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إىل "اختاذ اخلطوات اجلريئة املفضية إىل التحول اليت تلزم بصورة ملحة لالنتقال ابلعامل  2030تدعو خطة التنمية املستدامة لعام  (1)
زراعة فال 1"إعمال حقوق اإلنسااااااا الوالجة لل ميا" ق الو ه ذاتت  إىلحنو مساااااار  وامت امةاااااتدامة ىالقدرة علو الصااااامو " ى 

متشاابةة بشاةع عميم ما ام تصاا اتا ىاعتمعاتا ىالصاحةا ىاملنال ىالجيئة ىابلتاؤا تهذر اذن النظم علو  2ىالنظم الغذائية 
 ق ىضا فريد للمسامهة فيها  ةيما أهناأغلجية أاداف التنمية املستدامةا 

لغذائية تتطّلب اماتمام امللّح  ىعد  األشااااااذ الذيا يعانوا النظم اى  زراعةا ما تقرتا ابلكما أا التحدايت املرتابطة اليت غالج   (2)
مليوا شاااص ق العامل ما  صااور تغذى   690ا حيث يعاين ما يُقّدر باااااااااااااااا2015ما نقص التغذية ق العامل ق تزايد منذ عام 

انعدام معتدل ل ما  ا الغذائي فيما كاا يعيش مليارا شاااااااااااص قمليوا شاااااااااااص يعانوا ما انعدام حا  ل م 135مزماا ى
 4ىق اذن األذناءا يُفقد أى يُهدر حواؤ ذلث األغذية اليت يتم إنتالها لالةااااااااااتهال  الجشاااااااااار  ق العامل  3 2019الغذائي عام 

ىأكنر ما مليار  شاااااص يعانوا  5ىعلو الصااااعيد العامليا يعاين أكنر ما ذلث السااااةاا الجالغز ما الودا الزائد أى الساااامنةا
ى د عّّبت اجلمعية العامة ل مم املتحدة عا شاااااواغلها ما أا املقا اااااد ق  6احد أى أكنر ما املغذايت الد يقة ما نقص ق ى 

ىنظرا  إىل آاثر لائحة  7ما أاداف التنمية املسااااااتدامة )القضاااااااء علو اجلويف( لا تتحقم ق مناام عديدة ما العامل  2اهلدف 
ىالفئات األشد  8 2020ا ق هناية عام يوا شاص إضاق إىل حافة املوت لوع  مل 130ا يُقّدر بامبا ميةا أا يُدفا 19-كوفيد

                                                 
  2030حتويع عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام (ا 2015األمم املتحدة ) 1
التعريفات للمصاااااطلحات الرئيسااااية ق الوذيقة بةاملهاا تشااااار الزراعة إىل إنتاص ا ا ااااايع ىالنرىة اتيوانيةا ىتربية األحياء املائيةا ىمصاااااايد األرا  ىالغاابت  ىتر   2

  1األخرى ق امللحم 
  حالة األما الغذائي ىالتغذية ق 2020برانمج األغذية العاملي ىمنظمة الصاااااحة العامليةا اليونيسااااا ا منظمة األغذية ىالزراعةا الصاااااندىق الدىؤ للتنمية الزراعيةا  3

   رىماا منظمة األغذية ىالزراعة 2020العامل 
 الصعيد العاملي: نطا تا ىأةجابتا ىالو اية منت  رىماالفا د ىاملهدر ما األغذية علو   2011منظمة األغذية ىالزراعةا  4
   العمع علو العدالة للقضاء علو ةوء التغذية  بريستولا اململةة املتحدة: املجا رات ق جمال التنمية 2020تقرير التغذية العامليا  5
لل نة  املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةاألغذية ىالنظم الغذائية  تقرير فريم اخلّباء الرفيا املستوى   2017فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا  6

 رىما  األما الغذائي العامليا
  /242/74A/RES  2019 رار اجلمعية العامة ل مم املتحدة بشأا التنمية الزراعية ل ما الغذائي ىالتغذيةا  7
   2020أبريع/نيساا  21)تصريح أمام جملس األما ل مم املتحدة(ا  19-برانمج األغذية العاملي  الرئيس حيّذر ما لائحة اجلويف ق حال انتشر كوفيد 8

https://www.wfp.org/news/wfp-chief-warns-hunger-pandemic-covid-19-spreads-statement-un-security-council 
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  يشر إىل أمهية اتصول علو األغذية األمر الذ اا ا ما السةاا اي األكنر أتذر  ا ىضعف  فقر  

الزراعي إىل تغير ق ا النظم الغذائية غر املسااااااااتدامة بشااااااااةع كجر الضااااااااغوي علو املوار  الطجيعية  ىيه   التوةااااااااّ ى  الزراعة تزيد (3)
كذلكا يسااااام كّع ما الزراعةا ىالغاابت  9اةاااتادام األراضااايا ىاو أحد الدىافا الرئيساااية لفقداا التنويف الجيولولي ق العامل 

ق حز  اق املائة ما إمجاؤ انجعااثت غادات الدفيئة الجشااارية املنشاااأ 23ىامةاااتادامات األخرى ل راضاااي ق ما يُقّدر بنساااجة 
ىق  10ا ألحداث املناخية هتّد  بشااااااااةع متزايد إنتاص األغذيةا ىجا ااااااااة منت ي األغذية علو نطاق  ااااااااغر األكنر ضااااااااعف  أا ا

مناام كنرة ق العاملا ختضاااااااااا املوار  املائية لل هد فيما تتداور لو ة امليان الساااااااااطحية ىاجلوفية علو الصاااااااااعيد العامليا حيث 
ق حز  12علو األراضي الزراعية املتداورةا نسمةمليار  1 3ىيعتمد أكنر ما  11امجتااات ا ق اذن ا رئيسي  ته   الزراعة  ىر  

إىل مرتفا اخلطورة بسااجب التلكع ىنضااوغ املغذايت ىداي ة اتموضااة  اا متوةااط  شااهد تداور  ق املائة ما الرتبة ق العامل  33أا 
الةوكب تعّرض  امنقطايف ق الرىابمل بز  اااحة الجشااار ى اااحةكما أا   13 ىالتمّلح ىالضاااغمل املمارل عليها ىالتلّوث الةيميائي
 14للاطر رفان التنويف الجيولولي ىالسةاا علو السواء 

فأغلجية العاملز مقابع ألر ىجممع العاملز ما أفرا  األةااااااااااارة  15يهذر الفقر املد ا بشاااااااااااةع ملحون علو الساااااااااااةاا الريفيز  (4)
ق املائة ما العاملز تساااااااصم اخلاذ ام عمال غر نظاميز ق القطاعز الزراعي ىالريفيا لّا يوّلد  80املسااااااامهز ىأكنر ما 

ىيتعرض الفالحوا ىغرام ما العاملز ق املناام الريفية  16ةاااااالجية علو مداخيلهما ىاتماية املتماعية ىلرىف العمع  اآاثر  
 17ىعمليات اإلخالء القساااار  ىالته ر  األراضاااايا نزيف ملةية ما خاللا ااااة إىل التمييز فيما تُنتهك حقو هم اإلنسااااانيةا ىج

ق املائة ما األغذية  80ىيعتمد معظمهم )يصع عد ام إىل مليار  شاص( علو الزراعة علو نطاق  غرا ىينت وا حواؤ 
 18احتيالاهتم  جتااععامة  ق املساااتهلةة ق آةااايا ىأفريقيا لنوغ الصاااحراء الةّبىا إاا تساااتمر الساااياةاااات العامة ىاألةاااواق 

ا ىتشااااااّد  علو أمهية مجدأ "عدم إمهال أحد"ا ما خالل احرتام الزراعة ىالنظم الغذائيةىتشاااااار اذن الو ائا إىل موااا خلع ق 
 ا حقوق اإلنساا ىمتةز األكنر ضعف  

ىاألما الغذائي ىالتغذيةا ىما داله آاثراا ا للصااااحة الجشااااريةا ىامد اار ام تصااااا  ا  مساااات د  حتداي   19-ىمتنع لائحة كوفيد (5)
تظهر  ىق حز أا الفرىل حبّد ذاتت م مييز بز خمتل  األشااااااذا كانه آاثرن غر متةافئة بسااااجب الساااايا ات املتماعية 

ة علو ىحىت ق اذن املرحلة املجةرةا يلقي عديدىا الضااااااااوء علو أمهية القدر  19ىام تصااااااااا ية علو الصااااااااعيديا الواين ىالعاملي 

                                                 
تقرير التقييم العاملي عا التنويف الجيولولي ىخدمات   2019الدىؤ للعلوم ىالسااااااااااااااياةااااااااااااااات ق جمال التنويف الجيولولي ىخدمات النظم اإليةولولية  املنّب اتةومي 9

 النظم اإليةولولية الصا ر عا املنّب اتةومي الدىؤ للعلوم ىالسياةات ق جمال التنويف الجيولولي ىخدمات النظم اإليةولولية  بوا
اتةومية الدىلية املعنية بتغر املنال بشااااااااااأا تغر املنالا ىالتصااااااااااحرا للهيئة   تغر املنال ىاألرض: التقرير اخلاذ 2019اتةومية الدىلية املعنية بتغر املنالا يئة اهل 10

 ة األرضية ىتداور األراضيا ىاإل ارة املستدامة ل راضيا ىاألما الغذائي ىتدفقات غادات الدفيئة ق النظم اإليةولولي
تقرير  اااااااااا ر عا فريم اخلّباء الرفيا املساااااااااتوى املعين   املاء ما ألع األما الغذائي ىالتغذية  2015 فريم اخلّباء الرفيا املساااااااااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا 11

  2015ابألما الغذائي ىالتغذية التابا لل نة األما الغذائي العامليا رىماا 
   التو عات ل راضي ق العاملا النساة األىىل  بواا أملانيا 2017التصّحرا اتفا ية األمم املتحدة ملةافحة  12
  عا الرتبة: الرتبة اي مور  غر  ابع للت ديد  رىما  لصحائ  الو ائا  السنة الدىلية 2015منظمة األغذية ىالزراعةا  13
 حالة اةتعراض املعرفة -  الربمل بز األىلوايت العاملية: التنويف الجيولولي ىالصحة الجشرية2015منظمة الصحة العاملية/اتفا ية التنويف الجيولوليا  14
   نيويور  2019  التقرير عا أاداف التنمية املستدامة 2019األمم املتحدةا  15
 علو العمال غر النظاميز  رىما  19-فيد  آاثر لائحة كو 2020منظمة األغذية ىالزراعةا  16
   راةاااة هنائية لل نة امةاااتشاااارية علس حقوق اإلنسااااا بشاااأا امرتقاء حبقوق الفالحز ىغرام ما العاملز ق املناام الريفية  2012جملس حقوق اإلنساااااا  17

 اجلمعية العامة ل مم املتحدة 
امةااااتنمار ق الزراعة القائمة علو أ ااااحاغ اتيادات الصااااغرة لتحقيم األما الغذائي  تقرير   2013 الغذائي ىالتغذية املعين ابألمافريم اخلّباء الرفيا املسااااتوى  18

  ا ر عا فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية لل نة األما الغذائي العاملي  رىما 
 بشأا األما الغذائي ىالتغذية  رىما  19-  ىر ة املسائع امله تة حول آاثر لائحة كوفيد2020املعين ابألما الغذائي ىالتغذية فريم اخلّباء الرفيا املستوى  19
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ا  ى د أذجته  طاعات الزراعة  درهتا النساااجية علو الصااامو  مقارنة  بقطاعات ا تصاااا ية أخرىا ا رئيساااي  الصااامو  بو ااافها  رةااا  
اغر أا اجلائحة بّينه بعض املااارا ىموااا الضااااااع  ىانعدام املساااااااىاة )إاا  -منع اخلدمات ىالصااااااناعة بعض موااا  أيضاااااا 

الزراعة   ى د ةااااااااّلطه الضااااااااوء علو اتالة امللحة لدمج امةااااااااتدامة  بعا اا النالذة ق م الغذائيةالزراعة ىالنظالقوة( اليت متّيز 
مرتةاااة ق النظم  الزراعة ىالنظم الغذائيةإىل لانب التةالي  اجلساايمة ا تملة لعدم القيام بذلك  ىبّينه أا  -ىالنظم الغذائية

الطجيعية(ا ىأهنا تهذر علو اذن النظم ىتتأذر  )منع ام تصا ات ىاملشااداليت اي ما  نا اإلنساا  ااألىةا نطا    ة ىالنظميالجيئ
ىلوضااا هُنُج  اإلحداث تغير لذر ىلو  حالة ملحة اليوم أكنر ما أ  ى ه مضااو اا أشااارت إىل صا علو حنو كجر  ىأخر  

 ابتةارية للنظم الزراعية ىالغذائية املستدامة 

لتاؤا بدأت النُاُهج الشاااااااااااملة ىاملجتةرة ت اليت توالهها النظم الغذائية معقدة لدا ا ىحمد ة السااااااااااياق ىغر متو عة  ىابىالتحداي (6)
سااااتقطب ااتمام العديد ما أ ااااحاغ املصاااالحة ق الساااانوات العديدة األخرة  التصااااد  لتحدايت النظام الغذائي تالرامية إىل 

ئي العاملي إىل الطلب ما فريم اخلّباء الرفيا ملسااااااااااااااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية ى د  فا اذا اماتمام جلنة األما الغذا
ىالنهج املجتةرة األخرى ما ألع نظم دراعية ىغذائية مسااااااااااتدامة لتعزيز األما  النهج الزراعية اإليةولولية"ىضااااااااااا تقرير بعنواا 

ق  21النهج الزراعية اإليةولولية ىمّت إلقاء الضااااوء علو  20 " يوفّر القاعدة هلذن التو اااايات بشااااأا السااااياةاااااتالغذائي ىالتغذية
 حولةاايما أهنا تّبد بشااةع متزايد ق النقاشااات  الطلب املوّلت ما جلنة األما الغذائي العاملي إىل فريم اخلّباء الرفيا املسااتوىا

علو  19-املساااتدامة بفعع هن ها الشاااامع ىتشاااديداا علو اإلنصااااف  ىق حز أا آاثر لائحة كوفيد الزراعة ىالنظم الغذائية
تشاااااااار إىل األمهية اتارة للقدرة علو الصاااااااامو ا يز ا  اماتمام ابلنُاُهج امبتةارية اليت تعّزد القدرة علو  الزراعة ىالنظم الغذائية
 ة اإليةولولية ينهج الزراعالالصمو ا ىجا ة ق 

علو حنو أكّب  أا تساااامميا النظم الغذائية جل ميةااملعين ابألما الغذائي ىالتغذية أنت  الرفيا املسااتوى ىيعتّب تقرير فريم اخلّباء (7)
تفضاااي مالئمة للساااياق التغذية ما خالل اتجايف مساااارات انتقال ما الغذائي ى املساااتدامة اليت تعّزد األ الزراعة ىالنظم الغذائيةق 
حتّول النظم الغذائية  ىيلقي الضاااااوء علو أمهية ىضاااااا أار شااااااملة للر اااااد ىالتقييم للنظم الزراعية ىالغذائيةا تتضاااااما عوامع  إىل

 االعوامع اخلارلية الجيئيةخارلية إجيابية ىةلجيةا ما ألع إ امة خمل أةال ىر د التقدم ا رد  ىجيب أا تنظر اذن األار ق 
لزراعية ىالغذائية املرتجطة ليس فقمل بةيفية إنتاص األغذيةا بع ىكذلك بةمية األغذية املساااااااااااااتهلةة للُنظم ا ااإلجيابية ىالسااااااااااااالجية

 ما النهج املجتةرة اإليةولولية ىغرااالنهج الزراعية كيفية النظر ق   اتىميةا أا تدعم التقييم .ىكيفية جتهيزاا ىنقلها ىبيعها
 ضما ةياق حمد  

مشارتكة لدى حماىلة توفر املشاورة للتوّلت إىل ادف مشارت  )النظم الغذائية املساتدامة( ما  كذلكا ما الضارىر  ىضاا مجا   (8)
مراعاة السااااااياق ق الو ه ذاتت  ىيقرتر تقرير فريم اخلّباء الرفيا املسااااااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية "جمموعة  مشاااااارتكة ما 

األما الغذائي ىالتغذية": )أ( اإلنتاص القا ر علو الت ّد ؛ )غ(  مجا   تشااااااااةيع امنتقال إىل نُظم غذائية مسااااااااتدامة ما ألع
في  اإعا ة التدىير ىالةفاءة؛ )ص(  حة اتيواا؛ ) ( التلدر؛ )اااااااااااااا( التنويف؛ )ى( امندماص؛ )د( التةي  ما تغر املنال ىالت

لتماعية؛ ) ( الرتابمل؛ )ل( اتوكمة؛ )م( ما آاثرن؛ )ر( إنتاص املعرفة ىنشااراا؛ )ي( امتساااق النقاق؛ ) ( القيم الجشاارية ىام
ىتسااااااااعو اذن املجا   إىل عةس األبعا  املتماعيةا ىالجيئية ىام تصااااااااا ية لالةااااااااتدامة بصااااااااورة  22املشاااااااااركة ى )ا(  ؛التمةز

أى حتقيم خصاااائص  -متةاملةا ىجيب أا ُتطجم علو حنو متسااام  ابلتاؤا يه   احرتام اذن املجا   إىل بلول النتائج املنشاااو ة
 منع القدرة علو الصمو   -النظام

                                                 
راعية ىغذائية النُاُهج اخلا ااااااااااااة ابلزراعة اإليةولولية ىالنهج املجتةرة األخرى ما ألع نظم د   2019فريم اخلّباء الرفيا املسااااااااااااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا  20

 (http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdfمستدامة لتعزيز األما الغذائي ىالتغذية  رىما  )متار علو املو ا: 
  2019مبا ق ذلك الزراعة العضوية ىاترالة الزراعية ىالزراعة الدائمة  فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية   ىاي تشمع الزراعة اإليةولوليةا 21
  2ا اجلدىل 2019فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا  22
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ق لع العوملةا ىحترير الت ارةا ىالتوةا  ق نظم اإلنتاص الغذائي ىالزراعيا  لذراي  األخرة حتوم  ا ى د شهدت السنوات اخلمسو  (9)
شااااااااار إليت تقرير فريم اخلّباء الرفيا املسااااااااتوى املعين ابألما ىكما أ 23 اتضاااااااار ا ىالزاي ة ق الدخع ىالتغير ق أةاااااااااليب اتياة

خالل  الزراعة ىالنظم الغذائيةة حمركة رئيسااااية للتغير العميم الذ  حصااااع ق ع  و الغذائي ىالتغذيةا لقد ذجه أا امبتةار شااااةّ 
الزراعة أةاةي إلحداث التغيرات الضرىرية ق  -اا ىمهةساتي  اا ىالتماعي  الذ   د يةوا تةنولولي   -القرا األخر  فامبتةار

ىجتدر اإلشاااااااااااارة إىل أا  .كانه عليت ق املاضااااااااااايألنت جيساااااااااااد كيفية اختالف اريقة معاجلة النال ل مور عما   ىالنظم الغذائية
ختتل  عا منيالهتااا ق  طاااعااات أخرى كنرة ألا للعال ااات اإليةولوليااة ىالتفاااعالت  الزراعااة ىالنظم الغااذائيااةامبتةااارات ق 

لم اذا األمر ابلفععا ق حز اّتساااااااااااااامه بعض امبتةارات التةنولولية ابختالف ابرد حوهلاا م يتع .املتماعية  ىر ا حموراي  
 عامة  ابلتةنولوليات حبّد ذاهتا بع بةيفية التحةم صاا ىاتصول عليها ىاةتادامها 

د ة ا ىالُنهج امبتةارية تتعّدى نطاق امبتةارات التةنولولية الواحدة لتشااااااااااااامع جمموعة ما املجا  ا ىاملمارةاااااااااااااات ىالطرق  (10)
ما التةنولوليات ىاملمارةات  ى د  ام تقرير  كجر اا  امبتةار  يوّلد عد   بوضورا ىتندرص ضما فلسفة شاملة  كما أا النهج 

للنظم الزراعية ىالغذائية  جتةرةىغراا ما النهج امل التالية ة اإليةولوليةيفريم اخلّباء الرفيا املساااااااتوى بتحديد ىحتليع النهج الزراع
ة الزراعيةا ىالزراعة الدائمةا ىالسيا ة الغذائيةا ىالتةني  املستداما ىالزراعة العضويةا ىاترال 24املستدامة: الزراعة اإليةولوليةا

متتد علو اول  جتةرةىةاااااااااالةاااااااااع القيمة املساااااااااتدامة  ىيُعتّب أا اذن الُنهج امل ااا ىالزراعة املراعية للتغذيةىالزراعة الذكية مناخي  
تلك اليت تركز علو نتي ة ىاحدةا يتم  ياةااها ما  ا ما النهج اليت تشااد  أكنر علو اتلول الشاااملة ىى ااوم  إىلبدء   -ةاالساالة

 ا ما تةوا اإلنتالية لةع ىحدة ما املوار  )منال ا األرضا ىامليان( غالج   -حيث الةمية

ق ما خيّص  الزراعة ىالنظم الغذائيةىكما أشار إليت فريم اخلّباء ق تقريرنا حتّد  ةيا ات السياةات تصّرف اجلهات الفاعلة ق  (11)
  ىتةوا السياةات ق معظم الجلداا موّلهة ابلسعي إىل داي ة مستوايت جتةرةىغراا ما النهج امل هج الزراعية اإليةولوليةالن

ا عطي األىلوية للشاااواغع املتصااالة ابمةاااتدامة ىاإلنصااااف  ىاي حتا  اوذل  ا عا اختاذ هنج شاااامع يرا اتا عوضااا  اإلنتاص ىاإلي
تهخذ فيت العوامع اخلارلية الجيئية ىاملتماعية بعز امعتجار علو حنو مالئما أى م حُتتسااااااااااااااب ق للنظم الزراعية ىالغذائية م 

ألحباث للممارةااااااات غر السااااااياةااااااات اليت توفّر اإلعاانت ىمتويع ا اااااانا القرارات  علو ةااااااجيع املنالا متيع عملية التةالي  ى 
النهج الزراعياة ر مسااااااااااااااتادامة  ىق اذن األذنااءا تةاا  تةوا ق مسااااااااااااااارات غ الزراعة ىالنظم الغاذائياةاملسااااااااااااااتادامة إىل إ فاال 

ا اليت بّينه نتائج ىاعدةا غر خاضااااااعة لجحوث بشااااااةع كافا ق العامل كما أا امةااااااتنمارات كانه حمدى ة لد   اإليةولوليةا
 أخرى  مجتةرةلدى مقارنتها بنهج 

امبتةارات ا د ة  ى د ىّلدت ابتةارات تةنولولية عدةا ىيتطلب ىضاااا ةاااياةاااات أكنر مالءمة فهم آاثر النهج امبتةارية ى  (12)
عوامع خارلية ةاااااااااااالجية كجرة  ىلذاا جيب أا  -رغم أهنا بّينه بعض اآلاثر اإلجيابية لدى تقييمها ابمةااااااااااااتنا  إىل معيار ىاحد

لتحقم خضاااااوعت ل ماا عا اريمق املساااااتقجع للتحدايت املتماعية ىالجيئية ابلتزا الزراعة ىالنظم الغذائيةيتصااااادى امبتةار ق 
  ابمةتنا  إىل معيار امةتدامة 

الزراعة   فالتةنولوليات الر مية تعيد رةااااام مالمح انشااااائة ذات  ااااالة  ميا النهج املجتةرة ىاليوما تشاااااةع الر منة مساااااألة  وية (13)
بشاااااااااةع ملحون  ىقمةاا الر منة أا تضاااااااااطلا بدىر متزايد األمهية ق حتقيم األما الغذائي ىحتساااااااااز ةاااااااااجع  ىالنظم الغذائية

العيشا ىجا ة ق املناام الريفية  ابلفععا إهنا توفر منصة لديدة جلميا األنشطة ام تصا ية ىتهذر علو لوانب متعد ة ما 
ةواق ىاملعرفة  ىق الو ه ذاتتا تشر الشواغع بشأا الو ول علوماتا ىاألا مبا ق ذلك الو ول إىل املالزراعة ىالنظم الغذائية

                                                 
التنمية الزراعية املسااااااتدامة ما ألع حتقيم األما الغذائي ىالتغذية: أ  أ ىار للنرىة اتيوانية    2016ائي ىالتغذيةا فريم اخلّباء الرفيا املسااااااتوى املعين ابألما الغذ 23

 فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية لل نة األما الغذائي العامليا رىما تقرير  ا ر عا 
ا للعنا ااااااااار ( ما ألع  اااااااااياغة متفم عليها  ىلي   1Rev. 13/163CLالعنا ااااااااار العشااااااااارة ق الزراعة اإليةولولية )الوذيقة   2019نظر منظمة األغذية ىالزراعةا اُ  24

 الرئيسية اليت متّيز الزراعة اإليةولولية 
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إىل املعلوماتا ىبناء القدراتا ىتةافه الفرذا ىإجيا  الضاااماانت املالئمة ق ما خيص خصاااو اااية الجياانتا ىاتصاااول عليهاا 
 25لتغذية ىالتحةم صا ىامتالكها إىل ضرىرة النظر ق املااار املمةنة علو األما الغذائي ىا

النهج الزراعية  ااااااحاغ املصاااااالحة ق تعزيز تالية بشااااااأا السااااااياةااااااات ق مساااااااعدة األعضاااااااء ىأيتمنع ادف التو اااااايات ال (14)
الزراعة املساااااتدامة اليت تعّزد األما الغذائي ىالتغذية  ف الزراعة ىالنظم الغذائيةما ألع  ج املجتةرةما النه اإليةولولية ىغراا

املساااتدامة  ا رة علو الصااامو ا ىعا لةا ىمتنوعةا ىتدعم التةّي  ما تغر املنال ىالتافي  ما آاثرنا ىتوّفر  ىالنظم الغذائية
ل ليال اتالية ىاملسااااااااااتقجلية  ىنظر مهمتر املنظمة ق إ ماص النهج الزراعية  -ا غذائية  ااااااااااحية ىحترتم حقوق اإلنسااااااااااااأااا  

ىمنذ ذلك اتزا عّزد تقرير فريم اخلّباء الفهم  26 2019اإليةولوليةا عام  املساااااااااااااتدامة علو حنو أكّبا مبا ق ذلك الزراعة
الزراعة ىالنظم ق  املجتةرةا م تساااااااااااااااام مجيا النهج جتةرةلقاعدة األ ّلةا ىبّز أنت فيما تولد تداخالت بز بعض النهج امل

 املستدامة ابلطريقة ذاهتا  الغذائية

الصااةو  القائمة ذات الصاالة لل نة  علووف تجين اذن التو اايات بشااأا السااياةااات ىلدى العمع لتحقيم اذا اهلدفا ةاا (15)
اخلطوي التوليهية الطوعية لل نة األما الغذائي العاملي بشااااااااااااااأا النظم األما الغذائي العامليا ىتساااااااااااااااام فيهاا مبا ق ذلك 

عالىة  علو ذلكا تجين التو ااايات بشاااأا الساااياةاااات علو الصاااةو  العاملية تقوق اإلنساااااا ىتسااااام  27 الغذائية ىالتغذية
ىإعالا األمم املتحدة بشأا حقوق  فيهاا ما  جيع اتفا ية األمم املتحدة بشأا القضاء علو كافة اشةال التمييز ضد املرأةا

ىهتدف اذن  .حز ىغرام ما العاملز ق املناام الريفيةملتعلم حبقوق الفالىإعالا األمم املتحدة ا االشااااااااااااااعوغ األ اااااااااااااالية
يات إىل  عم حتقيم أاداف عقد األمم املتحدة للزراعة األةااااااااااااااريةا ىعقد العمع ما ألع التغذية ل مم املتحدة  التو اااااااااااااا

بشااااااااااأا تغر ىامتفا ية اإلاارية ل مم املتحدة  عقد األمم املتحدة القا م إل ااااااااااالر النظم اإليةولوليةاى (ا 2016-2025)
اخلاذ ابتفا ية  2020املنالا ىعمع كورىنيفيا املشااااااارت  بشاااااااأا الزراعةا ىاإلاار العاملي القا م للتنويف الجيولولي ملا بعد عام 
لتعزيز  خا اااا ا ااتمام االتنويف الجيولولي ىمهمتر  مة األمم املتحدة حول النظم الغذائية  ىتوؤ التو اااايات بشااااأا السااااياةااااات 

ق األما الغذائي  ىجا ااة إنتاص األغذية علو نطاق  ااغرا ةاايما أا نظم اإلنتاص اذن تساااام بشااةع كجر الزراعة األةااريةا
ا ىالتافي  ما حدة الفقرا ىاةاااااتحداث فرذ العمعا ىاإل ارة املساااااتدامة للموار  الطجيعيةا ىتتطلب نصاااااافىالتغذيةا ىاإل

 28 ةياةات خا ة لدعمها

 

                                                 
إمةانيات الر منة لتحساااااااااز نظام األغذية الزراعية: حتقيم   2020ا ىمنظمة األغذية ىالزراعةا 2019فريم اخلّباء الرفيا املساااااااااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية  25

 ا رتار جملس ر مي  ىؤ لديد ل غذية ىالزراعة  مذكرة مفاايمية  رىما
 ىالزراعة األغذيةإ ماص هُنج الزراعة املستدامة علو حنو أكّبا مبا ق ذلك الزراعة اإليةولولية ق أنشطة التاطيمل املستقجلية ملنظمة  ا7/2019 رار مهمتر املنظمة  26
خلطوي التوليهية الطوعية لدعم اإلعمال املطر  للحم ق غذاء كاف ق ةاااااااااااياق األما الغذائي الواينا تشااااااااااامع  اااااااااااةو  أخرى لل نة األما الغذائي العاملي ا 27

اار العمع بشااأا األما الغذائي ىإلغذائي الواينا ىاخلطوي التوليهية الطوعية بشااأا اتوكمة املسااهىلة تيادة األراضااي ىمصااايد األرا  ىالغاابت ق ةااياق األما ا
مجا   جلنة األما الغذائي العاملي اخلا اااة ابمةاااتنمارات املساااهىلة ق الزراعة ىالنظم الغذائية ىاإلاار امةااارتاتي ي العاملي ل ما ى ىالتغذية ق لع األدمات املمتدةا 

  الغذائي ىالتغذية 
فريم تقرير  ااا ر عا  مةااتنمار ق الزراعة القائمة علو أ ااحاغ اتيادات الصااغرة لتحقيم األما الغذائي ىالتغذية  رىما   ا2013فريم اخلّباء الرفيا املسااتوىا  28

 اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية لل نة األما الغذائي العامليا رىما 
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 التوصيات بشأن السياسات

 

الزراعة والنظم للمسااااا ة    الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرةإرساااااس اسااااا السااااياسااااات للنهج  -1
 املستدامة اليت تعزز األمن الغذائي والتغذية الغذائية

املنت زا ىالقطايف إا الدىل )السلطات اإل ليمية ىا ليةا حسجما او مالئم( ىابلتشاىر ما املنظمات اتةومية الدىليةا ىمنظمات 
 اخلاذ )مبا ق ذلك املهةسات الصغرة ىاملتوةطة ات م( ىاعتما املدين مدعوة إىل القيام مبا يلي:

 
 بضرىرة ىضا مسارات مالئمة للسياق لالنتقال إىل نظم دراعية ىغذائية مستدامة: اإ رار  
 

(ا ما إيالء امنتجان الوالب جلميا 2نظر التو اااااااااااية اُ ىالغذائية )إلراء عمليات تقييم شااااااااااااملة مةاااااااااااتدامة نظمها الزراعية  )أ(
 العوامع اخلارلية الجيئية ىاملتماعية اإلجيابية ىالسلجيةا ابعتجاراا اخلطوة األىىل لوضا مسارات امنتقال املالئمة للسياق؛

أنت ميةا حتسااااز اإلنتاليةا ينجغي ىضااااا اخلطمل املالئمة للسااااياق ما ألع امنتقال  ةالشااااامل اتق حال بّينه التقييم (غ)
إىل نظم دراعية ىغذائية مساااتدامة ما خالل عمليات شااااملة ىتشااااركية تساااتند إىل نتائج اذا التقييم؛ ىضاااماا مشااااركة 

ذات الصلةا مبا ق ذلك  ا( ىمجيا القطاعاتمجيا أ حاغ املصلحة )ما إيالء أمهية خا ة محتيالات األكنر ضعف  
 الزراعةا ىالعمعا ىالنويف املتماعيا ىالتعليما ىاتماية املتماعيةا ىالشجاغا ىالتمويعا ىالت ارةا ىالطا ة ىالجيئة؛

للمساااااااااااااااامهااة ق اااذن اخلطملا ىتعزيز النهج اليت  جتةرةما النهج امل اإليةولوليااة ىغرااااالنظر ق  ىر النهج الزراعيااة  (ص)
ق ةااااااياق معّزا ىتةوا مالئمة للسااااااياقا  الزراعة ىالنظم الغذائيةلو ه ذاتت إىل التحدايت العديدة ق تساااااات يب ق ا

ىمعقولة الةلفة ىيسااااااااهع اتصااااااااول عليهاا ىتساااااااات يب إىل احتيالات العمع ا ليةا ىيتشااااااااار  ق ىضااااااااعها املنت وا 
ا منها ا ىجا ة األكنر ضعف  الزراعي ىالغذائيظام ا ىتليب احتيالات اجلهات الفاعلة ق النعدالةىالعلماءا ىتساام ق ال

 29)مبا ق ذلك اجلهات املولو ة ق حالة ما األدمة املمتدة(؛
ىر ااااااداا ىحتسااااااينها علو حنو مسااااااتمر مبشاااااااركة جمدية ما أ ااااااحاغ  الزراعة ىالنظم الغذائيةتنفيذ خطمل امنتقال إىل  ( )

 ا األكنر ضعف  حتيالات الصلةا ىإيالء ااتمام خاذ م ذى املصلحة 

 
بيئة مواتية للنهج الزراعية اإليةولولية ىغراا ما النهج املجتةرة لتحقيم نظم دراعية غذائية مسااااتدامة  بضاااارىرة الرتىيج لتهيئة اإ رار  ى 

 :تعزّد األما الغذائي ىالتغذية
 

ات ا د ة علو اجلوانب ىامبتةار  ىضاااااااااااا آليات عامة لتقييم آاثر النهج الزراعية اإليةولولية ىغراا ما النهج املجتةرة (ه)
املسااااااتدامةا منع القدرة علو الصاااااامو ا ىاألما الغذائي ىالتغذيةا ىاتم ق الغذاءا  الزراعة ىالنظم الغذائيةالرئيسااااااية ما 

 ىإيرا ات املنت زا ىالجيئة ىالصحة العامة؛
ملمارةاااات اليت تفضاااي إىل لهور عوامع خارلية إعا ة توليت الساااياةاااات العامةا ىاملوادانت ىاتوافز ما امبتةارات ىا )ى(

 ةلجية إىل تلك اليت تقّلع إىل اتد األ ىن ما العوامع اخلارلية فيما تساام ق العديد ما أاداف امةتدامة؛
تعزيز السااياةااات العامة لتسااار آليات السااوق ما ألع الساامار بقيام نظم دراعية ىغذائية مسااتدامة عا اريم األخذ  )د(

 امعتجار العوامع اخلارلية الجيئيةا ىاملتماعيةا ىالعوامع املتعلقة ابلصحة العامة ق األةعار؛ق 

                                                 
 ما ألع تو ي  خمتل  النهج الزراعية اإليةولولية ىغراا ما النهج املجتةرة  2019لفريم اخلّباء الرفيا املستوى لعام  4ى3نظر اجلدىلز اُ  29
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ىتدعم  -ا عا اةاااااااااتنفا ااعوضااااااااا   -تشااااااااا يا أااي امةاااااااااتهال  املساااااااااتدامة اليت حتافز علو املوار  الطجيعية أى تعّزداا )ر(
 ىجا ة القطايف اخلاذ؛ -لةالص ى ات الدائرية ابلتعاىا ما مجيا أ حاغ املصلحة ذام تصا 

الرتىيج ألااي غذائية منت ة بشاةع مساتداما ىمعقولة الةلفة ى احيةا ما مراعاة الساياق ىالنقافة علو الصاعيد ا لي  )ي(
ا ىاألااي الغذائية للساااةاا األ اااليز ىاملنااما ما خالل عملية مالئمة لتوةااايم األغذية ىإ ااادار الشاااها ات هلا متشاااي  

 الوانية ىالدىلية املطجقة؛ما املعاير 
ضااااااماا أا يتمةا مجيا منت ي األغذية علو نطاق  ااااااغر ما الو ااااااول إىل املوار  الطجيعية )منال ا األرض( األةاااااااةااااااية  ) (

 30لإلنتاص الزراعي املستدام ما خالل اعتما   ةو  ررية علو الصعيد الواين تةوا متسقة  ما األار القانونية الدىلية؛

ىضماا أا تلتزم مجيا اإللراءات الفر ية ىاجلماعية اليت تعاجل األبعا  األربعة ل ما الغذائي  اق غذاء كافا  تعزيز اتم ) (
 31ىالتغذية علو  رلات خمتلفة مبجا   املساىاة ىعدم التمييز ىاملشاركة ىاإل ماص ىاملساءلة ىةيا ة القانوا؛

ل ةااجاغ الةامنة ىراء انعدام املساااىاة بز اجلنساازا ىجا ااة ما تعزيز السااياةاااتا ىالّبامج ىاإللراءات اليت تتصاادى  )ل(
خالل اترذ علو أا تضااما القوانز ىالسااياةاااتا ما بز غرااا اتصااول املتساااى  علو املوار  الطجيعية ىاخلدمات 

لقضاااء علو لمم املتحدة األا ما اتفا ية العامةا ىاحرتام ىمحاية معرفة املرأةا ىىضااا حّد للعن  ىالتحّيز ضااد املرأةا متشااي  
بشأا حقوق املرأة الريفية اليت شّد ت عليها  (2016) 34مجيا أشةال التمييز ضد املرأةا ىجا ة التو ية العامة ر م 

 جلنة األما الغذائي العاملي ق  ىرهتا الرابعة ىاألربعز؛
القطاعات لصاااانا السااااياةااااات ىالتاطيملا ضااااماا اتساااااق السااااياةااااات بز القطاعاتا ىتعزيز العملية املشاااارتكة بز ى  )م(

 ىجا ة بز السياةات الزراعيةا ىالجيئةا ىالت اريةا ىالصحية ىالتغذىية 

 
 مقاراا ق رىما مدعوة إىل القيام مبا يلي: اليت تولدإا املنظمات ى 
 

ة اإليةولولية ىغراا ما ضااماا التنساايم ىامتساااق ق ما خيص اةاارتاتي ياهتاا ىةااياةاااهتا ىبراجمها بشااأا النهج الزراعي )ا(
 النظم املجتةرةا مبا ق ذلك ما خالل مجا رة تعزيز الزراعة اإليةولوليةا ما مراعاة التو يات اتالية بشأا السياةات 

 
وضااات وتقبيط اشر لااااملة لقياء األداس ورصااادا من اج  التشاااايت علز اعتماد كج زراعية إيكولوجية وغريها  -2

 من النهج املبتكرة
 ية إ رارا  ابتالة امللحّة لوضااااا مقاييس ىمهشاااارات  ابلة للمقارنةا ىشاااااملة ىمقجولة عامليا  تغطي األبعا  املتماعيةا ىالجيئية ىام تصااااا

 للنظم الزراعية ىالغذائيةا يتعز علو جلنة األما الغذائي العامليا ابلتعاىا ما فريم اخلّباء الرفيا املستوىا القيام مبا يلي:
 
 

يساااااتند علو امةاااااتنتالات اليت خلص إليها تقرير فريم اخلّباء  ( ىضاااااا إاار اوذلي1املة ما ألع )توليت عملية شااااا )أ(
مقاييس ىمهشاااااارات األ اء العملية ىالشاااااااملة ىالقائمة علو أةااااااس الرفيا املسااااااتوىا مبا ق ذلك مجا   امنتقالا ىمنها 
ا  ىنشاااااااار هنج دراعية إيةولولية ىغراا ما النهج  اا ىالتاطيململلتقييعلمية للزراعة ىالنظم الغذائية بو اااااااافها أةاااااااااةاااااااا 

ق األلع القصاااارا اختيار مزيج ما املهشاااارات القائمة ى ( 2املجتةرةا ىتنفيذ السااااياةااااات ىاختاذ القرارات امةااااتنمارية؛ )

                                                 
ي بشاااااأا اتوكمة علو ةاااااجيع املنال: إعالا األمم املتحدة بشاااااأا حقوق الشاااااعوغ األ ااااالية؛ ىاخلطوي التوليهية الطوعية الصاااااا رة عا جلنة األما الغذائي العامل 30
 سهىلة تيادة األراضي ىمصايد األرا  ىالغاابت ق ةياق األما الغذائي الواين؛ ىاتفا ية القضاء علو مجيا أشةال التمييز ضد املرأة امل
  خلطوي التوليهية الطوعية لدعم اإلعمال املطر  للحم ق غذاء كاف ق ةياق األما الغذائي الواينيتم اإل رار صذن املجا   ق ا 31
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التقدم ا رد اجتان  يام ا )ىجا ة أاداف التنمية املستدامة(ا ُتطجم ابلتزاما ما بعضهاا ما ألع تتّجا املتفم عليها  ىلي  
 نظم دراعية ىغذائية أكنر اةتدامة 

 
إا الاادىلا فااا  مهيااة تطجيم املهشاااااااااااااارات ىاملقاااييس اليت تعةس األبعااا  املاتلفااة للنظم الزراعيااة ىالغااذائيااة ىمجا الجياااانتا إ رار  ى 

ت اإل ليمية ىا ليةا ىاملنظمات الجحنية مقاراا ق رىما(ا ىالساااااااالطا اليت تولدىاملنظمات اتةومية الدىلية )ىجا ااااااااة الوكامت 
 مدعوة إىل القيام مبا يلي:

 
الرتىيج مةااااتادام أار التقييم الشاااااملة القائمةا منع أ اة التقييم الذال ىالشااااامع لقدرة املزارعز ىالرعاة علو الصاااامو   )غ(

اإليةولوليااة ىالتنويف الجيولولي ل غااذيااة ات النظم ىإاااار مجااا رة ا تصاااااااااااااااا  32أمااام تغّر املنااال ملنظمااة األغااذيااة ىالزراعااة
ىىضااااااااااااااا اللمسااااااااااااااات األخرة علو األار  يد التطوير منع أ اة منظمة األغذية ىالزراعة لتقييم أ اء الزراعة  33الزراعيةا

 34اإليةولولية؛
مفعول الرتىيج مةااااااتادام الجصاااااامة اإليةولولية ما ألع اترذ علو أا حُتتسااااااب اآلاثر اإليةولولية لالةااااااتهال ا ى  )ص(

اإلنتاص اتاؤ علو القدرات املسااتقجلية لإلنتاصا بشااةع مالئم ق التقييماتا ما موا االة  ااقع ارق اتساااغ حسااجما 
 او مالئم؛

تسااتند إليها السااياةااات ىاألنظمة اإلجيابية ىالساالجية ق الزراعة حبيث  إلراء تقييمات شاااملة خلصااائص التشااغيع ىالعمع ) (
ىتعزيز  اااااااااحة  ا لرىف مئقة للعمع الزراعياملساااااااااتدامةا ما ضاااااااااما راعة ىالنظم الغذائيةالز اليت تشااااااااا ا امنتقال إىل 

 العاملز ق املزرعة ىغرام ما العاملز ق النظام الغذائي 
النويف املتماعي ىح م املزرعة( ىحتليلها علو الصاااااعيد  تتضاااااماالتشااااا يا علو مجا الجياانت )مودعة حساااااب عوامع  )اا(

الواينا ىتوذيم الدرىل املساااااااتفا ة ىتقاةااااااام املعلومات علو املساااااااتوايت كافة لدعم اعتما  النهج الزراعية اإليةولولية 
 ىغراا ما النظم املجتةرة؛

 
لو الل نة التوليهية لفريم اخلّباء عانت ىحتليلهاا تُشاااا ّا لفريم اخلّباء الرفيا املسااااتوى بشااااأا أ ىات مجا الجياللتقرير القا م  اىنظر  

 القيام مبا يلي:
 

النظر ق احتيالات الجياانت اليت تنشاااااااأ عا اذن التو ااااااايات بشاااااااأا الساااااااياةااااااااتا مبا ق ذلك ق ما خيّص املقاييس  )ى(
 الزراعية ىالغذائية ىاملهشرات الشاملة اليت تغطي األبعا  املتماعيةا ىالجيئية ىام تصا ية للنظم 

 

دعم االنتقال إىل نظم زراعية وغذائية قادرة علز الصاااامودت ومتنوعة ومتكاملة من هنجل كج إيكولوجية زراعية  -3
 وغريها من النظم املبتكرة

رشااااااااا ا ىاعتما إا الدىلا ىاهليئات اإل ليمية ىا ليةا ىاملنظمات اتةومية الدىلية ذات الصاااااااالةا ىاملنظمات الجحنيةا ىىكامت اإل
املدين )مبا ق ذلك منظمات املنت ز ىاملسااتهلةز( ىالقطايف اخلاذ )مبا ق ذلك املهةااسااات الصااغرة ىاملتوةااطة ات م( مدعوىا 

 إىل القيام مبا يلي:
                                                 

32 /action/sharp/en-www.fao.org/in/http:/ 
33 .The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Agriculture and Food (http://teebweb.org/agrifood/) 
اة امختجارية  رىما  متاحة علو عملية التطوير ىاخلطوي التوليهية للتطجيم  النسااااا -2019أ اة تقييم أ اء الزراعة اإليةولولية   2019منظمة األغذية ىالزراعةا  34

 FAO. http://www.fao.org/3/ca7407en/ca7407en.pdfاملو ا: 
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 رئيسية للنظم الزراعية ىالغذائية املستدامة:ا أةس  ة علو الصمو ا ىالتنويف ىالتةامع تشةع القدر   ا اإ رار  
 

التوعية علو أمهية نظم اإلنتاص املتنوعة اليت تدمج النرىة اتيوانيةا ىتربية األحياء املائيةا ىا ا اااااااااااااايع ىاترالة الزراعيةا  )أ(
 ؛إلنتاص املستداما ىاألااي الغذائية الصحية ىةجع العيش القا رة علو الصمو تحقيم احسجما او مالئما ل

العمليات الطجيعيةا ىهتيئ تفاعالت  ا للنهج الشاملة اليت تسّارت ىالجحوث  عم  تعزيز السياةات العامةا ىامةتنمارا )غ(
ىآتدرات بيولولية مفيدة بز خمتل  مةوانت الُنظم اإليةولولية الزراعية )ا ا اااااااااااااايع ىاتيواانت ىاألشاااااااااااااا ار ىالرتبة 

 ا منع اإليةولوليا الزراعية؛ىامليان(

ىتةااامااع اإلنتاااص الزراعيا مبااا ق ذلااك الاادعم خالل عمليااة امنتقااال إىل النظم توفر اتوافز للمنت ز ما ألااع حتفيز  )ص(
 األكنر اةتدامة؛

تعزيز أ ىات السااااياةااااات ىامتساااااق لصااااوا التنويف الجيولولي ل غذية ىالزراعة ىاةااااتادامت املسااااتداما ى عم مسااااامهات  ) (
ا للمعاادة الدىلية سينتا ىفق  ويف الجيولوليا ى ونت ىحتاملنت ز اهلامة املاضيةا ىاتاضرة ىاملستقجلية ما ألع تطوير التن

 ل غذية ىالزراعة ىاتفا ية التنويف الجيولولي؛وار  الوراذية النجاتية املبشأا 
الرتىيج للنهج امبتةارية ىاملتةاملة إداء الصااااااحة الجشااااااريةا ىاتيوانية ىالجيئيةا منع هنج الصااااااحة الواحدةا لتعزيز القدرة ى  )اا(

   ىالو اية ما حامت تفشي ل مراض ىاألىبئة اتيوانية املنشأ  علو الصمو 

 
 حة الجشريةا ىاتيوانية ىالجيئية:ابتالة امللحّة لالةتادام الرشيد للموا  الةيميائية الزراعية ما ألع محاية ىحتسز الص اإ رار  ى 
 

اآلفات ىغراا ما املوا  الةيميائية الزراعية التوعية )ىجا ااااااة ق  اااااافوف املنت ز ىاملسااااااتهلةز( علو خماار مجيدات  )ى(
 علو الصحة الجشريةا ىاتيوانية ىالجيئية؛

الرتىيج مةاااتادام الجدائع اإليةولولية ملجيدات اآلفات اليت تعزد التةامع األكّب للتنويف الجيولولي ما ألع الو اية ما  )د(
ا  در اإلمةاا ع ق األلع القصرا ىإلغائها تدرجيي  حامت تفشي اآلفات مةتادام مجيدات اآلفات علو النحو األمن

 ق األلع الطويع؛
اإل رار حبم الفالحز ىغرام ما العاااملز ق املناااام الريفيااة لتفااا   اةااااااااااااااتااادام املوا  الةيميااائيااة الزراعيااة اخلطرة أى  )ر(

 35التعرض هلا؛

إ ارهتا ىاخلطوي التوليهية الطوعية لإل ارة املساااااتدامة بشاااااأا اةاااااتادام األردة ى ابمةاااااتنا  إىل مدىنة السااااالو  الدىلية  )ي(
اةاااااتادام األردة الرتكيجية علو النحو األمنعا صدف اتّد ما التلوث النالم عا امةاااااتادام املفريا ىتعظيم ى للرتبةا 

دائع اإليةولولية إعا ة تدىير املغذايت ىالتقليع إىل اتّد األ ىن ما اةتادام املدخالت اخلارلية عا اريم الرتىيج للج
 امبتةارية ىمةافأهتا؛

ا ىتقليع الزراعة ىالنظم الغذائيةتعزيز ىإنفاذ األنظمة الوانية ىالدىلية بشاااااااااااااأا اةاااااااااااااتادام مضاااااااااااااا ات امليةرىابت ق ى  ) (
 ا حمفزة للنموا ىتنفيذ خطة العمع العاملية بشاااااااااااأا مقاىمة املضاااااااااااا ات اتيويةا اليتاةاااااااااااتادامها تدرجييا  ابعتجاراا موا   

  ا  ه عليها مجعية الصحة العاملية 

 
  ا التاطيمل اإل ليمي عنصر رئيسي لتحفيز التنويف: اإ رار  ى 

                                                 
 ملتعلم حبقوق الفالحز ىغرام ما العاملز ق املناام الريفية إعالا األمم املتحدة اما  14ا ما املا ة متشي   35
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تنظيم األ اليم ىاملشااد الطجيعية علو مستوايت مالئمة ىبطريقة مشولية لالةت ابة إىل امحتيالات ا ليةا مبا ق ذلك  ) (

املقايضاااااااات بينهاا ىمحاية املوائع الغنية ابلتنويف الجيولوليا ىامةااااااات ابة تعزيز تقدمي خدمات النظام اإليةولولي ىإ ارة 
ىتعزيز اهليئات اتةومية الشاااااملةا  36إىل اآلاثر ا لية للمسااااائع العاملية الطارئةا ىجا ااااة عّب  عم امبتةار املتماعي

 صلحة ىمنصات إ ارة أحواض األهنار؛لس ا لية للسياةات الغذائية ىاملشااد الطجيعية املتعد ة أ حاغ املامنع اع
تعزيز امةاااتنمار الرشااايد ىامبتةار ق املهةاااساااات الصاااغرة ىاملتوةاااطة ات م اليت تقو اا اعتمعات ا ليةا ىاليت تدعم  )ل(

 املستدامة ىاتفان علو القيمة علو الصعيد ا لي؛ الزراعة ىالنظم الغذائية
ى امنتقال إليهاا عا اريم اةااااااااااتحداث فرذ عمع مئقة ىكرمية هلما أاام الريفيةا الشااااااااااجاغ علو الجقاء ق املن ىحتفيز )م(

ق ذلك ما خالل التصااااد  للتحدايت اخلا ااااة اليت يوالهها الشااااجاغا منع اتصااااول علو األراضاااايا ىالتساااالي   مبا
 ملناام الريفية ىاتضرية ىاملعلوماتا ىما خالل امةتنمار ق الجنية التحتية الريفية ىق اخلدمات لسد الف وات بز ا

 
ةواق إىل احتيالات نظم اإلنتاص القا رة مجتةرة لضماا أا تست يب األابلولائ  العديدة ل ةواق ىبضرىرة الرتىيج لنهج  اإ رار  ى 

تذكر التو اااايات بشااااأا السااااياةااااات الصااااا رة عا جلنة األما الغذائي العاملي بشااااأا ربمل ما علو الصاااامو ا ىاملتنوعة ىاملتةاملةا ى 
 (:2016أ حاغ اتيادات الصغرة ابألةواق )الدىرة النالنة ىاألربعوا لل نة األما الغذائي العامليا 

 
مالئما اليت تجّز املساااامهات امللموةاااة العمع ما القطايف اخلاذ لتعزيز األةاااواق ا ليةا ىاإل ليمية ىالعامليةا حساااجما او  )ا(

اثر ألما الغذائي ىالتغذية ىتفا   اآلق امةاااااااتدامة املتماعيةا ىالجيئية ىام تصاااااااا ية للنظم الزراعية ىالغذائيةا ىتعزيز ا
 السلجية علو حقوق اإلنساا؛

ا عا اريم الرتىيج لرتتيجات متنوعة داي ة  درة النظم الغذائية علو الصاااااااااامو  ق ىلت الصاااااااااادمات العامليةا منع اجلوائح )ل(
للساااوق تتسااام مبرىنة أكّب ق ىلت امختالمت؛ ىاذا يعين التصاااد  لتحدايت الرتابمل ق ةاااالةاااع اإلمدا ات الغذائية 

 الطويلة ىتعزيز ةالةع اإلمدا ات الغذائية القصرة لدعم امةتقاللية ا لية ىالقدرة علو الصمو ؛

ة لتعزيز األةااااااااااااااواق ا ليةا ىالوانية ىاإل ليمية )منع مراكز الت هيزا ىالجنية التحتية للنقع ىاألنظمة اختاذ التدابر املالئم )يف(
لع  عم ةاااااااجع العيش الريفية عا اريم اةاااااااتيعاغ نساااااااجة عالية ما  يمة اإلنتاص علو لساااااااالمة األغذية( ما أاملتةيفة 

 37الصعيد ا لي؛
بز اعتمعات ا لية اتضاااااارية ىمنت ي األغذيةا منع نظم الةفالة التشاااااااركية  عم ابتةارات السااااااوق اليت تعّزد الرىابمل  )ف(

ا ابلساااااياةاااااة العامة ىمعاير الساااااالمة( ىالزراعة املدعومة ما اعتما ا ليا لتوفر أغذية  اااااحية يتم إنتالها علو )التزام  
  ز؛حنو مستدام جلميا املستهلةز ما توفر ةجع عيش كرمية ق الو ه ذاتت للمنت

اا ما شاااااجةات األمااا ىاملسااااااعدة  عم ةاااااياةاااااات املشااااارتايت العامة امبتةارية )منال ا برامج التغذية املدرةااااايةا ىغر  )ذ(
الغذائية ىاآلليات العامة التنظيمية ىآليات التأاب( اليت تعطي األفضااااالية ل غذية املنت ة علو الصاااااعيد ا لي ىبشاااااةع 

 الريفية مستدام فيما تدعم أاداف التنمية 

 
 ا ق امة املنصة الر مية ملنظمة األغذية ىالزراعة:ا ألمهية الر منةا ىترحيج  إ راك  ى 
 

عابر للتاصااصااات يضاام مجيا اجلهات الفاعلة )العلماءا  القدرات ىاعتما  هنجا  خالل بناءتعزيز إمةانيات الر منة ما  )ق(
                                                 

 ما عقد األمم املتحدة للزراعة األةرية 7ا ما الركيزة متشي   36
 ملتعلم حبقوق الفالحز ىغرام ما العاملز ق املناام الريفية إعالا األمم املتحدة اما  16ا ما املا ة متشي   37
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 ىاملنت واا ىالصناعةا ىاتةومات(؛
شاارا  الشااجاغ ىالنساااء ىامتصااامت ابعتجاراا نقطة  خول إلالر مية ىغراا ما تةنولوليا املعلومات تعزيز التةنولوليا  )ر(

 ؛الزراعة ىالنظم الغذائيةق 
تعزيز منصات امبتةار ما خالل امةتادام املالئم للتةنولوليات الر مية صدف تيسر إ امة الشجةات علو نطاق  )ش(

 أىةا؛
الر مية لتعزيز الرىابمل بز املنت ز ىاملسااااااااتهلةزا مبا ق ذلك عّب التوةاااااااامل للمجا رات املالية تسااااااااار التةنولوليات ى  )ت(

 ىحوافز السوق املستدامة؛

 
تتطلب اماتماما يتعز علو جلنة األما  الغذائي ىالتغذيةمنها أا اماثر اإلجيابية ىالساااااااااااااالجية ا تملة للر منة علو األما  اإ راك  ى 

 :قيام مبا يليال الغذائي العاملي
 

الزراعة افا الر منة ىالتحدايت اليت تطرحها ابلنسجة إىل الطلب ما فريم اخلّباء الرفيا املستوى اةتعراض األ لة بشأا من )ث(
ما  ةالةامل اعموعة املساااتدامة اليت تعزد األما الغذائي ىالتغذية؛ ىتقييم إمةانيات الر منة للمساااامهة ق ىالنظم الغذائية

السااااياةااااات الوانية ىاإل ليميةا مبا ق ذلك ما يتعلم  اةااااتعراضاإليةولولية الزراعية ىغراا ما النهج املجتةرة؛ ى لنهج ا
  لسياةاتذات الصلة ق جمال ااملشورة وفر ؛ ىتةكمو ات ابلنسجة إىلالنظر ق التحدايت ىاآلاثر ى ابلضماانت؛ 

 

 شريقة توليد املعارف وتبادهلا لدعم التعلم املشرتكتعزيز البحثت والتدريب والتعليمت وإعادة تشكي   -4

إا املنظمات الجحنيةا ىاملهةاااااااااااساااااااااااات األكا مييةا ىمنظمات التعليم ىالتدريب ىاإلرشاااااااااااا ا ىالقطايف اخلاذا ىمنظمات املنت زا 
 م مبا يلي:ىاعتما املدينا ىاملنظمات اتةومية الدىلية ىالدىلا ىالسلطات اإل ليمية ىا لية مدعوىا إىل القيا

 
ابلدىر اتاةااااااااام الذ  ته يت النهج املتعد ة التاصاااااااااصاااااااااات ىالتشااااااااااركية إداء الجحوثا ىالنشااااااااار ىالتعليما منع العلوم العابرة  اإ رار  

 :الزراعة ىالنظم الغذائيةللتاصصاتا لفهم ىرةم مالمح النظم املتماعية اإليةولولية املعقدة ق 
 

علوماات ىامبتةااار لادعم النهج اإليةولوليااة الزراعيااة ىغرااا ما النهج املجتةرة ما إ ااااااااااااااالر املعرفاة الزراعيااةا ىنظم امل )أ(
 خالل ضماا  مج الجحوثا ىاإلرشا /النشر ىالتعليم/بناء القدرات ق هنجا مشوؤا ىتشاركيا ىموّلت إىل املشاكع؛

ق املعرفة ا لية ىمعرفة الساااااةاا  اتطوير ى عم حبوث عابرة للتاصاااااصاااااات ىموّلهة إىل املشااااااكعا ىتشااااا يا اندماله )غ(
األ ااااااااليز ضااااااااما عمليات تشاااااااااركية مجتةرة عّب جمموعة ما الساااااااايا ات اليت خيتّباا املنت وا ىغرام ما أ ااااااااحاغ 

 ؛الزراعة ىالنظم الغذائيةاملصلحة ق 

للتاصااصاااتا ىتنمز معرفة إعا ة تصااميم املعرفة الزراعيةا ىمهةااسااات املعلومات ىامبتةار ما ألع متةز العلوم العابرة  )ص(
الصااااالة ىإشاااااراكهما مبا ق ذلك ق حتديد أىلوايت الجحوث؛ ىاملشااااااركة ق الجحوث علو  ذى مجيا أ اااااحاغ املصااااالحة 

املساااااااتوى ا ليا ىالواينا ىاإل ليمي ىالدىؤا ىضاااااااماا امتصاااااااامت ىتقاةااااااام املعرفة بينهم؛ ىالنظر ق اختالمت القوى 
 ملصلحة ىالجاحنز ىمعاجلتها؛ ىمةافأة الجاحنز الذ  يناراوا ق اذن الجحوث؛ىنزاعات املصاحل بز أ حاغ ا

إيالء األىلوية للجحوث املولهة إىل املشاااااااااااااااكع ىاليت تعاجل احتيالات اعموعات الضااااااااااااااعيفةا ىتركز علو األبعا  ا لية  ) (
اإليةولولية لنظم اإلنتاص ىةااااااااالةااااااااع  للتحدايت العامليةا منع التةي  ما تغر املنال ىالتافي  ما آاثرنا ىالجصاااااااامة

القيمة املاتلفةا ى اااوا التنويف الجيولولي ىاةاااتادامت املساااتداما 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 ؛

مةااااااتادام املوا  لع الرتىيج للجدائع اإليةولولية امةااااااتنمار ق اخلدمات امةااااااتشااااااارية ىتعزيز برامج التدريب ما أ )اا(
الةيميائية الزراعية ما خالل اإلرشاااااااا  الزراعيا ىاخلدمات الجيطرية ىخدمات اتياة الّبية ىاترالة ابةاااااااتادام ارق 

وكالء يقدموا اإلرشااااااااااااااا  ىاخلدمات ت ز؛ ىالرتىيج للنساااااااااااااااء ك املنمنع مدارل املزارعز اتقلية ىالشااااااااااااااجةات بز
 امةتشارية للنساء؛

اختاذ التدابر املالئمة لتعزيز حم الفالحز ىغرام ما العاملز ق املناام الريفية للحفان علو معرفتهما ىالتعجر عنهاا  )ى(
ما األخذ ق امعتجار خصااااااااااو ااااااااااية معرفة املرأةا ى عم نظم الرتاث الزراعيا مبا ق  38ىالتحةم صاا ىمحايتها ىتطويرااا

ا لالبتةااار ما خالل معرفااة ا ااااماا  ظم الرتاث الزراعي ذات األمهيااة العااامليااةا ابعتجاااراااا حيز  ذلااك النظم املعرتف  هنااا ن
 ؛السةاا ا ليز ىاأل ليز

ات اليت تعزد التعلم املشاارت  بز املمارةااز )منال  منظمات املنت ز(  عم منصااات امبتةار للجحوث العابرة للتاصااصاا )د(
ىالجاحنز؛ ى د تضاااااااااااااام اذن املنصااااااااااااااات الشااااااااااااااجةات القائمة بز املنت ز ىجمتمعات املمارةااااااااااااااةا "ىاملاتّبات العابرة 

 39للتاصصات"ا ىمراكز اممتياد الالمركزية )منال ا املنارات اإليةولولية الزراعية(؛
اةااااااااااام األفقي للمعارف ىاخلّباتا ابمةاااااااااااتنا  إىل منظمات ىشاااااااااااجةات املزارعز القائمةا مبا ق ذلك اخلطمل  عم التق )ر(

 ا للنساء؛املصممة خصيص  
املستدامة ق منااج املهةسات التعليمية علو املستوايت كافةا  الزراعة ىالنظم الغذائيةتش يا التغطية الصرحية لتحقيم  )ي(

 ييب؛التعلم العملي ىالت ر ى مج 

النهج اإليةولولية الزراعية ىغراا ما النهج  ق جمال عم تنمية  درات املنت زا ىجا اااة املنت ز علو نطاق  اااغرا  ) (
املجتةرة لدعم عمليات امبتةار اليت تتناةااب ما ةاايا اهتم ىاحتيالاهتما ىربطها بّبامج اتماية املتماعية حز يةوا 

 ا؛ذلك مالئم  
املساااتدامة عا اريم النهج  لزراعة ىالنظم الغذائيةلتقاةااام اخلّبات ىالتعلم املشااارت  بز الجلداا بشاااأا امرتقاء ابىالرتىيج  ) (

 اإليةولولية الزراعية ىغراا ما النهج املجتةرة  

 
ايت ىالنهج املذكورة أعالن بضرىرة إعا ة توليت امةتنمارات ق الجحوثا ىالنشر/اإلرشا  ىالتعليم/بناء القدرات ابجتان األىلو  اإ رار  ى 

 :للنهج اإليةولولية الزراعية ىغراا ما النهج املجتةرة
 

داي ة امةاااااتنمارات الرشااااايدة ق الجحوث ىالتنمية العامة ىاخلا اااااة علو الصاااااعيد الواينا ىاإل ليمي ىالدىؤ ىتصاااااحيح  )ل(
 ا ق النهج اإليةولولية الزراعية؛ امةتنمار غر الةاق نسجي  

إيالء األىلوية للجحوث العامة ىتعزيزاا ما ألع تلجية احتيالات املزارعز األةاااااااااااريزا ىجا اااااااااااة منت ي األغذية علو ى  )م(
 نطاق  غرا ىالنساء ىالشجاغ 

 
لتمكني الفئات الضاااعيفة واملهمشاااة ومعاجلة  ت وهتيئة بيئة مواتيةملشاااارأة اصاااحاح املصااالحةتعزيز املؤساااساااات  -5

                                                 
 ملتعلم حبقوق الفالحز ىغرام ما العاملز ق املناام الريفية إعالا األمم املتحدة اما  26ى 20نظر املا تز اُ  38
 تقاةم املعرفة بز املنت ز ىتولد جمتمعات لارةة  املنارات اي جمتمعات أى مراكز تدريب تعزد 39
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 الزراعة والنظم الغذائية   اوجه عدم املساواة
إا الدىلا ىالساااااالطات اإل ليمية ىا ليةا ىمنظمات املنت زا ىالسااااااةاا األ ااااااليزا ىمنظمات النساااااااءا ى ا ة اعتمعات ا ليةا 

 ىالقطايف اخلاذ ىاعتما املدين مدعوىا إىل القيام مبا يلي:
 

املستدامة  الزراعة ىالنظم الغذائيةةرة ق تالزراعية ىغراا ما النهج املج أا تساام النهج اإليةولولية اترليح   نظرا  إىل أنت ما األكنر
 حز يةوا لل ميا إمةانية املشاركة بشةع انشمل ىجمدا ق حتديد النهج املتوخاة:

 
)منال ا الل اا  الزراعة ىالنظم الغذائيةاآلليات الشااااااااااااملة ىالدميو رااية لصااااااااااانا القرارات علو املساااااااااااتوايت كافة ق   عم )أ(

 الوانية املشرتكة بز الودارات املعنية ابألما الغذائي ىالتغذية ىاعالس الجلدية للسياةات الغذائية(؛

ذلاااك منت ي األغاااذياااة إنشاااااااااااااااااء ىتعزيز امحتاااا اتا ىاملنظماااات ىالتعااااىنياااات ق مجيا ألزاء النظم الغاااذائياااةا مباااا ق  )غ(
 عرفة ىتجا هلاا ىتعزيز العمليات الشاملة لصنا القرارات؛ناء القدراتا ىتوليد املىمستهلةيهاا ىب

 اةتادام ىةائع التوا ع املتماعي ىالشجةات الر مية للرتىيج ملشاركة املنت ز ق العمليات ذات الصلة؛ تيسر )ص(
غذيةا مبا ق إعطاء  ىر مركز  للم موعات املهمشااااااة ىالضااااااعيفة األكنر عرضااااااة  خلطر انعدام األما الغذائي ىةااااااوء الت ) (

 ذلك النساءا ىالشجاغ ىالسةاا األ ليز ق  نا مجيا القرارات اليت تهذر عليهم؛
ا ىالتدابر اجلماعيةا ىمهارات التفاىض ىالقيا ةا اا ىمنظماهتتاألةاااااراي اتتعزيز اةاااااتقاللية النسااااااءا ىجا اااااة املزارعى  )اا(

ما ألع داي ة اتصااااااااااااااول علو التعليما ما بز أمور أخرىا ىخدمات اإلرشااااااااااااااا  املالئمةا ىالتةنولوليا املراعية للنويف 
 40الةاملة ق العمليات السياةاتية ذات الصلة  املتماعيا ىاملشاركة

 
ا خالل  عوة الل نة التوليهية لعقد األمم املتحدة للزراعة األةاااااااريةا ابلتعاىا ما منظمة تعزيز  ىر امبتةار ق الزراعة األةااااااارية م

 األغذية ىالزراعة ىالصندىق الدىؤ للتنمية الزراعية إىل القيام مبا يلي:
 

ق تنفيذ   مج امةااتنتالات اليت خلص إليها تقرير فريم اخلّباء الرفيا املسااتوىا ىالتو اايات اتالية بشااأا السااياةاااتا )ى(
 خطة العمع العاملية لعقد األمم املتحدة للزراعة األةريةا اليت تتضما تدابر عديدة لتعزيز امبتةار ق الزراعة األةرية 

 
*** 

 
ألمهية النهج اإليةولولية الزراعية ىغراا ما النظم املجتةرة ابلنسااااااااااااااجة إىل مهمتر  مة األمم املتحدة حول النظم الغذائيةا يتعز  انظر  

 علو رئيس جلنة األما الغذائي العاملي القيام مبا يلي:
 

إىل األمز العام ل مم  اإلحااةإرةاااال تقرير فريم اخلّباء الرفيا املساااتوى ىالتو ااايات اتالية بشاااأا الساااياةاااات لغرض  )أ(
 املتحدةا ىاملوفد اخلاذ ملهمتر القمة حول النظم الغذائيةا ىالل نة امةتشارية ىاعموعة العلمية  

 

  

                                                 
 ما اخلطة العاملية لعقد األمم املتحدة للزراعة األةرية  3نظر الركيزة اُ  40
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 التعريفات امللحط:

 
ا ما ُيشااااااااااااااار إليها ابألغذية ىالزراعة الر ميةا اي عملية تعين التةنولوليات الر مية )إنرتنه ق األغذية ىالزراعةا اليت غالج   الرقمنة

 41إخل( تغطي إمةانية الو ولا ىا توى ىالقدرات  ى واعد الجياانت التسلسليةاألشياءا ىالذكاء ام طناعيا 
 

غذية اليت تستهلةها جمموعات حمد ة ما األشااذ )فر ا أى عا اآلاثر املرتتجة عا األتُعّبّر  البصمة اإليكولوجية للُنظم الغذائية
 ريةا أى مدينةا أى بلدا أى ةااةاا العامل مجيع ا(ا مقاةااة ما حيث مساااحة األراضااي املنت ة بيولولي ا ىامليان الالدمة إلنتاص األغذية 

 42املستهلةة ىمةتيعاغ النفاايت النامجة عا ذلك 
 

ىةيلة لتنظيم اإلنتاص الزراعي ىاترلي ىالسمةي ىالرعو  ىق جمال تربية اي )مبا ق ذلك األنشطة الزراعية األةرية(  الزراعة األسرية
األحياء املائيةا ىتتوىل األةرة إ ارهتا ىتشغيلهاا ىتعتمد بشةع أةاةي علو اليد العاملة األةريةا مبا يشمع النساء ىالرلال علو حد 

 43ا ىجتمعاا بز الولائ  ام تصا ية ىالجيئية ىاملتماعية ىالنقافية رعة ترتجطاا فيما بينهما ىتتطوراا مع  ىإا األةرة ىاملز ةواء  
 

بز مجيا العنا ااااااار )الجيئة ىاألفرا  ىاملدخالت ىالعمليات ىالجي األةااااااااةاااااااية ىاملهةاااااااسااااااااتا ىما إىل ذلك( جيما  النظام الغذائي
ا ىتوديعها ىإعدا اا ىاةااتهالكهاا ىبنواتج اذن األنشااطةا مبا ق ذلك النتائج املتماعية ىاألنشااطة املتصاالة قنتاص األغذية ىجتهيزا

ا ما تتوالد إىل ىتولد جمموعة متنوعة ما النظم الغذائية علو ةاااااالساااااالة متوا اااااالةا بدرلات خمتلفةا ىغالج   44ىام تصااااااا ية ىالجيئية 
 45لانب بعضها الجعض ق الجلد ذاتت 

 
ُيساااااتادم كفعع )يجتةر( لإلشاااااارة إىل العملية اليت حيدث األفرا  أى اعتمعات ا لية أى املنظمات ما خالهلا تغيرات ق  االبتكار

أى إعا ة تدىيرااا ىتغيرات ق الجيئة املهةااااسااااية ا يطة ىتةوا لديدة علو ةاااايا هما ىتعزد تصااااميم الساااالا ىاخلدمات أى إنتالها 
ا   امبتةار ساااااااتادمىيُ األما الغذائي ىالتغذية   حتقيم ساااااااتدامة ما ألعامنتقال إىل نُظم غذائية م كمصاااااااطلح لإلشاااااااارة إىل أيضااااااا 

تغيرات ق املمارةااات ىاملعاير ىاألةااواق ىالرتتيجات املهةااسااية ميةا يشاامع ال التغيرات اليت توّلداا اذن العملية  كما أا امبتةار
مبتةار ق الُنظم الزراعية إلنتاص األغذية ىجتهيزاا ىتوديعها ىاةاااتهالكها  اأا ُتشااا ا  يام شاااجةات لديدة تتحدى الوضاااا الرااا 

 46ىالغذائية  د يةوا مهةسي ا ق املقام األىلا أى  د يرتجمل أكنر ابملعرفة أى ابملمارةة 
 
ىاملمارةاااات ىاألةااااليب ا ّد ة للُنظم الغذائية املساااتدامة ما ألع األما الغذائي ىالتغذية اي جمموعة ما املجا   النهج املبتكر ى

بغرض تعزيز امنتقال إىل نُظم غذائية أكنر اةاااااتدامة تُعزد األما املفهومة علو نطاق ىاةاااااا ىيتم الرتىيج هلا ىلارةاااااتها ى ا بوضاااااور

                                                 
 (2020تعري  عمع منظمة األغذية ىالزراعة )يوليو/متود  41
الزراعية اإليةولولية ىغراا ما النهج املجتةرة ما ألع دراعة ىنظم غذائية مساااااااتدامة   النهج 2019فريم اخلّباء الرفيا املساااااااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا  42

  ا رىمالعامليلتعزيز األما الغذائي ىالتغذية  تقرير  ا ر عا فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية لل نة األما الغذائي ا
   خطة العمع العاملية  رىما2028-2019  عقد األمم املتحدة للزراعة األةرية للفرتة 2019ؤ للتنمية الزراعيةا منظمة األغذية ىالزراعة ىالصندىق الدى  43
اء   الفا د ىاملهدر ما األغذية ق ةاااياق النظم الغذائية املساااتدامة  تقرير  اااا ر عا فريم اخلّب 2014فريم اخلّباء الرفيا املساااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا  44

  2014الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية لل نة األما الغذائي العامليا رىما  
  التغذية ىالنظم الغذائية  تقرير  اااااااا ر عا فريم اخلّباء الرفيا املساااااااتوى املعين ابألما الغذائي 2017فريم اخلّباء الرفيا املساااااااتوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا  45

 لل نة األما الغذائي العاملي  رىما ىالتغذية 
  2019فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا  46
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إىل نُظم  امنتقالى د اجتهه هنج مجتةرة خمتلفة تعّزد  .الغذائي ىالتغذية ضاااااما إاار فلسااااافة شااااااملة ىرلية اةااااارتاتي ية للمساااااتقجع
 47إىل التشديد علو ارق ابتةار خمتلفة  األما الغذائي ىالتغذية لتحقيمغذائية أكنر اةتدامة 

 
اي مجا رات أى لهو  جتما خمتل  أ اااااااااحاغ املصااااااااالحة لتهيئة حّيز للتعلم التعاىين ىالعمع اجلماعي اللذيا  منصاااااااات االبتكار

 48ع حتقيم األما الغذائي ىالتغذية يدعماا امنتقال إىل النظم الغذائية املستدامة ما أل

 
 لةع رلع ىامرأة ىافع مبفر ن أى ما غرن ما األشاااااااااذا ق  ىا تصاااااااا اي  "عندما يتار ما اي  يتم  :إعمال احلط   الغذاس الكا 

 كافة األى اتا ةااااااااااااااجيع اتصااااااااااااااول علو الغذاء الةاق أى ىةااااااااااااااائع شاااااااااااااارائت  ىفحوى اتم ق الغذاء الةاق يقتضااااااااااااااي )   (

ا علو حنو كافا لتلجية اتالات التغذىية ل فرا ا ى ىا احتوائها علو موا  ضاااااااااااااارةا ىأا تةوا مقجولة ما ا ىنوع  األغذية كم  توافر 
 الناحية النقافيةا )ى( إمةانية اتصااااااول علو تلك األغذية بطرق مسااااااتدامة م تتعارض ما التمتا حبقوق اإلنساااااااا األخرى )   (

 49شمع اإلمةانيات ام تصا ية ىاملا ية علو حد ةواء" ىإمةانية اتصول علو الغذاء ت
 

او نظام أغذية يةفع األما الغذائي ىالتغذية لل ميا ما ضااااااماا عدم املسااااااال ابألةااااااس ام تصااااااا ية  املساااااتدام نظام األغذية
 50 ىاملتماعية ىالجيئية ل ما الغذائي ىالتغذية ألليال املستقجع

 

 ام املنت وا الذيا: صغار منتاي األغذية
 

  يقوموا بتعهد مسااااااااحة ما األرض تقا ق اخلمساااااااز األّىلز )شااااااارحية األربعز ق املائة األ ىن( ما التوديا الرتاكمي
 ا ابهلةتارات( علو املستوى الواين؛ملساحة األرض )مقاة  

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

   شرحية األربعز ق املائة األ ىن( ما التوديا  اخلمسز األّىلز ما أنشطة دراعية تقا ق  ةنواي  ا ا تصا اي  ىجينوا عائد(
ا لرتاكمي لإليرا ات ام تصااااا ية املتأتية ما األنشااااطة الزراعية حسااااب ىحدات اإلنتاص علو املسااااتوى الواين )ا مقاةاااا 

 51 ىمرا ما حيث تعا ل القدرة الشرائية  34,387بتعا ل القدرة الشرائية ابلسعر الدىؤ للدىمر(ا ىم تت اىد 

 
 نتائج حتويلية عا اريم ما يلي:يت اىد اتدى  بز التاصصات ىيسعو إىل توليد  العلم العابر للتخصصات

 
 ةيا ت منها(؛ الرتكيز علو مشةلة معّينة )ينشأ الجحث عا مشاكع "العامل الوا عي" ىيستمد -1

 ىالتصنيفات الجحنية املعنية(؛ىمنه ية متطورة )يشمع الجحث عمليات تةرارية أتملّية تست يب ل ةئلة ىالظرىف املعيَّنة  -2

ىالتعاىا )مبا يشااااااامع التعاىا بز الجاحنز عّب التاصاااااااصااااااااتا ىالجاحنز ق ختصاااااااصاااااااات حمّد ةا ىاجلهات الفاعلة  -3

                                                 
  2019فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا   47
  2019فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا  48
( )كما أشااااااااار إليها اإلاار 13ى 8ا 6ا ذ 12التعليم العام  -.5/1999/12E/Cجلنة األمم املتحدة املعنية ابتقوق ام تصااااااااا يةا ىاملتماعية ىالنقافية )الوذيقة  49

 امةرتاتي ي العاملي ل ما الغذائي ىالتغذية لل نة األما الغذائي العاملي( 
  الفا د ىاملهدر ما األغذية ق ةاااياق النظم الغذائية املساااتدامة  تقرير  اااا ر عا فريم اخلّباء 2014ابألما الغذائي ىالتغذيةا  فريم اخلّباء الرفيا املساااتوى املعين 50

  2014الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذية لل نة األما الغذائي العامليا رىما  
 (pdf02-03-02-https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata.ما أاداف التنمية املستدامة ) 2-3-2الجياانت الةّبى للهدف  51
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 52اخلارلية املهتمة ابلجحث( 

                                                 
  2019فريم اخلّباء الرفيا املستوى املعين ابألما الغذائي ىالتغذيةا  52


