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توصيات عىل مستوى السياسات بشان

من  وغريها  اإليكولوجية  الزراعة  نةج 
املبتكرة النهج 

2022 يناير   / الثاين  كانون 

مقدمة
أقرت لجنة األمن الغذايئ العاملي، يف دورتها الثامنة واألربعني املعقودة 
يف يونيو/حزيران 2021، التوصيات عىل مستوى السياسات بشأن نهج 

الزراعة اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة.

اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  الحكومات  تزّود  التوصيات  هذه  وإن 
النهج  من  وغريها  اإليكولوجية  الزراعة  نهج  تعزيز  بشأن  بتوجيهات 
األمن  تعّزز  مستدامة  وغذائية  زراعية  نظم  إيجاد  أجل  من  املبتكرة 
الغذايئ والتغذية، واإلعامل املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن 

الغذايئ الوطني.

وتؤكّد هذه التوصيات أنه ال يوجد نهج واحد لتحقيق األمن الغذايئ 
للسياق  مالمئة  انتقال  مسارات  اعتامد  أهمية  عىل  وتشّدد  والتغذية. 
ومتنوعة،  ومنصفة  الصمود  عىل  قادرة  غذائية  نظم  إيجاد  أجل  من 
وتدعم التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدة آثاره، وتتيح أمناطًا 
ألجيال  اإلنسان  حقوق  وتحرتم  الجميع،  متناول  يف  صحية  غذائية 

واملستقبل. الحارض 

ملاذا ينبغي تشجيع نهج الزراعة 
اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة 

وإدماجها يف أطر السياسات الحالية؟
االقتصادات  مع  وثيًقا  تشابًكا  متشابكة  والغذائية  الزراعية  النظم  إن 
واملناخ  والتغذية  الغذايئ  واألمن  والصحة  واملجتمعات  والثقافات 
البيولوجي والبيئة، ومن ثم، فهام يف وضع فريد يسمح لهام  والتنوع 
بالتأثري عىل جميع أهداف التنمية املستدامة واملساهمة يف تحقيقها. 
ويف الوقت الذي بات فيه من غري املرجح تحقيق مقاصد الهدف 2 من 
من  كثرية  بقاع  يف  الجوع(  عىل  )القضاء  املستدامة  التنمية  أهداف 

العامل، وتهّدد فيه جائحة كوفيد19- بشكل أكرب األمن الغذايئ والتغذية 
ملاليني األشخاص يف العامل، تقتيض التحديات املرتبطة بالزراعة والنظم 

الغذائية اهتامًما عاجاًل.

يف  يعيشون  الذين  واألشخاص  فقرًا  الناس  أشد  هم  املترضرين  وأكرث 
النساء والشباب والشعوب األصلية واملجتمعات  أوضاع هشة، خاصة 
املحلية. وهذا إن دّل عىل يشء فإمنا يدل عىل مدى أهمية الشمول، 
وكذلك توافر األغذية املغذية واملناسبة والكافية واملأمونة التي تشّكل 
الحارض واملستقبل، وإمكانية تحمل كلفتها  منطًا غذائيًا صحيًا ألجيال 

الحصول عليها.  وإمكانية 

الغذائية  النظم  الشاملة واملبتكرة للتصدي لتحديات  النهج  واكتسبت 
كوفيد19-.  جائحة  تفيش  منذ  سيام  ال  األخرية،  السنوات  خالل  زخاًم 
اللجنة  عن  الصادرة  السياسات  مستوى  عىل  التوصيات  جاءت  وقد 
الوقت  املبتكرة يف  النهج  من  اإليكولوجية وغريها  الزراعة  نهج  بشأن 
املناسب. وذكرتنا جائحة كوفيد19- مبدى أهمية القدرة عىل الصمود 
والبيئية  واالجتامعية  االقتصادية  االستدامة  دمج  ورضورة  والتنويع، 

عىل امتداد نظمنا الغذائية والزراعية.

مجاالت الرتكيز
إىل  تسعى  تركيز  مجاالت  خمسة  حول  التوصيات  هذه  تتمحور 
مسارات  تدعم  ملموسة  إجراءات  اتخاذ  عىل  القرار  صناع  مساعدة 

االنتقال املناسبة إىل النظم الغذائية املستدامة.

من  	 وغريها  اإليكولوجية  الزراعة  لنهج  السياسات  أسس  إرساء 
النهج املبتكرة أو تعزيزها، بحسب املقتىض، من أجل املساهمة 
يف النظم الزراعية والغذائية املستدامة التي تعزز األمن الغذايئ 

والتغذية

تؤكّد مجموعة من 14 توصية محددة عىل الحاجة إىل اتخاذ إجراءات 
مدى  عىل  وتشّدد  السياق.  محددة  تدابري  اتخاذ  إىل  وكذلك  مشرتكة 
أهمية السياسات والخطط الهادفة إىل جعل نهج الزراعة اإليكولوجية 
وغريها من النهج املبتكرة ميسورة الكلفة ويف املتناول، واملساهمة يف 
تحقيق اإلنصاف، وكذلك االستجابة الحتياجات العاملة املحلية، خاصة 

احتياجات األشخاص الذين يعيشون يف أوضاع هشة.
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ينصب تركيز هذا املجال عىل أهمية املشاركة النشطة لجميع أصحاب 
املصلحة، مبا يف ذلك املجتمعات املحلية، من أجل زيادة املساهمة يف 
النظم الزراعية والغذائية املستدامة التي تعزز األمن الغذايئ والتغذية. 
الجنسني  بني  املساواة  إىل  الدعوة  برضورة  أيًضا  الجزء  هذا  ويقّر 
اإليكولوجية  الزراعة  نهج  إطار  يف  تحقيقها  إىل  والسعي  وتعزيزها 

وغريها من النهج املبتكرة.

كيف ستنفذ التوصيات عىل مستوى 
السياسات ومن هي الجهة التي ستتوىل 

القيام بذلك؟
وكل  العاملي  الغذايئ  األمن  لجنة  يف  املصلحة  أصحاب  جميع  يشجع 
يف  وتطبيقها  التوصيات  هذه  استخدام  تعزيز  عىل  املجتمع  قطاعات 
ومتعددة  منسقة  استثامرات  وخطط  وبرامج  وقوانني  سياسات  وضع 
الوطنية  املستويات  - عىل  والتغذية  الغذايئ  باألمن  القطاعات خاصة 
أمناطًا  تتيح  مستدامة  غذائية  نظم  أجل  من   - والعاملية  واإلقليمية 

غذائية صحية وتغذية محسنة.

معلومات اكرث

www.fao.org/cfs :املوقع اإللكرتوين

UN_CFS@ :تابع اللجنة عىل تويرت

UNCFS :اللجنة عىل فيسبوك

CFS@fao.org :لالتصال

وضع وتحسني وتطبيق أطر وافية لقياس األداء ورصده من أجل  	
التشجيع عىل اعتامد نهج الزراعة اإليكولوجية وغريها من النهج 
املبتكرة من أجل النظم الزراعية والغذائية املستدامة التي تعزز 

األمن الغذايئ والتغذية 

تقر التوصيات يف هذا املجال من الرتكيز برضورة تطبيق مقاييس أداء 
ومواصلة  والغذائية  الزراعية  للنظم  علمية  أسس  عىل  وقامئة  شاملة 
أن  عىل  املستدامة  التنمية  أهداف  مؤرشات  إىل  باالستناد  تطويرها، 
لها أطر تكميلية. وتدعو إىل إجراء تقييامت تراعي عىل نحو كاٍف  تكمِّ

اآلثار البيئية واالجتامعية واالقتصادية للنظم الغذائية.

دعم االنتقال إىل نظم زراعية وغذائية مستدامة تتميز بتنوعها  	
اإليكولوجية  الزراعة  نهج  خالل  من  الصمود،  عىل  وقدرتها 

وغريها من النهج املبتكرة

نظم  إىل  االنتقال  رضورة  عىل  التوصيات  من  املجموعة  هذه  تشّدد 
وزراعة  املائية  األحياء  وتربية  الحيوانية  الرثوة  تدمج  متنوعة  إنتاج 
القادرة عىل  العيش  لتعزيز سبل كسب  الزراعية  والحراجة  املحاصيل 
الصمود وتعزيز اإلنتاج املستدام من أجل أمناط غذائية صحية. وتعالج 
االستثامر  تشجيع  مثل:  الرئيسية،  القضايا  من  متنوعة  مجموعة 
املبتكرة؛  النهج  من  وغريها  اإليكولوجية  الزراعة  لنهج  دعاًم  املسؤول 
واعتامد نهج صحة واحدة يشجع التعاون بني صحة اإلنسان والحيوان 
عن  والبحث  امليكروبات؛  مضادات  مقاومة  من  والتخفيف  والنبات؛ 
لألغذية  البيولوجي  التنوع  وإدماج  الكيميائية  اآلفات  ملبيدات  بدائل 
للشباب  متكينية  بيئة  وتعزيز  اإلنسان؛  بحقوق  والنهوض  والزراعة؛ 
املحلية  األسواق  وتعزيز  إليها؛  االنتقال  أو  الريفية  املناطق  يف  للبقاء 
املحلية  املجتمعات  بني  والروابط  والعاملية،  واإلقليمية  والوطنية 
نظم  أجل  من  الرقمنة  إمكانات  وتسخري  األغذية؛  ومنتجي  الحرضية 

زراعية وغذائية مستدامة.

التوليد  	 وتشجيع  والتعليم،  والتدريب  واالبتكار  البحث  تعزيز 
املشرتك للمعارف وتبادلها، والتعلم املشرتك بشأن النهج الزراعة 

اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة

التخصصات  املتعددة  النهج  تؤديه  الذي  بالدور  التوصيات  هذه  تقر 
والبحث  للتخصصات،  العابرة  العلوم  مثل  املشاركة،  عىل  والقامئة 
للتنمية  الثالثة  األبعاد  بني  والتفاعالت  والتعليم،  والنرش  واالبتكار، 
وتقر  املستدامة.  والغذائية  الزراعية  النظم  لتحسني  املستدامة 
والنرش/ البحوث،  يف  االستثامر  تشجيع  برضورة  كذلك  التوصيات 

اإلرشاد، والتعليم/بناء القدرات من أجل اتباع نهج الزراعة اإليكولوجية 
وغريها من النهج املبتكرة.

مواتية  	 بيئة  وتهيئة  املصلحة،  أصحاب  املؤسسات إلرشاك  تعزيز 
وسوء  الغذايئ  األمن  النعدام  تعرًضا  األكرث  األشخاص  لتمكني 
أوجه  ومعالجة  هشة،  أوضاع  يف  الواقعني  واألشخاص  التغذية 

عدم املساواة يف النظم الزراعية والغذائية
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