم ق غذاء ا
كافا ىضماا أا تلتزم مجيا اإللراءات الفر ية ىاجلماعية اليت تعاجل األبعا األربعة ل ما الغذائي
31
ىالتغذية علو رلات خمتلفة مبجا املساىاة ىعدم التمييز ىاملشاركة ىاإل ماص ىاملساءلة ىةيا ة القانوا؛
(ل) تعزيز السااياةاااتا ىالّبامج ىاإللراءات اليت تتصاادى ل ةااجاغ الةامنة ىراء انعدام املساااىاة بز اجلنساازا ىجا ااة ما
خالل اترذ علو أا تضااما القوانز ىالسااياةاااتا ما بز غرااا اتصااول املتساااى علو املوار الطجيعية ىاخلدمات
العامةا ىاحرتام ىمحاية معرفة املرأةا ىىضااا ح ّد للعن ىالتحيّز ضااد املرأةا متشاايا ما اتفا ية األمم املتحدة للقضاااء علو
مجيا أشةال التمييز ضد املرأةا ىجا ة التو ية العامة ر م  )2016( 34بشأا حقوق املرأة الريفية اليت ش ّد ت عليها
جلنة األما الغذائي العاملي ق ىرهتا الرابعة ىاألربعز؛
(م) ىضا ااماا اتسا اااق السا ااياةا ااات بز القطاعاتا ىتعزيز العملية املشا اارتكة بز القطاعات لصا اانا السا ااياةا ااات ىالتاطيملا
ىجا ة بز السياةات الزراعيةا ىالجيئةا ىالت اريةا ىالصحية ىالتغذىية

ىإا املنظمات اليت تولد مقاراا ق رىما مدعوة إىل القيام مبا يلي:
(ا) ضااماا التنساايم ىامتساااق ق ما خيص اة ارتاتي ياهتاا ىةااياةاااهتا ىبراجمها بشااأا النهج الزراعية اإليةولولية ىغراا ما
النظم املجتةرةا مبا ق ذلك ما خالل مجا رة تعزيز الزراعة اإليةولوليةا ما مراعاة التو يات اتالية بشأا السياةات

 -2وض اات وتقبيط اشر ل اااملة لقياء األداس ورص اادا من اج التش ااايت علز اعتماد كج زراعية إيكولوجية وغريها
من النهج املبتكرة
إ رارا ابتالة امللحّة لوض ااا مقاييس ىمهشا ارات ابلة للمقارنةا ىش اااملة ىمقجولة عامليا تغطي األبعا املتماعيةا ىالجيئية ىام تص ااا ية
للنظم الزراعية ىالغذائيةا يتعز علو جلنة األما الغذائي العامليا ابلتعاىا ما فريم اخلّباء الرفيا املستوىا القيام مبا يلي:
(أ) توليت عملية ش ا ااملة ما ألع ( )1ىضا ااا إاار اوذلي يسا ااتند علو امةا ااتنتالات اليت خلص إليها تقرير فريم اخلّباء
الرفيا املس ا ااتوىا مبا ق ذلك مجا امنتقالا ىمنها مقاييس ىمهشا ا ارات األ اء العملية ىالش ا اااملة ىالقائمة علو أة ا ااس
علمية للزراعة ىالنظم الغذائية بو ا ا ا اافها أةا ا ا اااة ا ا ا اا للتقييما ىالتاطيملا ىنشا ا ا اار هنج دراعية إيةولولية ىغراا ما النهج
املجتةرةا ىتنفيذ الس ااياة ااات ىاختاذ القرارات امة ااتنمارية؛ ( )2ىق األلع القص اارا اختيار مزيج ما املهشا ارات القائمة
 30علو ةا ااجيع املنال :إعالا األمم املتحدة بشا ااأا حقوق الشا ااعوغ األ ا االية؛ ىاخلطوي التوليهية الطوعية الصا ااا رة عا جلنة األما الغذائي العاملي بشا ااأا اتوكمة
امل سهىلة تيادة األراضي ىمصايد األرا ىالغاابت ق ةياق األما الغذائي الواين؛ ىاتفا ية القضاء علو مجيا أشةال التمييز ضد املرأة
 31يتم اإل رار صذن املجا ق ا خلطوي التوليهية الطوعية لدعم اإلعمال املطر للحم ق غذاء كاف ق ةياق األما الغذائي الواين
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املتفم عليها ىليا (ىجا ة أاداف التنمية املستدامة)ا تُطجم ابلتزاما ما بعضهاا ما ألع تتجّا التقدم ا رد اجتان يام
نظم دراعية ىغذائية أكنر اةتدامة

ىإ رارا مهيااة تطجيم املهشا ا ا ا ا ا ارات ىاملقاااييس اليت تعةس األبعااا املاتلفااة للنظم الزراعيااة ىالغااذائيااة ىمجا الجياااانتا فاإا الاادىلا
ىاملنظمات اتةومية الدىلية (ىجا ا ا ااة الوكامت اليت تولد مقاراا ق رىما)ا ىالس ا ا االطا ت اإل ليمية ىا ليةا ىاملنظمات الجحنية
مدعوة إىل القيام مبا يلي:
(غ) الرتىيج مة ااتادام أار التقييم الش اااملة القائمةا منع أ اة التقييم الذال ىالش ااامع لقدرة املزارعز ىالرعاة علو الص اامو
تغر املنااال ملنظمااة األغااذيااة ىالزراعااة 32ىإاااار مجااا رة ا تصا ا ا ا ا ا ااا ات النظم اإليةولوليااة ىالتنويف الجيولولي ل غااذيااة
أمااام ّ
الزراعيةا 33ىىض ا ا ا ا ا ااا اللمس ا ا ا ا ا ااات األخرة علو األار يد التطوير منع أ اة منظمة األغذية ىالزراعة لتقييم أ اء الزراعة
34
اإليةولولية؛
(ص) الرتىيج مة ا ااتادام الجص ا اامة اإليةولولية ما ألع اترذ علو أا ُحتتس ا ااب اآلاثر اإليةولولية لالة ا ااتهال ا ىمفعول
اإلنتاص اتاؤ علو القدرات املسااتقجلية لإلنتاصا بشااةع مالئم ق التقييماتا ما موا االة ااقع ارق اتساااغ حسااجما
او مالئم؛
( ) إلراء تقييمات شاااملة خلصااائص التشااغيع ىالعمع اإلجيابية ىالساالجية ق الزراعة حبيث تسااتند إليها السااياةااات ىاألنظمة
اليت تش ا ا ا ا ا امنتقال إىل الزراعة ىالنظم الغذائية املس ا ا ا ااتدامةا ما ض ا ا ا ااماا لرىف مئقة للعمع الزراعي ىتعزيز ا ا ا ااحة
العاملز ق املزرعة ىغرام ما العاملز ق النظام الغذائي
(اا) التشا ا ا يا علو مجا الجياانت (مودعة حس ا ااب عوامع تتض ا ااما النويف املتماعي ىح م املزرعة) ىحتليلها علو الص ا ااعيد
الواينا ىتوذيم الدرىل املس ا ا ااتفا ة ىتقاة ا ا اام املعلومات علو املس ا ا ااتوايت كافة لدعم اعتما النهج الزراعية اإليةولولية
ىغراا ما النظم املجتةرة؛

ىنظرا للتقرير القا م لفريم اخلّباء الرفيا املس ااتوى بش ااأا أ ىات مجا الجياانت ىحتليلهاا تُش ا ا ّا الل نة التوليهية لفريم اخلّباء علو
القيام مبا يلي:
خيص املقاييس
(ى) النظر ق احتيالات الجياانت اليت تنشا ا ااأ عا اذن التو ا ا اايات بشا ا ااأا السا ا ااياةا ا اااتا مبا ق ذلك ق ما ّ
ىاملهشرات الشاملة اليت تغطي األبعا املتماعيةا ىالجيئية ىام تصا ية للنظم الزراعية ىالغذائية

 -3دعم االنتقال إىل نظم زراعية وغذائية قادرة علز الصا اامودت ومتنوعة ومتكاملة من هنجل كج إيكولوجية زراعية
وغريها من النظم املبتكرة
إا الدىلا ىاهليئات اإل ليمية ىا ليةا ىاملنظمات اتةومية الدىلية ذات الص ا ا االةا ىاملنظمات الجحنيةا ىىكامت اإلرش ا ا ااا ا ىاعتما
املدين (مبا ق ذلك منظمات املنت ز ىاملسااتهلةز) ىالقطايف اخلاذ (مبا ق ذلك املهة اسااات الصااغرة ىاملتوةااطة ات م) مدعوىا
إىل القيام مبا يلي:
32
33
34

http://www.fao.org/in-action/sharp/en/
The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Agriculture and Food (http://teebweb.org/agrifood/) .
منظمة األغذية ىالزراعةا  2019أ اة تقييم أ اء الزراعة اإليةولولية  -2019عملية التطوير ىاخلطوي التوليهية للتطجيم النسا ااة امختجارية

املو ا:

FAO. http://www.fao.org/3/ca7407en/ca7407en.pdf
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رىما متاحة علو

إ رارا ا القدرة علو الصمو ا ىالتنويف ىالتةامع تشةع أةسا رئيسية للنظم الزراعية ىالغذائية املستدامة:
(أ) التوعية علو أمهية نظم اإلنتاص املتنوعة اليت تدمج النرىة اتيوانيةا ىتربية األحياء املائيةا ىا ا ا ا ا ا ا اايع ىاترالة الزراعيةا
حسجما او مالئما لتحقيم اإلنتاص املستداما ىاألااي الغذائية الصحية ىةجع العيش القا رة علو الصمو ؛
تسار العمليات الطجيعيةا ىهتيئ تفاعالت
(غ) تعزيز السياةات العامةا ىامةتنمارات ىالجحوث عما للنهج الشاملة اليت ّ
ىآتدرات بيولولية مفيدة بز خمتل مةوانت النُظم اإليةولولية الزراعية (ا ا ا ا ا ا ا اايع ىاتيواانت ىاألشا ا ا ا ا ا ا ار ىالرتبة
ىامليان)ا منع اإليةولوليا الزراعية؛
(ص) توفر اتوافز للمنت ز ما ألااع حتفيز ىتةااامااع اإلنتاااص الزراعيا مبااا ق ذلااك الاادعم خالل عمليااة امنتقااال إىل النظم
األكنر اةتدامة؛
( ) تعزيز أ ىات الس ااياة ااات ىامتس اااق لص ااوا التنويف الجيولولي ل غذية ىالزراعة ىاة ااتادامت املس ااتداما ى عم مس ااامهات
املنت ز اهلامة املاضيةا ىاتاضرة ىاملستقجلية ما ألع تطوير التنويف الجيولوليا ى ونت ىحت سينتا ىفقا للمعاادة الدىلية
بشأا املوار الوراذية النجاتية ل غذية ىالزراعة ىاتفا ية التنويف الجيولولي؛
(اا) ىالرتىيج للنهج امبتةارية ىاملتةاملة إداء الص ا ااحة الجش ا ا اريةا ىاتيوانية ىالجيئيةا منع هنج الص ا ااحة الواحدةا لتعزيز القدرة
علو الصمو ىالو اية ما حامت تفشي ل مراض ىاألىبئة اتيوانية املنشأ

ىإ رارا ابتالة امللحّة لالةتادام الرشيد للموا الةيميائية الزراعية ما ألع محاية ىحتسز الصحة الجشريةا ىاتيوانية ىالجيئية:
(ى) التوعية (ىجا ا ااة ق ا اافوف املنت ز ىاملس ا ااتهلةز) علو خماار مجيدات اآلفات ىغراا ما املوا الةيميائية الزراعية
علو الصحة الجشريةا ىاتيوانية ىالجيئية؛
(د) الرتىيج مة ااتادام الجدائع اإليةولولية ملجيدات اآلفات اليت تعزد التةامع األكّب للتنويف الجيولولي ما ألع الو اية ما
حامت تفشي اآلفات مةتادام مجيدات اآلفات علو النحو األمنع ق األلع القصرا ىإلغائها تدرجييا در اإلمةاا
ق األلع الطويع؛
(ر) اإل رار حبم الفالحز ىغرام ما العاااملز ق املناااام الريفيااة لتفااا
35
التعرض هلا؛

اة ا ا ا ا ا ااتااادام املوا الةيميااائيااة الزراعيااة اخلطرة أى

(ي) ابمةا ااتنا إىل مدىنة السا االو الدىلية بشا ااأا اةا ااتادام األردة ىإ ارهتا ىاخلطوي التوليهية الطوعية لإل ارة املسا ااتدامة
للرتبةا ىاةا ااتادام األردة الرتكيجية علو النحو األمنعا صدف ات ّد ما التلوث النالم عا امةا ااتادام املفريا ىتعظيم
إعا ة تدىير املغذايت ىالتقليع إىل ات ّد األ ىن ما اةتادام املدخالت اخلارلية عا اريم الرتىيج للجدائع اإليةولولية
امبتةارية ىمةافأهتا؛
( ) ىتعزيز ىإنفاذ األنظمة الوانية ىالدىلية بش ا ا ا ا ا ااأا اة ا ا ا ا ا ااتادام مض ا ا ا ا ا ااا ات امليةرىابت ق الزراعة ىالنظم الغذائيةا ىتقليع
اةا ا ا ا ااتادامها تدرجييا ابعتجاراا موا ا حمفزة للنموا ىتنفيذ خطة العمع العاملية بشا ا ا ا ااأا مقاىمة املضا ا ا ا ااا ات اتيويةا اليت
ا ه عليها مجعية الصحة العاملية

ىإ رارا ا التاطيمل اإل ليمي عنصر رئيسي لتحفيز التنويف:
 35متشيا ما املا ة  14ما إعالا األمم املتحدة املتعلم حبقوق الفالحز ىغرام ما العاملز ق املناام الريفية
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( ) تنظيم األ اليم ىاملشااد الطجيعية علو مستوايت مالئمة ىبطريقة مشولية لالةت ابة إىل امحتيالات ا ليةا مبا ق ذلك
تعزيز تقدمي خدمات النظام اإليةولولي ىإ ارة املقايض ا ا ااات بينهاا ىمحاية املوائع الغنية ابلتنويف الجيولوليا ىامة ا ا اات ابة
إىل اآلاثر ا لية للمسا ااائع العاملية الطارئةا ىجا ا ااة عّب عم امبتةار املتماعي 36ىتعزيز اهليئات اتةومية الشا اااملةا
منع اعالس ا لية للسياةات الغذائية ىاملشااد الطجيعية املتعد ة أ حاغ املصلحة ىمنصات إ ارة أحواض األهنار؛
(ل) تعزيز امة ااتنمار الرش اايد ىامبتةار ق املهةا اس ااات الص ااغرة ىاملتوة ااطة ات م اليت تقو اا اعتمعات ا ليةا ىاليت تدعم
الزراعة ىالنظم الغذائية املستدامة ىاتفان علو القيمة علو الصعيد ا لي؛
(م) ىحتفيز الش ا ا ا ااجاغ علو الجقاء ق املناام الريفيةا أى امنتقال إليهاا عا اريم اة ا ا ا ااتحداث فرذ عمع مئقة ىكرمية هلما
مبا ق ذلك ما خالل التص ااد للتحدايت اخلا ااة اليت يوالهها الش ااجاغا منع اتص ااول علو األراض اايا ىالتس االي
ىاملعلوماتا ىما خالل امةتنمار ق الجنية التحتية الريفية ىق اخلدمات لسد الف وات بز املناام الريفية ىاتضرية

ىإ رارا ابلولائ العديدة ل ةواق ىبضرىرة الرتىيج لنهج مجتةرة لضماا أا تست يب األةواق إىل احتيالات نظم اإلنتاص القا رة
علو الص اامو ا ىاملتنوعة ىاملتةاملةا ىما تذكر التو اايات بش ااأا الس ااياة ااات الص ااا رة عا جلنة األما الغذائي العاملي بش ااأا ربمل
أ حاغ اتيادات الصغرة ابألةواق (الدىرة النالنة ىاألربعوا لل نة األما الغذائي العامليا :)2016
تجز املسااامهات امللموةااة
(ا) العمع ما القطايف اخلاذ لتعزيز األة اواق ا ليةا ىاإل ليمية ىالعامليةا حسااجما او مالئما اليت ّ
ق امةا ا ااتدامة املتماعيةا ىالجيئية ىام تصا ا ااا ية للنظم الزراعية ىالغذائيةا ىتعزيز األما الغذائي ىالتغذية ىتفا اآلاثر
السلجية علو حقوق اإلنساا؛
(ل) داي ة درة النظم الغذائية علو الص ا ا ا اامو ق ىلت الص ا ا ا اادمات العامليةا منع اجلوائحا عا اريم الرتىيج لرتتيجات متنوعة
للسااوق تتساام مبرىنة أكّب ق ىلت امختالمت؛ ىاذا يعين التصااد لتحدايت الرتابمل ق ةااالةااع اإلمدا ات الغذائية
الطويلة ىتعزيز ةالةع اإلمدا ات الغذائية القصرة لدعم امةتقاللية ا لية ىالقدرة علو الصمو ؛
(يف) اختاذ التدابر املالئم ة لتعزيز األةا ا ا ا ا ا اواق ا ليةا ىالوانية ىاإل ليمية (منع مراكز الت هيزا ىالجنية التحتية للنقع ىاألنظمة
املتةيفة لسا ا ااالمة األغذية) ما ألع عم ةا ا ااجع العيش الريفية عا اريم اةا ا ااتيعاغ نسا ا ااجة عالية ما يمة اإلنتاص علو
37
الصعيد ا لي؛
تعزد الرىابمل بز اعتمعات ا لية اتض ا ا ارية ىمنت ي األغذيةا منع نظم الةفالة التشا ا اااركية
(ف) عم ابتةارات السا ا ااوق اليت ّ
(التزام ا ابلسا ااياةا ااة العامة ىمعاير السا ااالمة) ىالزراعة املدعومة ما اعتما ا ليا لتوفر أغذية ا ااحية يتم إنتالها علو
حنو مستدام جلميا املستهلةز ما توفر ةجع عيش كرمية ق الو ه ذاتت للمنت ز؛
(ذ) عم ةا ااياةا ااات املشا اارتايت العامة امبتةارية (منالا برامج التغذية املدرةا اايةا ىغراا ما شا ااجةات األمااا ىاملسا اااعدة
الغذائية ىاآلليات العامة التنظيمية ىآليات التأاب) اليت تعطي األفض ا االية ل غذية املنت ة علو الص ا ااعيد ا لي ىبش ا ااةع
مستدام فيما تدعم أاداف التنمية الريفية

ىإ راكا ألمهية الر منةا ىترحيجا ق امة املنصة الر مية ملنظمة األغذية ىالزراعة:
هنج عابر للتاص اصااات يضاام مجيا اجلهات الفاعلة (العلماءا
(ق) تعزيز إمةانيات الر منة ما خالل بناء القدرات ىاعتما ا
 36متشيا ما الركيزة  7ما عقد األمم املتحدة للزراعة األةرية
 37متشيا ما املا ة  16ما إعالا األمم املتحدة املتعلم حبقوق الفالحز ىغرام ما العاملز ق املناام الريفية
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ىاملنت واا ىالصناعةا ىاتةومات)؛
(ر) تعزيز التةنولوليا الر مية ىغراا ما تةنولوليا املعلومات ىامتصااامت ابعتجاراا نقطة خول إلشارا الشااجاغ ىالنساااء
ق الزراعة ىالنظم الغذائية؛
(ش) تعزيز منصات امبتةار ما خالل امةتادام املالئم للتةنولوليات الر مية صدف تيسر إ امة الشجةات علو نطاق
أىةا؛
(ت) ىتس ا ا ااار التةنولوليات الر مية لتعزيز الرىابمل بز املنت ز ىاملس ا ا ااتهلةزا مبا ق ذلك عّب التوة ا ا اامل للمجا رات املالية
ىحوافز السوق املستدامة؛

ىإ راكا منها أا اماثر اإلجيابية ىالس ا ا ا ا ا االجية ا تملة للر منة علو األما الغذائي ىالتغذية تتطلب اماتماما يتعز علو جلنة األما
الغذائي العاملي القيام مبا يلي:
(ث) الطلب ما فريم اخلّباء الرفيا املستوى اةتعراض األ لة بشأا منافا الر منة ىالتحدايت اليت تطرحها ابلنسجة إىل الزراعة
ىالنظم الغذائية املسااتدامة اليت تعزد األما الغذائي ىالتغذية؛ ىتقييم إمةانيات الر منة للمسااامهة ق اعموعة الةاملة ما
النهج اإليةولولية الزراعية ىغراا ما النهج املجتةرة؛ ىاة ااتعراض الس ااياة ااات الوانية ىاإل ليميةا مبا ق ذلك ما يتعلم
ابلضماانت؛ ىالنظر ق التحدايت ىاآلاثر ابلنسجة إىل اتوكمة؛ ىتوفر املشورة ذات الصلة ق جمال السياةات

 -4تعزيز البحثت والتدريب والتعليمت وإعادة تشكي شريقة توليد املعارف وتبادهلا لدعم التعلم املشرتك
إا املنظمات الجحنيةا ىاملهةا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ااات األكا مييةا ىمنظمات التعليم ىالتدريب ىاإلرش ا ا ا ا ااا ا ىالقطايف اخلاذا ىمنظمات املنت زا
ىاعتما املدينا ىاملنظمات اتةومية الدىلية ىالدىلا ىالسلطات اإل ليمية ىا لية مدعوىا إىل القيام مبا يلي:
إ رارا ابلدىر اتاة ا ا ا اام الذ ته يت النهج املتعد ة التاص ا ا ا اص ا ا ا ااات ىالتش ا ا ا اااركية إداء الجحوثا ىالنش ا ا ا اار ىالتعليما منع العلوم العابرة
للتاصصاتا لفهم ىرةم مالمح النظم املتماعية اإليةولولية املعقدة ق الزراعة ىالنظم الغذائية:
(أ) إ ا ا ا ا ا ااالر املعرفاة الزراعيااةا ىنظم املعلوماات ىامبتةااار لادعم النهج اإليةولوليااة الزراعيااة ىغرااا ما النهج املجتةرة ما
ىمولت إىل املشاكع؛
خالل ضماا مج الجحوثا ىاإلرشا /النشر ىالتعليم/بناء القدرات ق ا
هنج مشوؤا ىتشاركيا ّ

ىمولهة إىل املش ا اااكعا ىتشا ا ا يا اندمالها ق املعرفة ا لية ىمعرفة الس ا ااةاا
(غ) تطوير ى عم حبوث عابرة للتاصا ا اص ا ااات ّ
األ ا ا االيز ض ا ا ااما عمليات تش ا ا اااركية مجتةرة عّب جمموعة ما الس ا ا اايا ات اليت خيتّباا املنت وا ىغرام ما أ ا ا ااحاغ
املصلحة ق الزراعة ىالنظم الغذائية؛
(ص) إعا ة تصااميم املعرفة الزراعيةا ىمهةاسااات املعلومات ىامبتةار ما ألع متةز العلوم العابرة للتاصاصاااتا ىتنمز معرفة
مجيا أ ا ااحاغ املص ا االحة ذى الص ا االة ىإشا ا اراكهما مبا ق ذلك ق حتديد أىلوايت الجحوث؛ ىاملش ا اااركة ق الجحوث علو
املس ا ا ااتوى ا ليا ىالواينا ىاإل ليمي ىالدىؤا ىض ا ا ااماا امتص ا ا ااامت ىتقاة ا ا اام املعرفة بينهم؛ ىالنظر ق اختالمت القوى
ىنزاعات املصاحل بز أ حاغ املصلحة ىالجاحنز ىمعاجلتها؛ ىمةافأة الجاحنز الذ يناراوا ق اذن الجحوث؛
( ) إيالء األىلوية للجحوث املولهة إىل املش ا ا ا ا ا اااكع ىاليت تعاجل احتيالات اعموعات الض ا ا ا ا ا ااعيفةا ىتركز علو األبعا ا لية
للتحدايت العامليةا منع التةي ما تغر املنال ىالتافي ما آاثرنا ىالجصا ا ا اامة اإليةولولية لنظم اإلنتاص ىةا ا ا ااالةا ا ا ااع
القيمة املاتلفةا ى ااوا التنويف الجيولولي ىاةااتادامت املسااتداما ىتوفر خدمات النظام اإليةولوليا ىالعوامع اخلارلية
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اإلجيابية ىالسلجية للنظم الزراعية ىالغذائيةا ىاتامت الطارئة العاملية منع اجلوائحا ىتركز السوق عّب ةالةع اإلمدا ؛
(اا) امة ا ااتنمار ق اخلدمات امة ا ااتش ا ااارية ىتعزيز برامج التدريب ما أ لع الرتىيج للجدائع اإليةولولية مة ا ااتادام املوا
الةيميائية الزراعية ما خالل اإلرش ا ا ااا الزراعيا ىاخلدمات الجيطرية ىخدمات اتياة الّبية ىاترالة ابة ا ا ااتادام ارق
منع مدارل املزارعز اتقلية ىالش ا ا ا ا ا ااجةات بز املن ت ز؛ ىالرتىيج للنسا ا ا ا ا ا اااء ك وكالء يقدموا اإلرشا ا ا ا ا ا ااا ىاخلدمات
امةتشارية للنساء؛
(ى) اختاذ التدابر املالئمة لتعزيز حم الفالحز ىغرام ما العاملز ق املناام الريفية للحفان علو معرفتهما ىالتعجر عنهاا
ىالتحةم صاا ىمحايتها ىتطويرااا 38ما األخذ ق امعتجار خص ا ا ا ااو ا ا ا ااية معرفة املرأةا ى عم نظم الرتاث الزراعيا مبا ق
ذلااك النظم املعرتف هنااا نظم الرتاث الزراعي ذات األمهيااة العااامليااةا ابعتجاااراااا حيزا اااام اا لالبتةااار ما خالل معرفااة
السةاا ا ليز ىاأل ليز؛
(د) عم منصااات امبتةار للجحوث العابرة للتاص اص اات اليت تعزد التعلم املشاارت بز املمارةااز (منال منظمات املنت ز)
ىالجاحنز؛ ى د تض ا ا ا ا ا اام اذن املنص ا ا ا ا ا ااات الش ا ا ا ا ا ااجةات القائمة بز املنت ز ىجمتمعات املمارة ا ا ا ا ا ااةا "ىاملاتّبات العابرة
39
للتاصصات"ا ىمراكز اممتياد الالمركزية (منالا املنارات اإليةولولية الزراعية)؛
(ر) عم التق اةا ا ا ا اام األفقي للمعارف ىاخلّباتا ابمةا ا ا ا ااتنا إىل منظمات ىشا ا ا ا ااجةات املزارعز القائمةا مبا ق ذلك اخلطمل
املصممة خصيصا للنساء؛
(ي) تش يا التغطية الصرحية لتحقيم الزراعة ىالنظم الغذائية املستدامة ق منااج املهةسات التعليمية علو املستوايت كافةا
ى مج التعلم العملي ىالت رييب؛
( ) عم تنمية درات املنت زا ىجا ااة املنت ز علو نطاق ااغرا ق جمال النهج اإليةولولية الزراعية ىغراا ما النهج
املجتةرة لدعم عمليات امبتةار اليت تتناةااب ما ةاايا اهتم ىاحتيالاهتما ىربطها بّبامج اتماية املتماعية حز يةوا
ذلك مالئما؛
( ) ىالرتىيج لتقاةاام اخلّبات ىالتعلم املشاارت بز الجلداا بشااأا امرتقاء ابلزراعة ىالنظم الغذائية املسااتدامة عا اريم النهج
اإليةولولية الزراعية ىغراا ما النهج املجتةرة

ىإ رارا بضرىرة إعا ة توليت امةتنمارات ق الجحوثا ىالنشر/اإلرشا ىالتعليم/بناء القدرات ابجتان األىلوايت ىالنهج املذكورة أعالن
للنهج اإليةولولية الزراعية ىغراا ما النهج املجتةرة:
(ل) داي ة امة ا ااتنمارات الرش ا اايدة ق الجحوث ىالتنمية العامة ىاخلا ا ااة علو الص ا ااعيد الواينا ىاإل ليمي ىالدىؤ ىتص ا ااحيح
امةتنمار غر الةاق نسجيا ق النهج اإليةولولية الزراعية؛
(م) ىإيالء األىلوية للجحوث العامة ىتعزيزاا ما ألع تلجية احتيالات املزارعز األة ا ا ا ا اريزا ىجا ا ا ا ا ااة منت ي األغذية علو
نطاق غرا ىالنساء ىالشجاغ

 -5تعزيز املؤسا اس ااات ملش ااارأة اص ااحاح املص االحةت وهتيئة بيئة مواتية لتمكني الفئات الض ااعيفة واملهمش ااة ومعاجلة
 38اُنظر املا تز  20ى 26ما إعالا األمم املتحدة املتعلم حبقوق الفالحز ىغرام ما العاملز ق املناام الريفية
 39املنارات اي جمتمعات أى مراكز تدريب تعزد تقاةم املعرفة بز املنت ز ىتولد جمتمعات لارةة
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اوجه عدم املساواة الزراعة والنظم الغذائية
إا الدىلا ىالسا ا االطات اإل ليمية ىا ليةا ىمنظمات املنت زا ىالسا ا ااةاا األ ا ا االيزا ىمنظمات النسا ا اااءا ى ا ة اعتمعات ا ليةا
ىالقطايف اخلاذ ىاعتما املدين مدعوىا إىل القيام مبا يلي:
نظرا إىل أنت ما األكنر ترليحا أا تساام النهج اإليةولولية الزراعية ىغراا ما النهج املجتةرة ق الزراعة ىالنظم الغذائية املستدامة
حز يةوا لل ميا إمةانية املشاركة بشةع انشمل ا
ىجمد ق حتديد النهج املتوخاة:
(أ) عم اآلليات الشا ا ا ا اااملة ىالدميو رااية لصا ا ا ا اانا القرارات علو املسا ا ا ا ااتوايت كافة ق الزراعة ىالنظم الغذائية (منالا الل اا
الوانية املشرتكة بز الودارات املعنية ابألما الغذائي ىالتغذية ىاعالس الجلدية للسياةات الغذائية)؛
(غ) إنش ا ا ا ا ا ا اااء ىتعزيز امحت ااا اتا ىاملنظم ااات ىالتع اااىني ااات ق مجيا ألزاء النظم الغ ااذائي ااةا مب ااا ق ذل ااك منت ي األغ ااذي ااة
ىمستهلةيهاا ىبناء القدراتا ىتوليد املعرفة ىتجا هلاا ىتعزيز العمليات الشاملة لصنا القرارات؛
(ص) تيسر اةتادام ىةائع التوا ع املتماعي ىالشجةات الر مية للرتىيج ملشاركة املنت ز ق العمليات ذات الصلة؛
( ) إعطاء ىر مركز للم موعات املهمش ا ااة ىالض ا ااعيفة األكنر عرض ا ااة خلطر انعدام األما الغذائي ىة ا ااوء التغذيةا مبا ق
ذلك النساءا ىالشجاغ ىالسةاا األ ليز ق نا مجيا القرارات اليت تهذر عليهم؛
(اا) ىتعزيز اةا ااتقاللية النسا اااءا ىجا ا ااة املزارعات األة ا ارايتا ىمنظماهتاا ىالتدابر اجلماعيةا ىمهارات التفاىض ىالقيا ةا
ما ألع داي ة اتص ا ا ا ا ا ااول علو التعليما ما بز أمور أخرىا ىخدمات اإلرش ا ا ا ا ا ااا املالئمةا ىالتةنولوليا املراعية للنويف
كة الةاملة ق العمليات السياةاتية ذات الصلة 40
املتماعيا ىاملشار

تعزيز ىر امبتةار ق الزراعة األة ا ا ارية ما خالل عوة الل نة التوليهية لعقد األمم املتحدة للزراعة األة ا ا اريةا ابلتعاىا ما منظمة
األغذية ىالزراعة ىالصندىق الدىؤ للتنمية الزراعية إىل القيام مبا يلي:
(ى) مج امةااتنتالات اليت خلص إليها تقرير فريم اخلّباء الرفيا املسااتوىا ىالتو اايات اتالية بشااأا السااياةاااتا ق تنفيذ
خطة العمع العاملية لعقد األمم املتحدة للزراعة األةريةا اليت تتضما تدابر عديدة لتعزيز امبتةار ق الزراعة األةرية
***

نظرا ألمهية النهج اإليةولولية الزراعية ىغراا ما النظم املجتةرة ابلنس ا ا ا ا ا ااجة إىل مهمتر مة األمم املتحدة حول النظم الغذائيةا يتعز
علو رئيس جلنة األما الغذائي العاملي القيام مبا يلي:
(أ) إرة ااال تقرير فريم اخلّباء الرفيا املس ااتوى ىالتو اايات اتالية بش ااأا الس ااياة ااات لغرض اإلحااة إىل األمز العام ل مم
املتحدةا ىاملوفد اخلاذ ملهمتر القمة حول النظم الغذائيةا ىالل نة امةتشارية ىاعموعة العلمية

 40اُنظر الركيزة  3ما اخلطة العاملية لعقد األمم املتحدة للزراعة األةرية
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امللحط :التعريفات
الرقمنة ق األغذية ىالزراعةا اليت غالجا ما يُش ا ا ا ا ا ااار إليها ابألغذية ىالزراعة الر ميةا اي عملية تعين التةنولوليات الر مية (إنرتنه
41
األشياءا ىالذكاء ام طناعيا ى واعد الجياانت التسلسلية إخل) تغطي إمةانية الو ولا ىا توى ىالقدرات
عّب عا اآلاثر املرتتجة عا األغذية اليت تستهلةها جمموعات حمد ة ما األشااذ (فر ا أى
البصمة اإليكولوجية للنُظم الغذائية تُ رّ
ريةا أى مدينةا أى بلدا أى ةااةاا العامل مجيعا)ا مقاةااة ما حيث مساااحة األراضااي املنت ة بيولوليا ىامليان الالدمة إلنتاص األغذية
42
املستهلةة ىمةتيعاغ النفاايت النامجة عا ذلك
الزراعة األسرية (مبا ق ذلك األنشطة الزراعية األةرية) اي ىةيلة لتنظيم اإلنتاص الزراعي ىاترلي ىالسمةي ىالرعو ىق جمال تربية
األحياء املائيةا ىتتوىل األةرة إ ارهتا ىتشغيلهاا ىتعتمد بشةع أةاةي علو اليد العاملة األةريةا مبا يشمع النساء ىالرلال علو حد
43
ةواء ىإا األةرة ىاملزرعة ترتجطاا فيما بينهما ىتتطوراا معا ىجتمعاا بز الولائ ام تصا ية ىالجيئية ىاملتماعية ىالنقافية
النظام الغذائي جيما بز مجيا العنا ا ا اار (الجيئة ىاألفرا ىاملدخالت ىالعمليات ىالجي األة ا ا اااة ا ا ااية ىاملهةا ا ا اس ا ا اااتا ىما إىل ذلك)
ىاألنشااطة املتصاالة قنتاص األغذية ىجتهيزاا ىتوديعها ىإعدا اا ىاةااتهالكهاا ىبنواتج اذن األنشااطةا مبا ق ذلك النتائج املتماعية
ىام تص ا ااا ية ىالجيئية  44ىتولد جمموعة متنوعة ما النظم الغذائية علو ة ا االس ا االة متوا ا االةا بدرلات خمتلفةا ىغالجا ما تتوالد إىل
45
لانب بعضها الجعض ق الجلد ذاتت
االبتكار يُس ا ااتادم كفعع (يجتةر) لإلش ا ااارة إىل العملية اليت حيدث األفرا أى اعتمعات ا لية أى املنظمات ما خالهلا تغيرات ق
تص ااميم الس االا ىاخلدمات أى إنتالها أى إعا ة تدىيرااا ىتغيرات ق الجيئة املهةا اس ااية ا يطة ىتةوا لديدة علو ة اايا هما ىتعزد
امنتقال إىل نُظم غذائية مس ا ا ااتدامة ما ألع حتقيم األما الغذائي ىالتغذية ىيُس ا ا ااتادم امبتةار أيضا ا ا اا كمص ا ا ااطلح لإلش ا ا ااارة إىل
التغيرات اليت تولّداا اذن العملية كما أا امبتةار يشاامع التغيرات ق املمارةااات ىاملعاير ىاألة اواق ىالرتتيجات املهة اسااية ميةا
أا تُش ا ا يام شااجةات لديدة تتحدى الوضااا الرااا إلنتاص األغذية ىجتهيزاا ىتوديعها ىاةااتهالكها امبتةار ق النُظم الزراعية
46
ىالغذائية د يةوا مهةسيا ق املقام األىلا أى د يرتجمل أكنر ابملعرفة أى ابملمارةة
ىالنهج املبتكر للنُظم الغذائية املسااتدامة ما ألع األما الغذائي ىالتغذية اي جمموعة ما املجا ىاملمارةااات ىاألةاااليب ا ّد ة
بوض ا ااورا ىاملفهومة علو نطاق ىاة ا ااا ىيتم الرتىيج هلا ىلارة ا ااتها بغرض تعزيز امنتقال إىل نُظم غذائية أكنر اة ا ااتدامة تُعزد األما

 41تعري عمع منظمة األغذية ىالزراعة (يوليو/متود )2020
 42فريم اخلّباء الرفيا املسا ا ااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا  2019النهج الزراعية اإليةولولية ىغراا ما النهج املجتةرة ما ألع دراعة ىنظم غذائية مس ا ااتدامة
لتعزيز األما الغذائي ىالتغذية تقرير ا ر عا فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية لل نة األما الغذائي العامليا رىما
 43منظمة األغذية ىالزراعة ىالصندىق الدىؤ للتنمية الزراعيةا  2019عقد األمم املتحدة للزراعة األةرية للفرتة  2028-2019خطة العمع العاملية رىما
 44فريم اخلّباء الرفيا املس ااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا  2014الفا د ىاملهدر ما األغذية ق ة ااياق النظم الغذائية املس ااتدامة تقرير ااا ر عا فريم اخلّباء
الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية لل نة األما الغذائي العامليا رىما 2014
 45فريم اخلّباء الرفيا املسا ا ااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا  2017التغذية ىالنظم الغذائية تقرير ا ااا ر عا فريم اخلّباء الرفيا املس ا ااتوى املعين ابألما الغذائي
ىالتغذية لل نة األما الغذائي العاملي رىما
 46فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا 2019
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تعزد امنتقال إىل نُظم
الغذائي ىالتغذية ض ا ااما إاار فلس ا اافة ش ا اااملة ىرلية اة ا ارتاتي ية للمس ا ااتقجع .ى د اجتهه هنج مجتةرة خمتلفة ّ
47
غذائية أكنر اةتدامة لتحقيم األما الغذائي ىالتغذية إىل التشديد علو ارق ابتةار خمتلفة
منص ا ا ااات االبتكار اي مجا رات أى لهو جتما خمتل أ ا ا ا ااحاغ املص ا ا ا االحة لتهيئة حيّز للتعلم التعاىين ىالعمع اجلماعي اللذيا
48
يدعماا امنتقال إىل النظم الغذائية املستدامة ما ألع حتقيم األما الغذائي ىالتغذية
إعمال احلط الغذاس الكا  :يتم "عندما يتار ما اي ىا تص ا ا ااا اي لةع رلع ىامرأة ىافع مبفر ن أى ما غرن ما األش ا ا ااااذا ق
كافة األى اتا ة ا ا ا ا ا ااجيع اتص ا ا ا ا ا ااول علو الغذاء الةاق أى ىة ا ا ا ا ا ااائع شا ا ا ا ا ا ارائت ىفحوى اتم ق الغذاء الةاق يقتض ا ا ا ا ا ااي ( )
توافر األغذية كما ىنوعا علو حنو ا
كاف لتلجية اتالات التغذىية ل فرا ا ى ىا احتوائها علو موا ضا ا ا ا ا ااارةا ىأا تةوا مقجولة ما
الناحية النقافيةا (ى) إمةانية اتصا ا ااول علو تلك األغذية بطرق مسا ا ااتدامة م تتعارض ما التمتا حبقوق اإلنسا ا اااا األخرى ( )
49
ىإمةانية اتصول علو الغذاء تشمع اإلمةانيات ام تصا ية ىاملا ية علو حد ةواء"
نظام األغذية املس ا ااتدام او نظام أغذية يةفع األما الغذائي ىالتغذية لل ميا ما ضا ا ااماا عدم املسا ا ااال ابألةا ا ااس ام تصا ا ااا ية
50
ىاملتماعية ىالجيئية ل ما الغذائي ىالتغذية ألليال املستقجع
صغار منتاي األغذية ام املنت وا الذيا:


األىلز (شا ا اارحية األربعز ق املائة األ ىن) ما التوديا الرتاكمي
يقوموا بتعهد مسا ا اااحة ما األرض تقا ق اخلمسا ا ااز ّ
ملساحة األرض (مقاةا ابهلةتارات) علو املستوى الواين؛



األىلز (شارحية األربعز ق املائة األ ىن) ما التوديا الرتاكمي لعد
ىيقوموا بتعهد عد ما املاشاية يقا ق اخلمساز ّ
املواشي حسب ىحدات اإلنتاص علو املستوى الواين (مقاةا بوحدات النرىة اتيوانية ق املنطقة املدارية)؛



األىلز (شرحية األربعز ق املائة األ ىن) ما التوديا
ىجينوا عائدا ا تصا اي ةنواي ما أنشطة دراعية تقا ق اخلمسز ّ
الرتاكمي لإليرا ات ام تصا ااا ية املتأتية ما األنشا ااطة الزراعية حسا ااب ىحدات اإلنتاص علو املسا ااتوى الواين (مقاة ا اا
51
بتعا ل القدرة الشرائية ابلسعر الدىؤ للدىمر)ا ىم تت اىد  34,387ىمرا ما حيث تعا ل القدرة الشرائية

العلم العابر للتخصصات يت اىد اتدى بز التاصصات ىيسعو إىل توليد نتائج حتويلية عا اريم ما يلي:
 -1الرتكيز علو مشةلة معيّنة (ينشأ الجحث عا مشاكع "العامل الوا عي" ىيستمد ةيا ت منها)؛

 -2ىمنه ية متطورة (يشمع الجحث عمليات تةرارية أتمليّة تست يب ل ةئلة ىالظرىف املعيَّنة ىالتصنيفات الجحنية املعنية)؛
 -3ىالتعاىا (مبا يش ا ا اامع التعاىا بز الجاحنز عّب التاص ا ا اص ا ا اااتا ىالجاحنز ق ختص ا ا اص ا ا ااات حم ّد ةا ىاجلهات الفاعلة
 47فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا
 48فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا 2019
 49جلنة األمم املتحدة املعنية ابتقوق ام تص ا ا ااا يةا ىاملتماعية ىالنقافية (الوذيقة  -E/C.12/1999/5التعليم العام 12ا ذ 6ا  8ى( )13كما أشا ا ااار إليها اإلاار
امةرتاتي ي العاملي ل ما الغذائي ىالتغذية لل نة األما الغذائي العاملي)
 50فريم اخلّباء الرفيا املس ااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا  2014الفا د ىاملهدر ما األغذية ق ة ااياق النظم الغذائية املس ااتدامة تقرير ااا ر عا فريم اخلّباء
الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية لل نة األما الغذائي العامليا رىما 2014
 51الجياانت الةّبى للهدف  2-3-2ما أاداف التنمية املستدامة ()https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-02-03-02.pdf
2019
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اخلارلية املهتمة ابلجحث)

52

 52فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا

2019
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