
 
 
 
 
 
 
 

 التوصيات السياساتية
 بشأن

 للنظم الغذائية المستدامة لنهج المبتكرةالُنهج الزراعية اإليكولوجية وغيرها من ا
 األمن الغذائي والتغذية تعززالتي 

 
 

 المسودة صفر
 
 
 
 

من منظمة األغذية كّل ها  وجهات االتصـــال الفنية اليت عّين اليت ّمت إعدادها بدعم من االســـتشـــاري الفينتتضـــمن هذه املســـودة صـــفر، 
واملركز الـدويل  ملنظمـة الـدوليـة للتنوع البيولوجياوالزراعـة، والصــــــــــــــنـدوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة وبرنـامج األغـذيـة العـاملي والتحـالف بني 

 ما يلي: االستوائية ،للزراعة
 

 ؛2020يناير/كانون الثاين  27التعقيبات على مذكرة املقرر اليت ّمتت مناقشتها خالل اجتماع مفتوح انعقد يف  )1(
 ؛2020التعليقات اخلطية الواردة بداية شهر فرباير/شباط  )2(
 ؛2019املسامهات اخلطية الواردة من خالل دعوة مفتوحة أُطلقت يف نوفمرب/تشرين الثاين  )3(
اليت خلصـــــــــــــــت إليهـا املنـاقشـــــــــــــــة العـامـة خالل الـدورة الســـــــــــــــادســـــــــــــــة واألربعني للجنـة األمن الغـذائي العـاملي والنتـائج  )4(

 . 2019أكتوبر/تشرين األول  يف
 

 http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/agapp/arالوثائق ذات الصلة متاحة على املوقع: 

 
ُيدعى أصــــــــــــــحاب املصــــــــــــــلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي إىل تقدمي مســــــــــــــامهاهتم اخلطية يف املســــــــــــــودة صــــــــــــــفر إىل العنوان التايل: 

cfs@fao.org،  2020مارس/آذار  18مع الرتكيز على جوهر الوثيقة واالقرتاحات امللموسة للتحسينات حبلول . 
  

http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/agapp/ar/
mailto:cfs@fao.org
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اختاذ اخلطوات اجلريئة املفضــية إىل التحول اليت تلزم بصــورة ملحة " إىل  2030تدعو خطة عمل التنمية املســتدامة لعام  )1(
، ةاحليواني لنظم الزراعية (احملاصــيل والثروةوتّتســم ا 1."الصــمودلالنتقال بالعامل حنو مســار قوامه االســتدامة والقدرة على 

بأمهية أســاســية هلذا التحّول. وعلى الصــعيد العاملي، يعاين  2وتربية األحياء املائية، ومصــايد األمساك والغابات) والغذائية
رية احلالية، من املرجح أن شخص من الوزن الزائد. ووفق الوت نقص يف التغذية فيما يعاين مليارامليون شخص من  820

ويواجه العديد من  3عديدة من العامل. مناطقيف  لن تتحقق من أهداف التنمية املســــتدامة 2املقاصــــد املتصــــلة باهلدف 
النظم الغذائية ظروف عمل وتعويضــــــــــــــات غري مرضــــــــــــــية. ويُقّدر أن ثلث مجيع األغذية اليت يتم  يفاملنتجني والعاملني 

إنتاجها على الصــــــــــــــعيد العاملي يُفقد أو ُيهدر. كما أن ممارســــــــــــــات اإلنتاج الزراعية غري املســــــــــــــتدامة وتغري املناخ تزيد 
 4ة األراضي املنتجة بسبب تدهورها.الضغوطات على املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، يف حني تتواصل خسار 

 
ا ما إليها من مســـتويات خمتلفة، وغالبً النظم الغذائية اليت تتواجد ضـــمن ســـلســـلة متواصـــلة، وميكن النظر  يفهناك تنوّع  )2(

وقد أقّرت جلنة األمن الغذائي العاملي كتوجيهات عامة بثالثة أنواع واســــــعة  5إىل جنب ضــــــمن البلد ذاته. اتتعايش جنبً 
وحتديات خاصـــة، وال ســـيما يف ما خيص توفر العمل والظروف اإليكولوجية.  ايواجه كل منها فرصًـــ  6النظم الغذائية من

وبإمكان مجيع النظم الغذائية أن تســاهم على حنو أكرب يف االســتدامة ويف األمن الغذائي والتغذية. ويتطلب حتقيق هذه 
ظروفها. وثالثة مبادئ تشـــغيلية مرتابطة تعّرف مســـارات االنتقال  اإلمكانية االخنراط يف مســـارات انتقال تســـتجيب إىل

) تعزيز القدرة على 2) حتســـني كفاءة اســـتخدام املوارد؛ (1حنو حتقيق اســـتدامة النظم الغذائية لألمن الغذائي والتغذية: (
 7) ضمان العدالة/املسؤولية االجتماعية.3الصمود؛ و(

  

                                                 
 .2030خطة التنمية املستدامة لعام : حتويل عاملنا) 2015األمم املتحدة ( 1
واألنشـــــطة ) البيئة واألفراد واملدخالت والعمليات والبىن األســـــاســـــية واملؤســـــســـــات، وما إىل ذلك(العناصـــــر ُحيّدد فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى النظام الغذائي على أنه " 2

 ".االجتماعية واالقتصادية والبيئيةبإنتاج األغذية وجتهيزها وتوزيعها وإعدادها واستهالكها، وبنواتج هذه األنشطة ، مبا يف ذلك النتائج  املتصلة
 /242/74A/RES. 2019القرار الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن تنمية الزراعة، واألمن الغذائي والتغذية،  3
تنوع البيولوجي يف العامل لألغذية والزراعة؛ . حالة ال2019يوّفر عدد من عمليات التقييم العاملية أدّلة على هذه التحديات، مبا يف ذلك: منظمة األغذية والزراعة،  4

. تقرير التقييم العاملي عن التنوع البيولوجي وخدمات النظم 2019املنرب احلكومي الدويل للعلوم والســـــياســـــات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، 
. تقرير تقييم عن تدهور األراضــــــي وترميمها؛ 2018تنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، اإليكولوجية؛ املنرب احلكومي الدويل للعلوم والســــــياســــــات يف جمال ال

بتغري املناخ، والتصّحر، وتدهور األراضي، وإدارة  اهليئة احلكومية الدولية املعنية. تغري املناخ واألراضي: تقرير خاص صادر عن 2019االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
 األراضي املستدامة، واألمن الغذائي وتدفقات غازات الدفيئة يف النظم اإليكولوجية الربية.

فيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية عن فريق اخلرباء الر  ظم الغذائية. تقرير صادر. التغذية والن2017فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،  5
 التابع للجنة األمن الغذائي العاملي، روما.

 التقرير النهائي للدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي. 6
ن الغذائي والتغذية: ما هي أدوار الثروة احليوانية؟ تقرير صــــــادر عن . التنمية الزراعية املســــــتدامة لألم2016فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،  7

 فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي، روما.
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ويشمل االبتكار تغيريات يف املمارسات واملعايري من الضروري وضع �ج ابتكارية لتحقيق التحّوالت يف النظم الغذائية.  )3(
ميكن أن ُتشــــــجع قيام شــــــبكات جديدة تتحدى الوضــــــع الراهن إلنتاج األغذية  اليت واألســــــواق والرتتيبات املؤســــــســــــية

نهج االبتكارية للنظم الغذائية املســــتدامة اليت تعّزز األمن الغذائي وجيب أن تســــاهم ال 8.وجتهيزها وتوزيعها واســــتهالكها
الركائز األربع لألمن  وّطدوالتغذية يف األبعاد الثالثة لالســــــــــــــتدامة (البعد االقتصــــــــــــــادي، واالجتماعي والبيئي) حبيث ت

على ســـــبيل املثال  ،تتضـــــمن فاالبتكارات، اليت .)التوافر وإمكانية احلصـــــول واالســـــتقرار واالســـــتخدامالغذائي والتغذية (
وليس احلصـــــر التكنولوجيات، جيب أن تكون متالئمة مع الســـــياق، ومعقولة الكلفة، وســـــهلة املنال وأن تســـــتجيب إىل 

من دون إحداث تغّريات كبرية يف الســـــياســـــات على احتياجات املزارعني األســـــريني. ولن يتم تســـــخري الُنهج االبتكارية 
 .احملليةاملستويات الدولية والوطنية و 

 
ج ابتكارية ميكن توصيفها على امتداد حمور يبدأ بزيادة كفاءة استخدام املدخالت وصوًال إىل إعادة تصميم وتقوم عدة �ُ  )4(

الزراعة والنظم الغذائية، مبا يف ذلك األســـــــــــــواق واحلوكمة. وهي تتضـــــــــــــمن مثالً، الُنهج والتكنولوجيات  يفجوانب خمتلفة 
والتكنولوجيا احليوية، والرقمنة، واحلراجة الزراعية، والزراعة الدائمة، والزراعة الدقيقة، وتربية 9،اإليكولوجيةالزراعة التالية: 

 األحياء املائية، والزراعة الذكية مناخياً، والزراعة العضوية، والزراعة احملمية وسالسل القيمة الغذائية املستدامة.
 

 10الصلة نوعاً ما بسياق حمدد كإحدى وظائف طبيعة التحدي والسياق القائم.ميكن أن يكون �ج ابتكاري ما ذات و  )5(
باجتاه قيام أنظمة غذائية مســـــــتدامة ألنواع خمتلفة من النظم الزراعية  وجيب أن تُنّفذ مســـــــارات االنتقال احملددة واملتمايزة

املســارات والُنهج املختلفة اليت تتضــمن  ويتوفر طيٌف من .على أن تكون مكّيفة مع الســياق والتوقعات احمللية والغذائية،
 ُ�ج إيكولوجية زراعية وُ�ج التكثيف املستدام.

 
لالبتكار.  اا جديدً دة املدى، ســــــــــــــيما أ�ا تطرح منوذجً وتربز الرقمنة من بني النهج االبتكارية احلالية األكثر أمهية والبعي )6(

حتّول بشــــــــكل أســــــــاســــــــي االقتصــــــــاديات احلديثة وكامل نظم  فالتكنولوجيات، واخلدمات، واملنتجات واملهارات الرقمية
اإلنتاج واإلدارة واحلوكمة بوترية ســــــريعة. ومن الواضــــــح أن الرقمنة قادرة على االضــــــطالع بدور متزايد األمهية يف حتقيق 
 األمن الغذائي العاملي وحتســـــــــني ســـــــــبل العيش، وخباصـــــــــة يف املناطق الريفية، شـــــــــرط توفر إمكانية احلصـــــــــول على هذه

م. وميكن أن التكنولوجيات. وميكن أن تدعم الرقمنة أصــــحاب احليازات الصــــغرية يف حتســــني إدارة مواردهم وتنافســــيته
قوى للشباب من خالل استحداث وظائف أكثر جاذبية يف املناطق الريفية، واحلؤول دون هجرة إىل دمج أ اتؤدي أيضً 

 الشباب من املناطق الريفية إىل املدن.
  

                                                 
الغذائية املســـــــتدامة اليت تعزز و  الزراعية لنظمل غريها من النهج املبتكرةجية و . النهج الزراعية اإليكولو 2019فريق اخلرباء الرفيع املســـــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،  8

 لعاملي، روما. األمن الغذائي والتغذية. تقرير صادر عن فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي ا
ف جملس  9  الوثيقة - زراعة اإليكولوجيةالعناصـــــــــــــــر العشـــــــــــــــرة لل ،2019ر (منظمة األغذية والزراعة، زراعية خالل عشـــــــــــــــرة عناصـــــــــــــــال الزراعة اإليكولوجيةنظمة املوصـــــــــــــــّ

CL 163/13 Rev. 1( 
املســـــــــــــــتقبليـة ملنظمـة يف أنشـــــــــــــــطـة التخطيط  إدمـاج ُ�ج الزراعـة املســـــــــــــــتـدامـة على حنو أكرب، مبـا يف ذلـك الزراعـة اإليكولوجيـة،7/2019نظر مثًال قرار مؤمتر املنظمـة ا 10

 والزراعة األغذية
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الرقمنة قد توّلد املخاطر، وخباصـــة لألغلبية الكبرية من املزارعني الذين هم أصـــحاب حيازات صـــغرية. وتتضـــمن غري أن  )7(
هذه املخاطر تعميق مواطن الالمســــاواة اهليكلية من خالل الفجوة الرقمية، وتعريض ملكية البيانات وخصــــوصــــيتها إىل 

األشـــخاص األقل قدرة على محاية مصـــاحلهم مثل أصـــحاب  اخلطر لدى مراكمة البيانات الكبرية، وخباصـــة بالنســـبة إىل
. كما أن غياب الشــفافية واملصــداقية يف هذه املســائل مثل ملكية البيانات، واخلصــوصــية من املزارعني احليازات الصــغرية

واملســـــؤولية يســـــاهم يف جمموعة من التحديات اليت ميكن التصـــــدي هلا من خالل إطار ســـــياســـــايت تنظيمي إلجياد فرص 
 11منة ومتكافئة للقطاع.آ

 
نهج واحد يناســـب اجلميع، ينبغي جلميع احلكومات أن تبذل اجلهود لتعزيز االســـتدامة ب تتمثل وجد حلوليف حني ال ت )8(

لاللتزامات الوطنية والدولية. ويرد ضــــــــمن هذه االلتزامات  اصــــــــادية جلميع النظم الغذائية وفقً البيئية، واالجتماعية واالقت
يف األغذية، الذي ميكن أن يوّجه اجلهود لتحقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع. كما أن عمليات  األســـــــــاســـــــــية احلق

تقييم األثر حامسة األمهية لفهم آثار النهج االبتكارية على اســــــــــــــتدامة النظام الغذائي، واألمن الغذائي والتغذية واحلق 
 .غذاءال يف

 
االستنتاجات الرئيسية الواردة يف تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن ُوضعت التوصيات التالية باالستناد إىل  )9(

للنظم الغذائية املســـتدامة اليت تضـــمن األمن النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة الغذائي والتغذية عن "
القائمة واملتصـــــــــلة بلجنة األمن الغذائي الغذائي والتغذية". كذلك، تســـــــــتند التوصـــــــــيات على الســـــــــياســـــــــات واألدوات 

عة وتكملها بطريقة تآزرية، فضــًال عن الصــكوك والعمليات العاملية ذات الصــلة مثل عقد األمم املتحدة للزرا 12العاملي،
صــــــــالح النظم اإليكولوجية، وإعالن األمم املتحدة عن حقوق الشــــــــعوب األصــــــــلية، األســــــــرية، وعقد األمم املتحدة إل

اجلمعية العامة (الذين يعملون يف املناطق الريفية  األشـــخاصحقوق الفالحني وغريهم من  بشـــأناملتحدة  وإعالن األمم
ألمم املتحدة حول امؤمتر قمة و  خطة العمل العاملية للتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ورصــــــــد تنفيذهاو  لألمم املتحدة،
 .النظم الغذائية

  

                                                 
 . حتقيق إمكانيات الرقمنة لتحسني نظام األغذية الزراعية: اقرتاح جملس رقمي دويل جديد لألغذية والزراعة. مذكرة مفاهيمية، روما2020منظمة األغذية والزراعة،  11
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــأن احلوكمة املســــؤولة و ، يف ســــياق األمن الغذائي الوطين خلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كافِ اخباصــــة  12

يف األزمات املمتدة، ومبادئ االســـتثمار الرشـــيد يف  تغذية، وإطار العمل لألمن الغذائي والحليازة األراضـــي ومصـــايد األمساك والغابات يف ســـياق األمن الغذائي الوطين
 .غذائيةة والينظم الزراعال
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 التوصيات في مجال السياسات
 
إرســـــاء أســـــس الســـــياســـــات لتحّول النظم الغذائية من أجل ضـــــمان االســـــتدامة، وتعزيز األمن الغذائي والتغذية  - 1

 بتكاريةالنهج اغيرها من الخالل النهج اإليكولوجية الزراعية و  من
 

 يتعني على الدول القيام مبا يلي:
 

الغذائية املســـتدامة على حنو متســـق، من خالل تكييف النظم ضـــمان أن تدعم الســـياســـات العامة، وامليزانيات واحلوافز  )10(
 السياسات وإعادة توجيه امليزانيات واحلوافز باالستناد إىل استنتاجات تقييم األثر.

 
ضــــــمان أن تقوم الســــــياســــــات بتشــــــجيع االبتكارات املالئمة، واملعقولة الكلفة واملقبولة واليت تســــــاهم يف األبعاد الثالثة  )11(

التوافر وإمكانية حبيث تعّزز الركائز األربع لألمن الغذائي والتغذية ( - تصـــــــادي، واالجتماعي والبيئياالق - لالســـــــتدامة
 ).احلصول واالستقرار واالستخدام

 
تعزيز دور القطاع اخلاص يف رصــــــــــد وتنظيم الُنهج االبتكارية، مبا يف ذلك التكنولوجيات، اليت تؤثر على النظم الغذائية  )12(

 واألمن الغذائي والتغذية واحلق يف الغذاء.املستدامة، 
 

ذائي والتغذية من خالل وضــع االســرتاتيجيات لدعم االنتقال إىل النظم الغذائية املســتدامة اليت تضــمن حتقيق األمن الغ )13(
ســــــــــــــتويني بتكارية، مبا يف ذلك حتديد األهداف الطويلة األمد على املالُنهج اوغريها من ال ةاإليكولوجيالزراعية نهج ال

الوطين واإلقليمي، وضـــــمان االتســـــاق بني الســـــياســـــات عرب القطاعات مبشـــــاركة اإلدارات العامة وأصـــــحاب املصـــــلحة 
 ، والتعليم، واملالية، والتجارة، والطاقة والبيئة.اجلنسنيالصلة املعنيني بالزراعة، والغابات، والصحة، واملساواة بني  ذات

 
صـلحة املشـرتكة بني القطاعات ة والتشـاركية للنظم الغذائية، ومشـاركة مجيع أصـحاب املتشـجيع ترتيبات احلوكمة الشـامل )14(

 ألدوارهم، وحقوقهم ومسؤولياهتم. اوفقً 
 

 التخطيط القائم على اجملال إلقامة نظم غذائية متنوعة وقادرة على الصمود
 

املمارســــات املســــتدامة حملياً وتعزيزها هبدف دعم اســــتخدام التخطيط التشــــاركي والشــــامل إلدارة األراضــــي للتعّرف إىل  )15(
الطبيعية واجملتمع احمللي، واملســـتويات الوطنية، واإلقليمية  رتكة على مســـتويات خمتلفة (املشـــاهدمحاية املوارد الطبيعية املشـــ

 والعاملية)، ولتوطيد األسواق احمللية، والوطنية واإلقليمية.
 

الطبيعية لكي يتســـــــــــىن تنفيذ العمليات  شـــــــــــاهدجهزة الشـــــــــــاملة على مســـــــــــتوى املبناء رأس املال االجتماعي وإقامة األ )16(
خدمات التوفري والتنظيم والدعم (يســـــــــمح بإدارة خدمات النظم اإليكولوجية األســـــــــاســـــــــية الســـــــــياســـــــــاتية على نطاق 

 .واملقاضيات يف ما بينها) واخلدمات الثقافية
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اإليكولوجيــة للحفــاظ على  الزراعيــة النظر يف إمكــانيــات النهجحني يكون من الضــــــــــــــروري توفري فرص للعمــل الريفي،  )17(
 الوظائف املوجودة وتشجيع استحداث فرص العمل الالئق.

 
، خلاصــــــــــــة بصــــــــــــغار منتجي األغذيةاضــــــــــــمان احلماية القانونية إلمكانية الوصــــــــــــول إىل احلقوق العرفية وحقوق احليازة  )18(

 ائي، متشــيً واألشــخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذا األصــليةيتضــمن النســاء والشــباب واملعدمني والشــعوب  مبا
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــــأن احلوكمة املســــــؤولة حليازة األراضــــــي ومصــــــايد األمساك والغابات يف ســــــياق األمن  مع

 الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي. الغذائي الوطين
 

 عة وقادرة على الصموددعم االنتقال إلى نظم غذائية متنو  - 2
 

 يتعني على الدول القيام مبا يلي:
 

 .حفظ التنوّع البيولوجي واستخدامه املستداممن أجل  13تعميم التنوع البيولوجي و�ج النظام اإليكولوجي
 

تشـــــــجيع النظم اإليكولوجية الزراعية املتنوعة والقادرة على الصـــــــمود اليت جتمع الرتبة، واملياه واملوارد الوراثية (احملاصـــــــيل،  )19(
يف نُظم متنوعة مكانًيا وزمانًيا، تدعم العمليات واإلنتاج احليواين، واألشــــــــــــــجار واألنواع املائية)، وغريها من العناصــــــــــــــر 

جية اليت حتقق أوجه تآزر مثلى جتعل وحدات اإلنتاج املتنوعة قادرة على رعاية خصــــــــــــــوبة الطبيعية والتفاعالت البيولو 
 .تربتها، واملياه يف تربتها، ومحاية حماصيلها، وصحة احليوانات فيها وإنتاجيتها

 
االســــتخدام املفرط هلا واالعتماد اســــتخدام املواد الكيميائية الزراعية بالطريقة املثلى وتشــــجيع النظم االبتكارية اليت حتّد من  )20(

 ة وحتسينها.اإلنسان والبيئصحة يميائية الزراعية من أجل محاية عليها. تعزيز وإنفاذ األنظمة اخلاصة باستخدام املواد الك
 

ل الرتويج دعم املســـــامهة الكبرية اليت قدمها املزارعون األســـــريون وما زالوا يقدمو�ا لصـــــون وتنمية املوارد الوراثية من خال )21(
حلقوق املزارعني وتقاســــم املنافع، كما تقّر به نصــــوص االتفاقية الدولية للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، واتفاقية 

 التنوع البيولوجي من خالل محاية حقوق املزارعني يف حفظ بذورهم، واستخدامها وتبادهلا.
 

نهاأو  الطبيعية املواردافظ على حتتشـــــــــــجيع أمناط االســـــــــــتهالك املســـــــــــتدام اليت  )22( تســـــــــــتنزفها، ودعم بدًال من أن  حتســـــــــــّ
 االقتصاديات الدائرية.

 
 تعزيز النهج االبتكارية إزاء احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، بدعم من القطاع اخلاص واجملتمع املدين. )23(

 

                                                 
. 5/6خالل االجتماع اخلامس ملؤمتر األطراف التفاقية التنوع البيولوجي، من خالل القرار  2000على �ج النظام اإليكولوجي يف مايو/أيار  امتت املصـــــــــــــــادقة رمسيً  13

 .7/11ومت تنفيذه مبوجب القرار 
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 األمناط الغذائية الصحية املستدامة
 

من خالل تعزيز تنوّع اإلنتاج والتثقيف الغذائي والتغذوي، مع مراعاة  14الغذائية الصـــــــــــحية املســـــــــــتدامةالرتويج لألمناط  )24(
 السياق والثقافة على الصعيد احمللي، مبا يف ذلك النظم الغذائية األصلية والتقليدية.

باملشرتيات العامة (مبا يف ذلك دعم املستهلكني واملزارعني األسريني ذوي الدخل املنخفض من خالل سياسات خاصة  )25(
ســـتناد لربامج التغذية املدرســـية، وشـــبكات أمان أخرى، واملعونة الغذائية واآلليات التنظيمية العامة وآليات اجلهوزية) باال

على حنو مســــــــــــــتــدام، ودمج برامج احلمــايــة االجتمــاعيــة مع تنميــة القــدرات لإلنتــاج الزراعي  اإىل األغــذيــة املنتجــة حمليًــ 
 ام.املستد

 
مع املعايري الوطنية والدولية املرعية، مبا يتيح للمســـــتهلكني القيام خبيارات واعية  اج للتوســـــيم الغذائي املالئم، متشـــــيً الرتوي )26(

 ومستنرية تؤدي إىل أمناط غذائية صحية مستدامة.
 

 األسواق للنظم الغذائية املستدامة
 

الغذائية القصــرية، مبا يف ذلك البنية التحتية املالئمة، ونظم الضــمان التشــاركية دعم النهج االبتكارية يف ســالســل القيمة  )27(
 االمتثال للسياسة العامة ومعايري السالمة)، والتكنولوجيات الرقمية مع الضمانات املناسبة. (مع

 
 عة والقادرة على الصمود.دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم اليت تقّدم السلع واخلدمات للنظم الغذائية املتنو  )28(

 
 الرتويج لألسواق احمللية، واإلقليمية والعاملية اليت تساهم يف النظم الغذائية املستدامة اليت حتقق األمن الغذائي والتغذية. )29(

 
تعزيز عمليات التقييم الشـــــاملة للرصـــــد والتأثير لضـــــمان أن تدعم النهج االبتكارية النظم الغذائية المســـــتدامة  - 3

 توّطد األمن الغذائي والتغذية. التي
 

 يتعّني على الدول القيام مبا يلي:
 

أطر التقييم على نطاق النظام لتقييم أداء النظم الغذائية وتأثرياهتا االقتصـــــادية، واالجتماعية والبيئية، مبا يف ذلك تطبيق  )30(
التالية اليت حتّدد عمليات االنتقال إىل النظم الغذائية على األمن الغذائي والتغذية واحلق يف الغذاء، مع مراعاة املبادئ 

املســـــــــــتدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية: اإلنتاج التجّددي، وإعادة التدوير والكفاءة، والصـــــــــــحة احليوانية، والتآزر، 
ق الثقايف، والقيم وع، والتكامل، والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، وإنتاج املعرفة ونشـــــــــــــرها، واالتســـــــــــــانوالت

 15اإلنسانية واالجتماعية، والتواصل، واحلوكمة، والتمكني واملشاركة.
 

                                                 
مناقشـــــــة التعريف يف ســـــــياق  اادئ التوجيهية، روما. جتري حاليً املب -املســـــــتدامة . األمناط الغذائية الصـــــــحية2019منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــحة العاملية،  14

 بني السياسات يف جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن وضع اخلطوط التوجيهية الطوعية املعنية بالنظم الغذائية والتغذية. التقاربعملية 
والنظم الغذائية املســـــــــتدامة اليت  املبتكرةالنهج االبتكارية غريها من . النهج الزراعية اإليكولوجية و 2019ة، فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذي 15

 ائي العاملي، روما. تعزز األمن الغذائي والتغذية. تقرير صادر عن فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذ
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 تقييم آثار النهج االبتكارية إزاء استدامة النظم الغذائية، واألمن الغذائي والتغذية واحلق يف الغذاء. )31(
 

 الغذائي والتغذية للجميع.تقييم آثار احلوافز العامة بشأن استدامة النظم الغذائية، واألمن  )32(
 

، مثل ةاإلجيابية والســـلبية للُنظم الزراعية والغذائي (مبا يف ذلك الصـــحة العامة) واالجتماعية لعوامل اخلارجية البيئيةتقييم ا )33(
 استخدام حماسبة التكاليف احلقيقية.

 
توليــــد المعــــارف وتبــــادلهــــا وإعــــادة تشـــــــــــكيــــل طريقــــة تعزيز الــــدعم المقــــّدم للبحوث، والتــــدريــــب والتعليم  - 4

 المشترك التعلم لدعم
 

 البحوث العابرة لالختصاصات
 

 يتعني على مؤسسات البحوث العامة القيام مبا يلي:
 

معارف والتقليدية و  احمللية العلمية العاملية واملعرفة املعارف ، من خالل دمجالعلوم العابرة لالختصـاصـات التكامل بنيتشـجيع  )34(
 نظم غذائيةإىل التحّول  تدعميف عمليات االبتكار التشـاركية اليت  ، مبا يف ذلك معارف املنتجني والتجار،السـكان األصـليني

 .مستدامة
 

اليت تدعم التعلم املشرتك بني املمارسني والباحثني والنشر األفقي وضع ودعم البحوث العابرة لالختصاصات والتشاركية  )35(
ة لتسهيل مع االستفادة من التكنولوجيات الرقمياملزارعني ومجاعات املمارسني، مثل شبكات ، للتجارب بني املمارسني

 . اإقامة شبكات أوسع نطاقً 
 

 االبتكار من أجل التعلم املشرتك
 

لوضع  عمليات االبتكار التشاركيةتوليد املعرفة وتقامسها، مبا يف ذلك املعرفة احمللية، ومعارف السكان احملليني، يف  تعزيز )36(
 وتنفيذ ممارسات إيكولوجية زراعية وممارسات ابتكارية أخرى من أجل االنتقال إىل نظم غذائية مستدامة.

 
تعزيز التبادالت وإقامة الشــــــــــــــبكات بني اجلهات الفاعلة اليت تتمتع مبعرفة وخربة طويلة األمد جلهة العيش يف ظروف  )37(

 تكيف مع هذه الظروف.مناخية خاصة واجلهات اليت جيب أن تتعّلم كيف ت
 

يف إعادة تشــكيل جيل املعرفة والبحوث، واإلقرار بدور  اا هامً الغذائي والزراعي باعتباره مصــدرً محاية وتعزيز نظم الرتاث  )38(
 النساء يف هذا الرتاكم للمعارف.
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والتخفيف من آثــاره، والتنوع حتــديــد الفجوات يف املعرفــة، وخبــاصـــــــــــــــة دعم البحوث يف جمــال التكيف مع تغّري املنــاخ  )39(
وحمتواهــا من املغــذيــات، من خالل توليــد املعــارف والــدرايــة  ةالبيولوجي، واجلودة التغــذويــة ملختلف املنتجــات الغــذائيــ

واحلفاظ عليها على املســـــــتوى اإلقليمي، وتعزيز الصـــــــفة الفاعلة للمزارعني األســـــــريني، وحمو األمية املالية ومهارات إدارة 
 ال للمزارعني.مؤسسات األعم

 
 ة.ملواد الكيميائية الزراعية على صحة االنسان، واحليوان والبيئتعزيز البحوث العامة لتقييم أثر استخدام ا )40(

 
أوجه اخللل يف القوة وتضــــــارب املصــــــاحل يف ما يتعلق بتوليد املعارف بشــــــأن  ملعاجلةوضــــــع وتطبيق بروتوكوالت البحوث  )41(

إنتاج وجتهيز األغذية، والتحقق منها، ونشــرها عرب تقييم خمتلف مصــادر املعرفة وســد الفجوات بني املعارف املســتحدثة 
 .من جهة أخرى والبحوثواملنقولة عرب احلركات االجتماعية من جهة 

 
 تنمية القدرات

 
بشــــكل صــــريح يف املناهج املدرســــية واجلامعية مع إدماج " االنتقال إىل النظم الغذائية املســــتدامة"تشــــجيع تغطية مفهوم  )42(

 .التعلم العملي والتجرييب
 

النهج الزراعية ، مبا يف ذلك على مســــــــــــــامهة برامج تدريب العاملني يف جمال اإلرشــــــــــــــاد الزراعي والصــــــــــــــحة العامة تعزيز )34(
 .التغذية وصحة اإلنسان واحليوان والبيئةإزاء اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة 

 
 االستثمار يف البحوث، والتدريب والتعليم مبا يدعم االنتقال إىل نظم غذائية مستدامة

 
النهج الزراعية زيادة االســــتثمار الرشــــيد يف البحوث، والتدريب الرمسي وغري الرمسي والتعليم على املســــتويات كافة لدعم  )44(

، مع احلرص على إيالء األولوية لالحتياجات والقدرات اخلاصــــــــــــــة بالســــــــــــــياق اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة
 ساء والشباب. والحتياجات املنتجني الزراعيني، مبا يف ذلك الن

 
إعــادة توجيــه االســــــــــــــتثمــارات احلــاليــة يف جمــال البحوث والتنميــة إىل تعزيز تنوّع النظم الغــذائيــة املســــــــــــــتــدامــة وقــدرهتــا  )54(

 الصمود. على
 

 إيالء األولوية للبحوث العامة وتعزيزها لالستجابة إىل احتياجات املزارعني األسريني، مبا يف ذلك النساء والشباب. )46(
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الضــــعيفة والمهمشــــة ومعالجة أوجه عدم المســــاواة  المجموعاتتعزيز مشــــاركة أصــــحاب المصــــلحة وتمكين  - 5
 النظم الغذائية القوة في في

 
 يتعني على الدول القيام مبا يلي:

 
 والدميقراطيةصنع القرارات الشاملة 

 
واختاذ تدابري حمددة لضــــمان  ،النظم الغذائيةدعم آليات صــــنع القرارات الشــــاملة والدميقراطية على مجيع املســــتويات يف  )47(

، الفئات املهمشــة والضــعيفة األكثر عرضــة النعدام األمن الغذائي وســوء التغذية أصــحاب احلقوق، مبا يف ذلك مشــاركة
 وغريهم من أصحاب املصلحة.

 
، مبا يف ذلك النســـــــاء دعم دور أصـــــــحاب احليازات الصـــــــغرية، والفالحني، والســـــــكان األصـــــــليني، واملزارعني األســـــــريني )48(

والشـــباب، كوكالء مركزيني يف عمليات االنتقال إىل نظم غذائية مســـتدامة تضـــمن األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك 
 من خالل اإلحقاق التدرجيي للحق يف الغذاء.

 
 النساء والشباب

 
النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة االســـــــــــــتثمار يف برامج التدريب ومنصـــــــــــــات التدريب األفقي على  )49(

 الكثيفة املعارف، مبا يف ذلك التكنولوجيات الرقمية مع الضمانات املالئمة.
 

تعزيز االســـتثمار الرشـــيد وتوفري احلوافز للنســـاء والشـــباب يف املؤســـســـات الصـــغرية واملتوســـطة احلجم اليت يقودها اجملتمع  )05(
 النظم الغذائية املستدامة.تدعم اليت احمللي و 

 
 افرصً تشكل تشجيع مشاركة الشباب يف أنشطة اإلنتاج، والتجهيز والتسويق، مبا يف ذلك الوظائف اخلضراء، بوصفها  )15(

 مستحبة للعمل الالئق للشباب.
 

واحلضــــــــــــــرية وجعل احلياة الريفية االســــــــــــــتثمار يف البنية التحتية واخلدمات الريفية لتقليص الفجوات بني املناطق الريفية  )25(
 للشباب. جذابة

 
 ضمان إيالء االهتمام املالئم الحتياجات الشابات والفتيات. )35(

 
اليت مع اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، دعم السياسات والربامج واإلجراءات  امتشيً  )45(

وتتصدى لألسباب الكامنة وراء عدم وتدعم استقاللية املرأة وحقها يف تقرير مصريها،  حتدث حتوًال يف الوضع اجلنساين
املســـاواة بني اجلنســـني يف النظم الغذائية على مســـتوى املعايري، والعالقات، واهلياكل املؤســـســـاتية، ال ســـيما عرب احلرص 

ملتســاوي، وتقاســم الســلطة واحلصــول على لرجال والنســاء، والدخل ااملســاواة بني ا القوانني والســياســات أن تضــمنعلى 
 ؛والتحيز اجلنسي العنف القائم على نوع اجلنس القضاء علىو  املوارد واخلدمات العامة
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 يف القوة وتضارب املصاحل االختاللو  الصفات الفاعلة
 

ومنظمات وتعاونيات منتجي األغذية ومســــــــــــــتهلكيها اليت تبين القدرات وتولد املعارف وتتبادهلا هبدف  احتاداتتقوية  )55(
 .تيسري اعتماد النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة اليت تدعم االنتقال إىل النظم الغذائية املستدامة

 
والتضارب يف املصاحل يف ما خيص إنتاج األغذية، وجتهيزها وتسويقها، وضمان إقامة اآلليات ملعاجلة االختالل يف القوة  )56(

 قيام آليات التشاور املالئمة.
 

تقييم آثار ترّكز مراقبة األســـــــــواق يف قطاعي الزراعة واألغذية على الصـــــــــفات الفاعلة للجهات املعنية يف النظام الغذائي  )57(
 وتأثرياهتا على احلق يف الغذاء.

 
 المقبلةالخطوات 

 
 هبدف العمل بالتوصيات، يتم التطرق إىل اإلجراءات التالية يف املؤسسات احلكومية الدولية ذات الصلة.

 
 يتعني على جلنة األمن الغذائي العاملي القيام مبا يلي:

 
فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى بشـــــأن النهج  رفع التوصـــــيات الســـــياســـــاتية الصـــــادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي وتقرير )58(

إىل  غذائية مستدامة لتعزيز األمن الغذائي والتغذيةو  عيةزرانظم الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة من أجل 
 األمني العام لألمم املتحدة واللجنة االستشارية لقمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية.

 
 16النظر يف كيفية توجيه عمليات التقييم الشــــــــــــــاملة القائمة للنظم الغذائية، فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوىالطلب إىل  )59(

ذلك املقاييس واملؤشرات، لالنتقال إىل النظم الغذائية على أفضل وجه، وإىل تقدمي استنتاجاته كمسامهة يف قمة  يف مبا
 األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية.

 
ــــد اإلطــــار العــــاملي للتنوّع البيولوجي عــــام مع األخــــذ  )60( ــــة التنوّع البيولوجي تقوم بتجــــدي ــــار أن اتفــــاقي  2020يف االعتب

الســــــــنة الدولية للصــــــــحة النباتية)، تنظيم حوار رفيع املســــــــتوى حول مســــــــامهات التنوّع البيولوجي  اهي أيضــــــــً  2020(و
النظم الغذائية املســــــــــتدامة كمســــــــــامهة يف قمة األمم املتحدة بشــــــــــأن النظم الغذائية؛ والدعوة لتعاون منظمة األغذية  يف

، واملعاهدة الدولية بشــــــأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية هلاالتابعة  هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعةوالزراعة وخباصــــــة 
 ، واللجان الفنية للمنظمة واتفاقية التنوّع البيولوجي.والزراعة

  

                                                 
لألغذية الزراعية، وأداة منظمة األغذية والزراعة لتقييم  مبادرة اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجيهود رصد أهداف التنمية املستدامة، وإطار تشمل ج 16

 أداء الزراعة اإليكولوجية.
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دعم احلكومات الوطنية يف اســــتعراض آثار الســــياســــات واحلوافز على اســــتدامة النظم الغذائية من خالل تنظيم حدث  )61(
 ص الدروس.خاص لتبادل التجارب واستخال

 
ضـــــــمان أن ينظر مســـــــار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي بشـــــــأن أدوات مجع البيانات وحتليلها يف احتياجات البيانات  )62(

تســـــــــــــاهم يف تشـــــــــــــكيل ما خيص األبعاد االقتصـــــــــــــادية، والبيئية واالجتماعية للنظم الغذائية، مع مراعاة املبادئ اليت  يف
 ).16(الفقرة مسارات االنتقال إىل النظم الغذائية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية 

 
 يف روما، القيام مبا يلي:توجد مقارها  الىتيتعني على جلنة األمن الغذائي العاملي، بالتعاون مع الوكاالت 

 
 2021 حوار خالل اجللســــة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي عامتنظيم دعوة منظمة التجارة العاملية إىل املشــــاركة يف  )63(

النظم الغذائية املســــتدامة لتحقيق حول كيف ميكن لالتفاقات التجارية أن تدعم بشــــكل أفضــــل مســــارات االنتقال إىل 
 .األمن الغذائي والتغذية

 
 منظمة األغذية والزراعة مدعوة إىل القيام مبا يلي: إنّ 
 

 عملية مجع البيانات على الصعيد الوطين حول النظم الغذائية املستدامة وتوثيق الدروس املستمدة. دعم )64(
 
تقييم وتوثيق مســــــــــــــامهة النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة اليت تعزز األمن الغذائي والتغذية بالتعاون  )65(

 مع البلدان األعضاء.
 
املتاحة لتعزيز الرقمنة يف النظم الغذائية املســــــــــــــتدامة وتطوير هذه اخليارات، وتعزيز األمن الغذائي البحث يف اخليارات  )66(

 والتغذية مع التخفيف من املخاطر يف الوقت ذاته لوضع الضمانات املالئمة.
 
جتماعية والبيئية) اســتكشــاف اخليارات املتاحة لوضــع آليات من أجل تقييم اآلثار على نطاق النظام (االقتصــادية، واال )67(

لالبتكارات اجلديدة، مبا يف ذلك الرقمنة، على اســــــــــــــتدامة النظم الغذائية وقدرهتا على حتقيق األمن الغذائي والتغذية 
 واحلق يف الغذاء.

 
 منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية مدعوان إىل القيام مبا يلي: إنّ 
 

ث يف الفرص والتحــديــات يف تعزيز النهج الزراعيــة اإليكولوجيــة وغريهــا من النهج املبتكرة تنظيم حــدث خــاص للبحــ )68(
 للمزارعني األسريني ضمن إطار عقد األمم املتحدة بشأن الزراعة األسرية.

 


