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 المسائل التي ينبغي لفت عناية اللجنة إليها
 

ّ          إن  اللجنة:    
 
النعكاسات اتعرب عن تقديرها لعمل جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالتوسع احلضري والتحول الريفي و  )أ(

 )هولندا(؛ Hans Hoogeveenسعادة ، اليت يرأسها على األمن الغذائي والتغذية
ّ           وإذ تذك ر بالفقرة  )ب( )هـ( من التقرير النهائي للدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي، تثين على جتميع 32      

معاجلة األمن الغذائي والتغذية يف "املعنونة  CFS 2017/44/6الواردة يف الوثيقة السياساتية الفعالة  والنهجالتجارب 
ّ     ّ                               ظل  تغري  الديناميكيات الريفية واحلضرية:  عملية مفيدة ذلك تبار باع" السياساتالفعالة يف جمال التجارب والنهج  

ي الذألساس ارمبا إلرساء أصحاب املصلحة يف اللجنة و بني فهم مشتك للمسائل  بلورةلإلحاطة واملساعدة على 
  ؛إىل التقريب بني السياسات وتنسيقها يعاسعملها الاللجنة يف تستند إليه 

ّ      احملد دة يف جملاالت املواضيعية با      علم اأخذ وت )ج( ّ  غذية يف ظل  معاجلة األمن الغذائي والتاملدخل إىل الوثيقة على أهنا            
لى السياسات باالنعكاسات عرف و وبالفجوات اليت تشوب املعا الروابط القائمة بني املناطق الريفية واحلضرية

 ستعرا؛؛االاملنبثقة عن 
ء واملشارکون دها األعضا                                                                         ّ وتأخذ علم ا بنتائج مناقشات جمموعة العمل املفتوحة العضوية، خاصة اجملاالت اليت حد   )د(

ي ئاألمن الغذا یالتوسع احلضري والتحول الريفي عل انعكاسات( 1: )، وهيزيد من االهتماماملأهنا تتطلب  یعل
الدخل املنخفض )أصحاب احليازات الصغرية، واألشخاص اجملموعات ذات  یضعفا وعلشد والتغذية للفئات األ

الدخل املنخفض  ن ذويو وجتار القطاع غري الرمسي، واملستهلك غذية،ن لألو ن الصافو الذين ال ميلكون أرضا، واملشت 
يف النظم عملهم ن خالل تعزيز مشاركة الشباب والنساء و ( م1)املعنية معاجلة اجملاالت و ( 2يف املناطق احلضرية(؛ )

وضع و  (3 باألسواق؛ )، مبا يف ذلك ربط املنتجنييةواحلضر  يةلريفعلى امتداد السلسلة املتواصلة بني املناطق االغذائية 
 سطة؛/املتو احمللية واإلقليمية لألمن الغذائي والتغذية ودور املدن الصغريةواحلوكمة ( 4رؤية للنظم الغذائية؛ )

االضطالع بعمل استكشايف أجل من  2018وتوافق على ضرورة أن تواصل جلنة األمن الغذائي العاملي عملها يف عام  )ه(
جنة لدف التوصل خالل الدورة اخلامسة واألربعني لالدورات هب اثنني خالل فتة ما بنيحدثني تنظيم من خالل آخر 

 لحكومات وغريها من أصحاب املصلحة علىل ايب بني السياسات دعمالتقر إىل  اهلادفجدوى العمل إىل حتديد 
ّ     ّ                             الوطين واحمللي يف معاجلة األمن الغذائي والتغذية يف ظل  تغري  الديناميكيات الريفية واحلضرية ينالصعيد كما هو مبني   ،                                             

   .2019-2018املتعدد السنوات للفتة اللجنة من برنامج عمل  27-19يف الفقرات 
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 ةمقدم -   ً أول  
 األساسية واألهداف المعلومات -ألف

ّ  ، يف إطار برنامج عملها املتعدد السنوات، منتدى خيّص         )اللجنة(                                ، عقدت جلنة األمن الغذائي العاملي 6 0 1 2      يف عام   - 0                                              
ع احلضــري      مســائل  ّ        التوســّ ل إىل فهم أفضــل للقضــايا املطروحة،      ّ                                ، والتحّول الريفي، واآلثار على األمن الغذائي والتغذية "للتوصــّ                                                  ّ        

           ي العاملي".                   ة للجنة األمن الغذائ             واألدوار احملتمل   ا                               توليها السياسات العامة اهتمام                                  وحتديد اجملاالت الرئيسية اليت جيب أن
ّ                     وقّدم املنتدى الالحق الذي   - 2       اســــــــــتشــــــــــد          ، والذي                        لجنة األمن الغذائي العامليُ                                ُعقد خالل الدورة الثالثة واألربعني ل  
                                                                رصـــــة األوىل ألصـــــحاب املصـــــلحة يف اللجنة لتبادل اآلراء واخلربات العملية بشـــــأن      ، الف1                         ثيقة معلومات أســـــاســـــية شـــــاملة   بو 

  .                               باع هنج ريفية حضرية أكثر تكامال                                                            التحديات، والفرص والنتائج اإلجيابية اليت حصلوا عليها نتيجة ات
               ح العضـــوية املعين   و     املفت            فريق العمل                                               وبعد اعتماد اخلطة احلضـــرية اجلديدة، طلبل اللجنة من    ،      املنتدى         ويف أعقاب   - 1

ّ                        والتحّول الريفي االجتماع يف عام                بالتوسع احلضري                                                          ، واالتفاق على عملية جتميع اخلربات والنهج السياساتية الفعالة  7 0 1 2     
                   ات الريفية احلضرية.  كي                                            ّ         ملعاجلة مسألة األمن الغذائي والتغذية يف سياق تغرّي الدينامي

ّ                                 املفتوح العضــــــوية، ُوّجه نداء عاملي من خالل املنتدى العاملي            فريق العمل                             وعقب املشــــــاورات اليت جرت يف إطار   - 4  ُ                   
                                                                                                          املعين باألمن الغذائي والتغذية، يف سبيل التماس موجزات قصرية عن التجارب والنهج السياساتية الفعالة اليت تركز بشكل 

                     نظم الغذائية واإلنصـــاف          تدامة وال                                                     الريفية، وتتناول اجملاالت املواضـــيعية التالية: احلوكمة واالســـ  و                          رئيســـي على الروابط احلضـــرية 
                    االجتماعي واالقتصادي.

ُ                                       وتُقدم الوثيقة جمموعة خمتارة من اخلربات والنهج الســــــياســــــاتية اليت حُتدد بعض الرســــــائل الرئيســــــية املتعلقة مبعاجلة   - 5                                                         ُ 
َبق عر؛ اخلربات املذكور   و           ات احلضــرية   كي                                         األمن الغذائي والتغذية يف ســياق تغري الدينامي َ َ                    الريفية. وســَ        ل         اســتعرا؛ل للتحوالت    ة          

ع احلضــــــــــــــري   ات   كي                  الطارئة على دينامي ّ                ّ                                          والتحّول الريفي والتغرّيات يف النظام الغذائي؛ وكذلك حملة عامة عن بيئة       ّ       التوســــــــــــــّ        
                          السياسات العامة العاملية. 

                                                                                        وتســــعى هذه الوثيقة إىل حتقيق هدف مزدوج يتمثل يف إبالح أصــــحاب املصــــلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي   - 6
ُ    ُ     من الغذائي العاملي للُمضي ُقدم                                                    حتفيز املزيد من املناقشات بشأن األدوار احملتملة للجنة األ  و  ّ  م من التسليم بأّن            . وعلى الرغ ا                                    

ُ                                               اخلربات اليت مّت تلقيهــا عن طريق النــداء ال ُ ثــل نيع املنــاطق اجلغرافيــة، وال النطــاق الكــامــل من الــ                           ّ        يف إطــار           نــاميكيــات  دي          
ع احل                املوضــوع العام للت ّ     وســّ ّ                           والتحّول الريفي، تُقّدم املســاتات الواردة يف هذه ال     ضــري    ُ           ّ                   يم/تعديل الســياســات         رؤى لتصــم       وثيقة     

      متــداد  ا                                                                                                 العــامــة/االســــــــــــــتثمــارات املتعلقــة بــاألغــذيــة والزراعــة يف إطــار اجلهود الراميــة إىل تلبيــة احتيــاجــات نيع األفراد على 
                           ّ    التسلسل الريفي احلضري املّتصل.

                                                           
ر                                                                    وثيقة املعلومات األســــــــــــــاســــــــــــــية املقدمة إىل منتدى جلنة األمن الغذائي العاملي املعين     1              ألمن الغذائي  ا                واالنعكاســــــــــــــات على               والتحول الريفي         ّ بالتحضــــــــــــــّ

         (. متاحة CFS 2016/43/11        الوثيقة  )                                                                     لتوجيه الســـــياســـــات واألدوار اليت ميكن للجنة األمن الغذائي العاملي االضـــــطالع هبا               اجملاالت الرئيســـــية    -         والتغذية 
   mr205a.pdf-http://www.fao.org/3/a                  على الرابط التايل: 

http://www.fao.org/3/a-mr205a.pdf
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 المنهجية -باء

ّ  تُعّد   - 7                                        هذه الوثيقة مثرة عملية تشمل أربع خطوات:ُ  
ّ                              عقب أّول فحص للتقارير الثالثة والتسعني   –                   خالل النداء العاملي   من                     فرز الطلبات الواردة   ( 0 )                 الواردة عن طريق   2     

ّ        لذي يضــــــــــــــّم منظمة  ا   -                                                                               النداء العاملي للمنتدى العاملي املعين باألمن الغذائي والتغذية، قام فريق العمل التقين        
                   برنـــامج األمم املتحـــدة                                                                  والزراعـــة والصــــــــــــــنـــدوق الـــدويل للتنميـــة الزراعيـــة وبرنـــامج األغـــذيـــة العـــاملي و        األغـــذيـــة 

                                                                                ، وآلية اجملتمع املدين التابعة للجنة األمن الغذائي العاملي، وآلية القطاع اخلاص التابعة                   للمســــــــتوطنات البشــــــــرية
                              رســـم التجارب والنهج الســـياســـاتية         ( تتيح  66                         بوضـــع مصـــفوفة )انظر الصـــفحة    –                          للجنة األمن الغذائي العاملي 

                    تـدفقـات اليـد العـاملـة    - 2                                         احلوكمـة والنظم الغـذائيـة والتخطيط اإلقليمي؛    - 0                      يف ثالثـة جمـاالت مواضــــــــــــــيعيـة )
                                                                       النظم الغذائية املستدامة حلميات غذائية صحية؛ ومخس مسائل شاملة لعدة قطاعات    - 1                والسلع واخلدمات؛ 

                                  القـــدرة على مواجهـــة املخـــاطر واألزمـــات؛    - 1  ّ        غرّي املنـــا ؛               شــــــــــــــؤون البيئـــة/ ت   - 2               الصــــــــــــــحـــة/التغـــذيـــة؛    - 0 )
                                          تنمية القدرات وتوعية املستهلكني والتعليم(.    - 5                           اإلنصاف االجتماعي واالقتصادي؛   - 4

ر    –                اختيار التجارب  ( 2 )                                         ُ                       املصــــــــــفوفة عملية االختيار األويل للتجارب )اليت أُرفقل هبذه الوثيقة( على        إعدادَ     َيســــــــــ 
       احلضـــــرية   ط                                      املفتوح العضـــــوية: وتا التكيز على الرواب            فريق العمل                     ني اللذين اتفق عليهما                   أســـــاس املعيارين األول

                                   ُ                                                       وتأثري/أتية األمن الغذائي والتغذية. وُأجري اختيار آخر على أساس املعايري اإلضافية اليت وافق عليها           والريفية
      ُ      رير. ويُعر؛                      ، واملدرجة يف هذا التق                                                  املفتوح العضـــــوية )املصـــــاعب؛ واإلنصـــــاف؛ واالبتكار والتغيري(            فريق العمل

ّ                                                                         كّل جمال من اجملاالت املواضيعية املستخدمة يف املصفوفة بإجياز كمقدمة للتجارب املختارة.   
    اجة                                              على االســـــتعرا؛ الوارد أعاله ومع االعتاف العام باحل   ء     بنا     –                                     حتليل التجارب وحتديد الرســـــائل الرئيســـــية  ( 1 )

     فريق                                                                  الناحيتني اجلغرافية واملواضـــيعية اليت تتيح إجراء عملية أكثر دقة، وضـــع                                إىل مزيد من البيانات املتنوعة من
ّ                                             َ     العمل التقين جمموعة من الرســـــــائل الرئيســـــــية لكّل من اجملاالت املواضـــــــيعية الثالثة املذكورة أعاله. واســـــــَتكمل                                          

ٍ                                                 حتليَل التجارب حبثل إضايف جاٍر داخل الوكاالت املتمركزة يف روما وخارجها، وحتديد لر  َ            ل                        رئيسية إضافية؛      سائل   
ّ                                 إىل حتليل اخلربات امللّخصــــة يف املصــــفوفة وحتليل الرســــائل الرئي   ا        اســــتناد     -                           حتديد آثار الســــياســــات العامة  ( 4 )     ســــية                  

ّ                                              ّ          احملددة يف إطار كّل جمال مواضـــــــــــيعي، مّت حتديد عدد من الفئات اليت تنطوي على آثار ســـــــــــياســـــــــــاتّية لتوجيه                 ّ               
          ة القائمة                                             عن تيسري الروابط بني األدوات/التوصيات السياساتي           ملي، فضال                      نة األمن الغذائي العا            املناقشات يف جل

                            يف جلنة األمن الغذائي العاملي.                      ومسارات العمل اجلارية

                                                           
                   الريفية. اإلجراءات:   و    ية         ات احلضـــر   كي                                                                                                  نداء لتقدمي اخلربات والنهج الســـياســـاتية الفعالة يف معاجلة مســـائل األمن الغذائي والتغذية يف ســـياق تغري الدينامي    2

transformation-rural-urbanization-http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/call 

http://www.fao.org/fsnforum/activities/discussions/call-urbanization-rural-transformation
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 السياق العالمي -جيم

ّ          يُقّدر أّن أكثر من   - 8     ّ        يف املدن    ا                   نســـــــــــمة، يعيشـــــــــــون حالي           مليارات   9 . 1                               يف املائة من ســـــــــــكان العا ، أي حوايل    1 5ُ  
   . 3 2 1 5 1                 يف املائة حبلول عام    6 7                         ّ                         رية املصنفة حضرية، ومن املتوّقع أن يرتفع هذا الرقم إىل              والبلدات الكب

ّ                                                                    ويف الوقل عينه، جتّلى التحّول يف االقتصــــــــاد الريفي مبعظمه يف تنويع مصــــــــادر دخل األفراد والنواتج، من خالل   - 9        ّ                
                                                ي مع الزيادات يف اإلنتاجية الزراعية اليت هتيمن على                          . وجيري هذا التحول بالتواز 4                                    زيادة االعتماد على األنشطة غري الزراعية

   . 5                اجلغرافيا الريفية
                     ّ                                                                         وباإلضــافة إىل ذلك، يتغرّي النظام الغذائي نتيجة هلذه التحوالت، بغية دعم احتياجات ســكان املناطق احلضــرية،   - 1 0

ّ                                                                      وحيّول معه املناطق الريفية. وخالل العقود األخرية، اتســــــع نطاق الصــــــناعة نتيجة للتق                  ري األمناط الغذائية ّ                 ّدم التكنولوجي وتغ  
ّ        وّسع احلضري    والت                                                                                                  وزيادة مشاركة املرأة يف القوى العاملة. وكان للصناعة بالتايل دور يف تغيري األمناط الغذائية بطرق متنوعة.   

ُ                                                                                          وهُتيمن األغذية احمللية على العر؛، ولكن للواردات دور متزايد يف تلبية الطلب على األغذية. وتربط جمموع          من أســـــــــواق    ة 
                                                                                                                 اجلملة والتجزئة املناطق الريفية واملناطق اليت هتيمن عليها الزراعة بالبلدات واملراكز احلضرية الصغرية. وعلى الصعيد العاملي، 

ّ                     تُقّدر صناعة األغذية مببلغ    .6                                    يف املائة من الناتج احمللي اإلنايل العاملي(   0 1                تريليونات دوالر )   7ُ  
ّ  وُتشـــــــري األدلة إىل أّن   - 0 0 ع احلضـــــــري ا ُ                 ط                                                           الســـــــريع ميكن أن يزيد األمرا؛ املتصـــــــلة باحلميات الغذائية اليت ترتب      ّ       لتوســـــــّ

      اتباع       ُ        ة، ما ُيسفر عن               ما تكون مستورد   ا                            ية املتدنية اجلودة واليت غالب                                                 بالتغريات يف أساليب احلياة وزيادة االعتماد على األغذ
ّ               تعني إعادة تنظيم النظم الغذائية لتتحّول من جمرد توفري                       . ويف ضـــــــــوء هذا الدليل، ي7                          غذائية غري متوازنة وغري صـــــــــحية      أمناط                                    

  .8           جيدة للجميع        غذائية     أمناط                الغذاء إىل توفري 
ع احلضــــــري      وبفعل   - 2 0 ّ                                         حتّول مصــــــادر الدخل يف عا  هتيمن عليه التكنولوجي   ا                الدخل ولكن أيضــــــ          وارتفاع        ّ       التوســــــّ    ات  

            يف ينبغي أن  ك     ا                                يكون شــكل الغذاء، وطعمه، بل أيضــ                                                              الرقمية، تبلورت عادات الناس بشــأن ما يأكلونه، وكيف ينبغي أن
                                                                                                وتوفر احلاجة إىل خدمة األســواق احلضــرية الكبرية جمموعة من الفرص والتحديات للنظام الغذائي وصــغار املزارعني.   9 ُ    يُباع.

       لوجيات   و                                                 أفضـــــــــل وقدرات حمســـــــــنة لتجهيز األغذية باالســـــــــتناد إىل التكن          ا ونقال                          الغذائي أن يســـــــــتحد  ختزين              فعلى النظام 
                           ُ                                                                              اجلديدة. ويف بعض أحناء العا ، ُتؤدي القدرة على تلبية هذه االحتياجات إىل جتميع األراضي وزيادة أتية املزارع املتوسطة 
                                                                                                            احلجم يف إنتاج األغذية. وحيثما تكون البىن التحتية واالئتمان وغريها من املرافق ذات الصـــــــلة مفقودة أو بطيئة البناء، قد 

        اجلديدة.            ديناميكيات                                        من املزارعني ومن سكان املناطق الريفية من ال                ال يستفيد الكثري

                                                           
  .    2014                                                           إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف منظمة األغذية والزراعة،       لعا ،  ا                             مراجعة توقعات التوسع احلضري يف     3
4    Berdegué ،  Rosada  و Bebbington  ،  2013    .  
  .    2012                                               مستقبل األغذية والزراعة، منظمة األغذية والزراعة،     5
6    16Wynberg 2015, Frost and Sullivan 2015; Root Capital 2015; ERS 2016; McKinsey 20 
     2017                            تقرير حالة األغذية والزراعة،     7
8    diets-and-systems-food-report-http://glopan.org/news/foresight   
     2017                          قرير حالة األغذية والزراعة    ؛ ت    2012                          جلنة تنظيم التنمية الريفية     ة،                             الصندوق الدويل للتنمية الزراعي    9

http://glopan.org/news/foresight-report-food-systems-and-diets
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ّ  وعنـدمـا ننظر إىل فقراء العـا ، أـد أّن   - 1 0 ّ                          أقـّل من دوالرين أمريكيني يوميـ                 ممن يعيشــــــــــــــون على   ا               يف املـائـة تقريبـ     8 7                                    ا  
                              الوقل عينه، تقع حصـــــــة متزايدة     . ويف10                                        يف املائة من الفقراء يعملون يف قطاع الزراعة   6 1                             يعيشـــــــون يف املناطق الريفية، وأن 

ّ   قّدر  ي    . وت11                                من الفقر يف العا  يف املراكز احلضــــــرية ّ       أّن حوايل                    للمســــــتوطنات البشــــــرية             األمم املتحدة         برنامج             يف املائة من    4 5 
    تني،  مل                                                                                                       ســكان املناطق احلضــرية يف البلدان النامية يعيشــون يف األحياء الفقرية أو يف أســر تفتقر إىل املســاحة الكافية، والبناء ا

   ا         . وغالب  12                                                                                               ووضع اإلقامة اآلمن، واملياه املأمونة، والصرف الصحي، وإمكانية احلصول على األغذية املأمونة بأسعار معقولة
      ها من                               ، ما يفاقم خماطر الفيضــــــانات وغري   هلا                                                              ما تكون املســــــتوطنات غري الرمسية الســــــريعة النمو مناطق حضــــــرية غري خمطط

                              لفقراء من سكان املناطق احلضرية.    إىل ا                       املخاطر املناخية بالنسبة 
                         ّ                                                                  ُ    وهناك شـــواغل خطرية بشـــأن تغرّي املنا  واالســـتخدام املســـتدام للموارد الطبيعية واالجتاهات الدميغرافية اليت ُتشـــري   - 4 0

    عة،  ا      ّ                                                                                               إىل تغرّي معدالت اخلصوبة والنمو السكاين املرتفع، ووجود املزيد من النساء يف القوى العاملة، مبا يف ذلك يف جمال الزر 
                                                                                                  وزيادة نســــــبة الشــــــباب الذين ينضــــــمون إىل القوى العاملة يف بعض املناطق وشــــــيخوخة اجملتمعات يف مناطق أخرى. وتؤثر 
ّ                                                                      نيع هذه العوامل يف رســم مســارات حتّول التنمية بطرق متعددة قد ختتلف عن األمناط واخلربات التارخيية. وبات التوظيف                                

ّ              لشـــباب، مبثابة حتّد يتخذ أبعاد   ا                                الالئق واملربح، ال ســـيما بالنســـبة إىل                    ان، بصـــرف النظر عن                           هائلة يف خمتلف املناطق والبلد   ا              
                     مستوى التنمية فيها. 

ع احلضـــــــــري                                   ّ                       وتعتمد فرص العمل وما يرتبط هبا من تنّقل اليد العاملة يف ســـــــــياق   - 5 0 ّ  والتحّول       ّ       التوســـــــــّ                 الريفي والتنمية        
     ثناء                                                   ذب اليت تعمل كمحركات وتربط املناطق الريفية واحلضرية أ                                                االقتصادية بشكل عام، على جمموعة من عوامل الدفع واجل

ّ  فتات انتقال النظم االقتصـــــادية واالجتماعية. وُتشـــــري عوامل الدفع عادة إىل انعدام الفرص يف املناطق الريفية، يف حني أّن                                                               ُ                                         
            احلضــــرية أو يف                  اعية حول املراكز                      ّ                                                         عوامل اجلذب عادة ما تتعّلق بنشــــوء القطاعات غري الزراعية، املرتبطة عادة بالتنمية الصــــن

ّ                                                             املراكز الريفية. ويف كثري من البلدان اليت تُعّد فيها مشـــــــاكل األمن الغذائي وســـــــوء التغذية هي األعلى، كان منو القطا    ات  ع                                      ُ  
                                                                                ؛ ما يطرح مسألة ما إذا كانل قطاعات األغذية الزراعية ستحتاج إىل االضطالع بدور هام يف ا                          غري الزراعية واحلضرية بطيئ  

                                                                    العقود القادمة يف إجياد فرص العمل للسكان الشباب الذين تتزايد أعدادهم.
                                                                                             وحيث يكون منو البلدات واملدن الريفية الوســـــــيطة أفضـــــــل، ينشـــــــأ املزيد من الوظائف الزراعية وغري الزراعية   - 6 0

ّ                                    ّ ويقّل الفقر على حنو مؤكد. وبعبارة أخرى، تتشـــــــــّكل التحوالت الريفية يف هذه الســـــــــياقات جّرا                                       ّ             فاعل "وســـــــــطني"    ء ت   
  :13              املناطق الريفية  يف

  ا         ا حيوي       ســــاســــ   أ                                 ُ                                            ُ    الوســــط اخلفي" يف اجملتمعات الريفية: ُيشــــري هذا املصــــطلح إىل ظهور البلدات الريفية، اليت ُتوفر"  ( 0 )
                                                                                   للتحســــني االقتصــــادي واالجتماعي عن طريق الطلب على الســــلع واخلدمات واألغذية والنزوع إىل توليد         حمتمال  

             غذائية قصرية.              سالسل إمدادات

                                                           
10    The State of the Poor: Where are the poor, where is extreme Olinto, P.; Beegle, K.; Sobrado, C.; Uematsu, H., 2013. 

poverty harder to end, and what is the current profiel of the world’s poor. Economic Premise, World Bank. Washington D.C..   
   http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP125.pdf                       متاح على الرابط التايل: 

 11    New York: Routledgelobal South: scale and nature. Mitlin,D. and Satterthwaite, D., 2013. Urban poverty in the g 
      تقرير  )  The State of the World’s Cities Report 2012/2013: Prosperity of Cities  .     2012  ،                                      برنامج األمم املتحدة للمســــتوطنات البشــــرية    12

                      ة للمستوطنات البشرية.                         . نريويب: برنامج األمم املتحد (             : ازدهار املدن    2013 /    2012                       عن حالة مدن العا  لعام 
                                                         النظم الزراعية والنظام الغذائي: بناء قاعدة أدلة للســــــــياســــــــات           وانتقاالت                                        ، حلقة العمل التقنية بشــــــــأن التحول الريفي     2012                       منظمة األغذية والزراعة،     13

ّ                 العامة اليت تعزز التنمية املستدامة واألمن الغذائي والتغذوي واحلّد من الفقر، روما.                                                             

http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP125.pdf
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ّ    ُ                    اجلزء األوســـــــط" من النظام الغذائي: وهو عنصـــــــر يف النظام يقع بعد اإلنتاج األّويل وُيشـــــــري إىل جتارة املنتجات "  ( 2 )                                                                   
     ائي.                                      ّ             وتوزيعها وختزينها، مبا يف ذلك األغذية، وحّّت االستهالك النه                   وتعبئتها وتغليفها                 الزراعية وجتهيزها 

 
                                                                اجه الوظائف اجلديدة والعمل الالئق يف املســــــــتقبل )مبا يف ذلك األجر املعيشــــــــي     ّ                         ويتمّثل جزء من التحدي الذي يو   - 7 0

                                                                                                           األدىن الالئق(، يف عناصر النظام الغذائي وسلسلة إمدادات األغذية اليت  تد ملا بعد عملية اإلنتاج. ومن شأن هذه العناصر 
ُ                                  من النظام أن تُنشــــو الوظائف، أو حُتســــن ظروف العمل احلالية، من خالل إشــــر                                   اك و كني املؤســــســــات الصــــغرية واملتوســــطة              ُ                

ّ            احلجم وأصحاب احليازات الصغرية من حتقيق منافع أكثر، عن طريق االندماج يف األسواق يف ظّل شروط داعمة                                                                            14.  
                                                                                            وال يزال عدد كبري من املنتجني من أصــــحاب احليازات الصــــغرية يف البلدان النامية غري قادرين على الوصــــول إىل   - 8 0

                                                                         ّ               م يواجهون عقبات يف االندماج ويف االمتثال ملعايري الطلب على الســــواء. وما زال يتعنّي علينا أن نفهم               هذه األســــواق، وه
ّ                                                 إىل أّي مدى ســيؤثر ســكان املناطق احلضــرية الذين ســيبلغ عددهم  ّ          ، والتحّول الريفي  1 5 1 2              نســمة حبلول عام          مليارات   5 . 6            

       حليازات                                       وخباصــــة مئات املاليني من املزارعني من أصــــحاب ا   –  اء    ّ                                            وتغرّي النظام الغذائي يف املســــتهلكني واملنتجني على الســــو 
  .15                                       الصغرية الذين ينتجون معظم األغذية يف العا 

                                                                                            وتتوســـــــط نيع القوى احملركة املذكورة أعاله هياكل اجتماعية وأطر مؤســـــــســـــــية وأصـــــــول إقليمية  ثل درجة عالية   - 9 0
         لغذائية،                                    عن اإلدماج االجتماعي واستدامة النظم ا               والفقر، فضال                     تائج األمن الغذائي                               التنوع داخل البلد. لذا ستتوقف ن   من

                                             عن عـدم جتـانس األســــــــــــــر املعيشــــــــــــــيـة الريفيـة والســــــــــــــلوكيـات                               العـامليـة/الوطنيـة واحملليـة، فضــــــــــــــال                         على التفـاعـل بني العوامـل 
             واالجتماعية.           االقتصادية

ّ                     وتشـــــارك األســـــر املعيشـــــية الريفية عادة يف عّدة اقتصـــــادات متابطة، مب  - 1 2         احلضـــــرية،                             ا يف ذلك االقتصـــــادات الريفية و                                     
                  أشـــــكال التقســـــيم على    يف   ا       ا كبري             ُ                  فة إىل ذلك، ُتظهر األســـــواق تنوع                                                    والرمسية وغري الرمسية، والزراعية وغري الزراعية. وباإلضـــــا

    ل يف           ّ أمناط التحوّ                 ســبب عدم اعتماد   ُ              . ويُفســر ذلك ملاذا 16                                                      أســاس قوى اقتصــادية وعرقية ودينية وســياســية ومكانية وســلعية
                                                                                                       بعض البلدان عمليات االنتقال املتوقعة من اجملاالت غري الســـوقية إىل األســـواق، أو من الزراعة إىل الصـــناعة، أو من اجملال 

ّ              مســـألة ما إذا كان حتديد اخلصـــائص األحادي االجتاه للتحّول الريفي يعكس   ا         ُ            احلضـــري. ويُثري ذلك أيضـــ                 الريفي إىل اجملال                                                  
                                                                     امل املتداخلة التطور اليت تؤثر يف التحول الريفي ويف أمناط النظم الغذائية.                          بدقة التفاعالت املعقدة للعو 

ّ                                أعاله أّن حتقيق التنمية املســــــــتدامة والنظم ا             املشــــــــار إليها            ديناميكيات ُ  ّ   تُبنّي ال  و   - 1 2      ّ         يتطّلب حلوال                    لغذائية املتكاملة ســــــــ      
           لول املنتجني   ّ                      غرّي، على أن تســــــتهدف هذه احل                                                                 شــــــاملة تعكس تباين اســــــتجابة األماكن الريفية واحلضــــــرية للعوامل احملركة للت

     د.                                                             بناء املؤسسات و/أو تعزيز القدرات املؤسسية للتعامل مع هذا التعقي   ا                               ني على السواء، وسيتطلب ذلك أيض          واملستهلك
 بيئة السياسات العامة -دال

               قطاعات" وحتديات            باعتبارها "                                                                       لطاملا مالل احلكومات واجملتمع الدويل إىل التكيز على التنمية احلضـــــــــــرية والريفية  -  22
ّ            منفصلة، وعادة ما يكون ذلك من خالل منظار التقّدم القطاعي.                                              

                                                           
، توصيات بشأن 2012يد من اخليارات امللموسة لصاحل املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية يف دورة جلنة األمن الغذائي العاملي لعام  ُ         ت ناقش املز   14

 ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواق، روما.
15      Science, 352(6288), tems. Seto, K.C. and Ramankutty, N., 2016. Hidden linkages between urbanization and food sys

pp.943-945. 
16  Koppel B., J. Hawkins, and W. James (Editor) (1994) , Development or Deterioration?: Work in Rural Asia 
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      واخلطة  2111                                                                                       ويف العامني املاضـــيني، مع اعتماد أهداف التنمية املســـتدامة الواردة يف خطة التنمية املســـتدامة لعام   -  23
            للمستوطنات        الثالث        املتحدة      األمم        برنامج    ُ      ي اعُتمد يف                                                         احلضرية اجلديدة، وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية الذ

ّ                                            ، وميثاق ميالنو للســـياســـات الغذائية احلضـــرية، حصـــل حتّول كبري وغري مســـبوق حنو تفكيك االنقســـام بني املناطق        البشـــرية                                               
    لة: م                                                     بيئة السياسات العامة حول هنج أكثر مشولية للسياسات املتكا         وضع أطر ل                               الريفية واملناطق احلضرية، وإعادة 

  إىل القضاء على    2                                                                من أهداف التنمية املستدامة إىل القضاء على الفقر املدقع، ويسعى اهلدف    0          يسعى اهلدف              
                                                                                               اجلوع، ومكافحة نيع أشكال سوء التغذية، وزيادة إنتاجية املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية ومداخيلهم، 

                                         رية شـــــاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصـــــمود                             إىل "جعل املدن واملســـــتوطنات البشـــــ    00               يف حني يســـــعى اهلدف 
                                                                  أ إىل "دعم الروابط اإلجيابية االقتصـــــــــادية واالجتماعية والبيئية بني املناطق  -  00       املقصـــــــــد    هدف  ي             ومســـــــــتدامة"، و 

                                                                                                   احلضــــــرية واملناطق احمليطة باملناطق احلضــــــرية واملناطق الريفية، من خالل تعزيز ختطيط التنمية الوطنية واإلقليمية". 
ّ         إىل احلّد من أوجه    01     اهلدف       ويدعو                                     عن أوجه انعدام املســــــاواة القائمة على                                انعدام املســــــاواة يف الدخل، فضــــــال         

ّ                               أســاس الســّن أو اجلنس أو اإلعاقة أو العرق أو ّ             األصــل أو الدين أو الوضــع االقتصــادي أو أّي وضــع آخر داخ             ل                                    
         ل واهلجرة                            مبا يف ذلك تلك املتصــــــــلة بالتمثي                                 أوجه انعدام املســــــــاواة بني البلدان،   ا                             البلد. ويتناول هذا اهلدف أيضــــــــ  

                  واملساعدة اإلمنائية؛
  وتشــري اخلطة احلضــرية اجلديدة إىل "التســلســل الريفي احلضــري املتصــل لألماكن"، وتطلب من البلدان والوكاالت                                                                                          

      لريفي  ا                                                                                         الدولية االلتزام بنهج التنمية اإلقليمية املتوازنة، من خالل تعزيز النمو املنصــــــــــــــف يف أرجاء التســــــــــــــلســــــــــــــل 
       التويج    ا     أيضـــ        اخلطة    طلب  ت    . و    أحد                                                                 واحلضـــري املتصـــل للمناطق، يف أحناء املناطق الريفية واحلضـــرية، وعدم إقصـــاء

                                                                                            ســـــــــياســـــــــات عامة منســـــــــقة لألمن الغذائي والتغذية يف أحناء املناطق الريفية واحلضـــــــــرية واملناطق احمليطة باملناطق  ل
                      لها وجتهيزها وتسويقها؛                                          احلضرية، بغية تيسري إنتاج األغذية وختزينها ونق

 ( الذي أعلنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام     2106 -    2125                               وميثل عقد العمل من أجل التغذية )                                              2106     ،  
                                                                                      عشـــــــر ســـــــنوات من االهتمام الرفيع املســـــــتوى بالتغذية ويهدف إىل تكثيف وضـــــــع الســـــــياســـــــات العامة والربجمة 

    قيق                                    ُ              يع اجلهات الفاعلة ذات الصـــــلة. وهكذا ســـــُيســـــهم العقد يف حت                                        واإلجراءات املرتبطة بالتغذية اليت تقوم هبا ن
                                   نيع األهداف األخرى للتنمية املستدامة؛

 ائية إقليمية               لوضع سياسات غذ                   على املستوى البلدي                 َ      لغذائية احلضرية َمدخال                              ويؤمن ميثاق ميالنو للسياسات ا             
               دامة والتغذية،              الغذائية املست        واألمناط         ملتكاملة،                                                           متسقة من خالل تركيزه على النظم الغذائية املستدامة، واحلوكمة ا

  .17                                                                                        واإلنصاف االجتماعي واالقتصادي، وإنتاج األغذية، واإلمدادات الغذائية وتوزيعها، واملهدر من األغذية
    ري                                                                         بيئة  كينية عاملية ملعاجلة مســـائل األمن الغذائي والتغذية عرب التســـلســـل الريفي احلضـــ   ا               هذه اآلليات مع       ّ  وتوفّر  -  24

                                                        من احلكومات وغريها من أصـــحاب املصـــلحة على األدوات والدعم لوضـــع                                      ّ املتصـــل. ومع ذلك، ال يزال هناك طلب ملحّ 
                                      السياسات العامة اخلاصة هبا وتنفيذها.

                                                           
17      EN.pdf-Pact-Policy-Food-Urban-/Milan06/2016content/uploads/-http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp 
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 عرض التجارب المختارة والرسائل الرئيسية -ا    ً ثاني  
 الحوكمة وتخطيط النظام الغذائي اإلقليمي -ألف

   ذه  هل                هبا واســــــتهالكها. و       الجتار  وا                          ّ                             لنظم الغذائية العاملية بتغرّيات هامة يف طريقة إنتاج األغذية                       يرتبط التأثري املتزايد ل  -  22
                                                                                  على بقاء املزارعني من أصــــحاب احليازات الصــــغرية وقدرهتم على الصــــمود، والوصــــول إىل أنشــــطة جتهيز         تأثريات     ّ   التغرّيات 

      فية.                     يف املدن واجملتمعات الري             ئات الضعيفة   الف           لعمل، وصحة  ل    فرص      خلق           ّ                      األسواق، وتدفّقات السلع واخلدمات، و 
ّ     ويتزايد االعتاف بأنّه من أجل التصــــــــــــدي هلذه التحديات، ال بّد من   -  22         من وجود   و                                  حتقيق تنمية إقليمية أكثر تكامال                   ّ                                  

ّ        روابط حضـــــرية ريفية متوازنة، لصـــــاحل ســـــكان املناطق احلضـــــرية والريفية على حّد ســـــواء )                                                                  Dubbeling  ،ولن     2012       وآخرون .)       
                                                                                                            كفي السياسات القطاعية العامة للقضاء على الفقر واجلوع. وسيتعني تقييم تدابري السياسة العامة وحوافزها على أساس هنج  ت

                                                                                                                 قائم على منظور النظم الغذائية، ومراعاة القيود اليت يفرضها تفاعل العوامل اجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية واملؤسسية. 
ّ      وعلى الرغم من أّن التح  -  27        العامة                               الريفية واضـــــــــح يف بيئة الســـــــــياســـــــــات  و                                     ول املفاهيمي حنو تعزيز الروابط احلضـــــــــرية                

                                                                                                 العـامليـة، هنـاك حـاجـة إىل حتويـل هـذه املفـاهيم إىل منـاذج ملموســــــــــــــة للحوكمـة الشــــــــــــــاملـة، املتعـددة القطـاعـات واملتعـددة 
     األمن    يت ل        جراء مســـأ   ا          كثر تضـــرر                      مان مشـــاركة األشـــخاص األ          احلضـــرية، وضـــ  و                                      املســـتويات، من أجل حتســـني العالقات الريفية 

                                                                       الغذائي والتغذية؛ وال سيما الفئات املهمشة واملنتجني أصحاب احليازات الصغرية. 
ر       آليات      وجود     دون   من                       أن تدعم ســـــــكاهنا بفعالية    ،  ّ            أيّا  كان حجمها   ،                              وال تســـــــتطيع املدن والبلدات والقرى  -  28      ّ تيســـــــّ

    ظام                                                          مل للقطاعات مع الكيانات العامة اليت تضطلع بدور يف حوكمة الن               عن التعاون الشا                               املشاركة يف صنع القرارات، فضال  
     األمن     رق ط                                                                                         الغذائي. وتســــــــــتدعي النهج املرتكزة على حقوق اإلنســــــــــان املتبعة يف اجلهود احمللية والتصــــــــــاعدية ملعاجلة نيع 

            ة املســتويات"        ة متعدد        ظم غذائي                 حنو آليات "حوكمة ن                                 مة أدوات ســياســاتية جديدة، وحتوال                 الغذائية املســتدا        واألمناط        الغذائي 
                                                                                             مبتكرة من املشــاركة يف وضــع الســياســات الغذائية احمللية وتنفيذها. ويرتبط مفهوم التســلســل املكاين للمناظر              حتقق أشــكاال  

                  لطوارئ إىل التنمية  ا                 من االسـتجابة حلاالت    ا                              افة املسـتويات احلكومية، امتداد                                        احلضـرية والريفية مبفهوم تسـلسـل احلوكمة يف ك
  .18                                             : وذلك يف الواقع تسلسل "لرعاية النظام الغذائي"          ألطول أجال   ا

ّ  يث حيّد                     غري املضـــــمونة لألراضـــــي، ح        احليازة                                                         وميكن للتخطيط اإلقليمي وختطيط النظام الغذائي أن يعاجلا مســـــألة   -  29     
ّ                   انعدام الوضوح يف السياسات العامة االستثمار يف حتسني األراضي وبالتايل حيّد من النواتج. وباإلض                      فة إىل املسائل املتعلقة  ا                                                               

   ت ا                                                                                                  باألراضــــــــــــــي، ميكن للتخطيط اإلقليمي وختطيط النظام الغذائي أن يعاجلا النظام الغذائي برمته يف ما يتعلق باإلمداد
                                                                                         والتوزيع عن طريق جتار اجلملة والتجزئة الرمسيني وغري الرمسيني، واملنافذ العامة واملهدر من األغذية.                    والشؤون اللوجستية

                                                                                                 رد أدنـاه أربع جتـارب تقـدم أمثلـة متنوعـة ومبتكرة عن هـذه اآلليـات: يف منطقـة ميـديلني، أنتيوكيـا يف كولومبيـا،   وت  -  30
                                                                                       حتالف مشتك بني املؤسسات من أجل وضع النظام الغذائي الزراعي يف إطار سياسة عامة واحدة وشاملة.            جرى تأسيس

            ة متنوعة من                                             طقة يف اســــــتاتيجية نظام غذائي إقليمية تشــــــمل جمموع                                               ويف فانكوفر، انعكس هنج النظام الغذائي املتبع يف املن
                                                                                                القطاعات واملؤســـســـات. ويف نريويب، أقام جملس املدينة شـــراكة مع إحدى منظمات اجملتمع املدين لتطوير قدرات احلكومة 

                         امل احلكومة الوطنية شـــــراكة  ق                                                                                  احمللية التقنية على تيســـــري تنفيذ قانون تعزيز وتنظيم الزراعة يف املناطق احلضـــــرية. ويف بريو، أ
            لفقر واجلوع.            األكثر عرضة ل       الفئات                                                                      مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية لتنفيذ خطة للتنمية اإلقليمية تستهدف 

                                                           
   (    2012                                                                                                          حتديات األمن الغذائي والتغذوي، والزراعة، وإدارة النظام اإليكولوجي يف عا  آخذ يف التحضر )منظمة األغذية والزراعة،    -                     ألغذية والزراعة واملدن  ا    18
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                                    الرسائل الرئيسية املنبثقة عن التجارب
 ميكن لالتفاقات املؤســــــــــســــــــــية املتعددة املســــــــــتويات اليت يتّم تعزيزها يف القطاع اخلاص وعن طريق إ                                  ّ     راك  شــــــــــ                                            

                         ُ                                                          أصــــــحاب املصــــــلحة املتعددين أن ُتســــــهم بنجاح يف التصــــــدي لتحديات األمن الغذائي املســــــتدام والتغذية 
                الريفية احلضرية؛            ديناميكيات                       املستدامة يف سياق تغيري ال

  لصـــــعيد اإلقليمي  ا    على          املنطقة و   و                                 مثل هنج التنمية على صـــــعيد املدينة   –                         ميكن للتخطيط احمللي املتكامل              –   
                                                                                 تآزر وتوازن بني املناطق الريفية واملناطق احلضـــرية من خالل دعم تطوير نظم غذائية حملية أو              أن حيقق أوجه

ّ                                        إقليمية أقوى، مبا يُيّسر وصول املستهلكني إىل األغذية احمللية من أجل                 ذائية مستدامة،  غ                التوصل إىل أمناط                  ُ 
  ة                      اهتمام خاص لألســر املهمشــ                                                            ويدعم صــغار املنتجني وموزعي األغذية يف الوصــول إىل األســواق، مع إيالء 

                                      و/أو اليت تعاين من انعدام األمن الغذائي؛
  ال سـيما    –                                                                           وهناك حاجة إىل حتسـني القدرات التقنية للمؤسـسـات احمللية واحلكومات على نيع املسـتويات       

            املتغرية اليت            ديناميكيات                                    واكتســــاب مهارات جديدة ضــــرورية ملعاجلة ال   –                               يف املدن الصــــغرية والبلدات الريفية 
                        تتسم هبا النظم الغذائية.

                                                                     عناصر إضافية اقتحها فريق العمل الفين للنظر فيها من الناحية السياساتية
                                     هناك اعتاف متزايد باحلاجة إىل ما يلي: 

  تنســـيق الســـياســـات العامة القطاعية الوطنية، واســـتاتيجيات التنمية احمللية حبيث تعكس التحديات والفرص                                                                                           
               احملددة السياق؛ 

  ة والبلدات                                  وخباصة السلطات احمللية يف املدن الصغري    –                                         اف بالدور املركزي واملتنامي للحكومات احمللية      االعت           
                                                                باعتبارها جهات فاعلة ناشئة يف جمال األمن الغذائي واحلوكمة الغذائية؛   -       الريفية

  مية  ي                                     مبا يف ذلك قدرات املقاطعات واحلكومات اإلقل   –                                 حتســـــــــــني قدرات املؤســـــــــــســـــــــــات احمللية واحلكومات    
               ريفية واحلضـــــــرية.        ناطق ال                         ملعاجلة مســـــــائل التفاوت بني امل   -                                       الوطنية، واملدن الصـــــــغرية والبلدات الريفية     شـــــــبه
ّ                                                                           هلذه الغاية، يُعّد الوصول إىل البيانات املصنفة واالستقاللية املالية والشرعية من خالل املساءلة أمام    ا       وحتقيق     ُ            

                          ة والتنظيمية، عوامل حامسة؛                                        املواطنني، ومواءمة اإلجراءات واألطر القانوني
  التســليم بأّن وجود       ّ                                      أصــحاب املصــلحة وحده ال يقود بشــكل تلقائي        متعددة            أو منتديات                مســاحات للحوار          

            ألمن الغذائي               نواتج إجيابية ل   ا                             ة واملســـــــاءلة، أو ال حيقق تلقائي                                  عملية شـــــــاملة ومنصـــــــفة تتســـــــم بالشـــــــفافي   إىل
ّ                 احلّق يف الغذاء الكايف؛       إلعمال             والتغذية، أو      

  ومعاجلة مســـألة احليازة غري املضـــمونة لألراضـــي املتعلقة بأنشـــطة النظام الغذائي، وعدم وضـــوح الســـياســـات                                                                                        
   جيب         شــامال     ا         ســياســاتي                   باعتباره عنصــر ا                                                           العامة. وهناك إمكانات لتخطيط النظام الغذائي احلضــري واإلقليمي 
     رين.                                                     أن يشمل اإلدارات احلكومية واجملتمع احمللي وأصحاب املصلحة اآلخ
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 –(، مدينة ميديلني )كولومبيا( Alianza por el Buen Vivirالتحالف من أجل العيش الكرمي )
 األغذية والزراعة منظمة

 
                       اهليئة الرئيسية املسؤولة
                   بلدية مدينة ميديلني

 
                    التاريخ/اإلطار الزمين

     2019 -      2012      الفتة 
 

             مصدر التمويل
           موارد عامة

 
      املكان

    بيا                     إدارة أنتيوكيا، كولوم
 

                      معلومات أساسية/السياق
                                                                 ّ                                                اتبعل احلكومات، منذ عقود، الصيغ ذاهتا لتحقيق التنمية الريفية اليت  ثّلل يف ما يلي: زيادة إنتاج السلع الغذائية األساسية 
                                                                             ّ                              وإنتاجيتها، وتقدمي املشـــــورة الفنية بشـــــأن الشـــــؤون الريفية، ووضـــــع ســـــياســـــات للتجارة احلرّة مع بلدان أخرى وآليات لتمويل

ّ                          اإلنتاج الزراعي واحليواين، وتوفري حوافز لالستثمارات اخلارجية املباشرة ال سيما تلك املوّجهة حنو الصناعات االستخراجية                                                                              . 
    ّ                     ّ                                                                        وتبنّي أن هذه الســـــياســـــات غري فّعالة بل وأهنا حتقق نتائج عكســـــية حبيث أن النهو؛ باإلنتاج واإلنتاجية   يتمخض عن 

                                                                        كن أغلبية املنتجني الريفيني من االســـتفادة بشـــكل مباشـــر من فرص الوصـــول إىل األســـواق                             زيادة مداخيل املزارعني، و  تتم
                                                                                                 اخلارجية اجلديدة، و  تنجح آليات التمويل يف إشــــــــــــــراك أغلبية املزارعني األكثر حاجة إىل ذلك، يف حني بقيل املناطق 

ّ    ا وتعّرض           كثر فقر                      لكثري من األحيان هي األ                                              القائمة بشكل رئيسي على الصناعات االستخراجية يف ا  .    لعنف ل   ا     
 

              النهج/األهداف
ّ        يشــــــــــــّكل "التح ّ                                    ّ                   للتدّخل يف إدارة أنتيوكيا، كولومبيا، وهو ميّثل االهتمام املشــــــــــــتك بني   ا                              الف من أجل العيش الكرمي" منوذج           

ّ                  ّ                             املؤســــــســــــات يف بلدية ميديلني، وإدارة أنتيوكيا، والتجّمع احلضــــــري لســــــهل أبورّا، ومنظمة األغذية والزراعة لألم         املتحدة،    م                                              
 :                                                                                              الرامي إىل تنسيق النظام الزراعي والغذائي بالكامل يف إطار سياسة واحدة متكاملة من شأهنا حتقيق ما يلي

  خفاقات  اإل    عن       وتتتب       ممكنة.      درجة     أدىن    إىل      ّ   واملصـــــــــّنعة         الطازجة        األغذية      قطاع   يف       الســـــــــوق         إخفاقات       احلد من        
       وآثار         كافية(،      غري          )تنافســــية           االحتكارية         واهلياكل          املتناســــقة    غري           واملعلومات          بالوســــاطة        مرتبطة       عالية        تكاليف     هذه

 .    أخرى      أمور     نلة    من         خارجية(        )عوامل       املنا      على       سلبية
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 عن            وتنافســـيتها     عية     الزرا           والصـــناعات          احليوانية         والثروة         الزراعة       بقطاع        املعنية         الفاعلة        واجلهات         الشـــركات    منو     حتســـني    
 .      تكاليف   وال         النفقات         مصفوفات      تعزز     اليت        املالية     وغري    ية    املال        املوارد      حتويل         وعمليات         املعونات      طريق

 ونقل      احلجم    ات     وفور         لتعزيز          وتنظيمها           واألكادميية        واخلاصــــــــــــة         والعامة           االجتماعية         الفاعلة       اجلهات    ّ  تكّتل     حتســــــــــــني      
 .                                                    املوارد االقتصادية ملشاريع حمددة إىل أقصى حد ممكن بشكل عام      وحتسني         املعارف،

 
 :                 مبادرة من شأهنا أن   "       ش الكرمي                   التحالف من أجل العي "       ويشكل
                                                                                              تعود بالفائدة على أشخاص من املناطق الريفية واحلضرية والطبقات االجتماعية االقتصادية األكثر احتياج ا   - 1

 .                               إليها هبدف حتسني رفاههم على حنو خاص
ن النســــيج االجتماعي وتعزز اإلنتاجية ووفورات  - 2     حلجم  ا                                       ّ                                        تتبع هنج تشــــكيل اجلمعيات والشــــبكات اليت حتســــّ

 .       للتنمية   ا                              ىل أقصى حد ممكن، باعتباره أساس   إ
 .  ّ                                                                 تنّفذ "مشاريع ريادية" أو ذات نطاق واسع مبا يسمح حتقيق أثر أكرب يف امليدان  - 3
                                                                                      تضـمن أال يقاس األثر احملرز على املسـتوى االجتماعي فحسـب، بل أن يعود بالفائدة على الطبيعة بشـكل   - 4

 .   ئية                               عام ال سيما من حيث االستدامة البي
                                                                               تســـــعى إىل وضـــــع املشـــــاريع ضـــــمن نعيات أو حتالفات مع كيانات خاصـــــة و/أو اجتماعية تســـــاعد على   - 2

 .                                                                             تسريع العملية ونقل املعارف وضمان استمرارية العمليات وحتسني إدارة املخاطر وتوزيعها
 

                                اخلصائص الرئيسية للتجربة/العملية
 :                    ّ           إن نتائج املشروع متمثّلة يف ما يلي

   املنتجني       توسطو  وم      صغار    هبا       يضطلع     اليت          العمليات    عرب        املضافة        القيمة       وحتقيق        اإلنتاج     نظم       كفاءة     حتسني      . 
 تغطية    دف هب          املختارة،           والبلديات          القطاعات   يف         التســــــــويق       ســــــــلســــــــلة       حلقات    من      حلقة    كل     يف         الكفاءة     حتســــــــني       

 .         واإلقليمية       احمللية        األغذية     على       الطلب
 املختارة      اعات    القط    من           والغذائية          الزراعية       النظم   يف         لطبيعية ا        املوارد         استخدام        لتعزيز            استاتيجيات       تنفيذ       . 
 املعلومات واالتصاالت اليت جتعل النظم الزراعية الغذائية أكثر كفاءة           تكنولوجيا       تطبيق                                                            . 

 
َ                                                                                                    وســــــُتَحقق النتائج املرجوة من املشــــــروع من خالل التدريب واملســــــاعدة الفنيني، واملتابعة املســــــتمرة، والتمويل وإنشــــــاء البىن   ُ  

                                                                                                     ألســـــــاســـــــية لبناء القدرات على زيادة إنتاج األغذية الســـــــليمة واســـــــتهالكها، وتشـــــــجيع العادات اجليدة والظروف الغذائية  ا
                                                                                                          الســـليمة، وتعزيز ربط الزراعة األســـرية باألســـواق القريبة و/أو اإلقليمية عرب حتســـني كفاءة نظام اإلمدادات الفرعي مما حيقق 

ّ         وفورات يف كلفة األغذية ويدّر مداخيل   .                           من منتجات سلة السلع األساسية                        
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ّ     اجلهات الفاعلة الرئيسية املعنية وأدوار كّل منه   ا                                      
  وهي    أال         السلسلة    من         األساسية       الثال         املراحل         املؤسسات    بني       املشتك         التحالف      هيكل     يشمل   : 
 (        أنتيوكيا       حكومة         )بإشراف         الفرعية        املناطق   يف            وإنتاجيتها        األغذية       إنتاج  
 (    ّ أبورّا      لسهل       احلضري      تجمع  ال         )بإشراف        والنقل         التوزيع  
 (      ميديلني       بلدية         )بإشراف          والتسويق         االستهالك  
 الثال  السالفة الذكر، اليت تشّكل اهليئة الثالثية األطراف، تستهدف حبسب صالحياهتا ثال           املؤسسات     وإن                                                ّ                            

 :       فئات هي
  ومتوسطي املنتجني      صغار      نعيات               
 لنقل                                  الشركات يف جمايل اخلدمات اللوجيستية وا        وأصحاب       لشركات  ا     
 واحملال املتوسطة احلجم، واملستهلكون من األسر      املتاجر       أصحاب ،                                         

                                                                                                  وإهنا تسـعى، من خالل تدخالهتا، إىل حتقيق ثالثة أهداف عامة لكل من الفئات وهي: املداخيل األسـرية وإضـفاء الطابع 
                ملنتجات الزراعية            تقاء جبودة ا                                                                                الرمسي على العمل الذي تقوم به؛ واحلد من الوســاطة واملضــاربات؛ وختفيض أســعار البيع واالر 

 .                     واحليوانية، على التوايل
                                                                                                            وتشارك منظمة األغذية والزراعة، باعتبارها منظمة دولية، بصورة شاملة يف املشروع عرب توفري اإلرشادات واملساعدة الفنية، 

 .                                                 وتبادل اخلربات ورصد مؤشرات املشروع ونتائجه ومتابعتها
                                                      يف إطار املشروع، جتدر اإلشارة إىل أن التنسيق والعمل اجلماعي    ا               أدوار حمددة جد                 املؤسسات تضطلع ب                 وعلى الرغم من أن 

 .                                         يبقى الضمانة األساسية الستدامة املشروع وأاحه
 

                      األمن الغذائي والتغذية     حتسني                                    التغيريات الرئيسية املالحظة بالنسبة إىل 
ّ                                                        يشــــــــــّكل الفقر الريفي وانعدام األمن الغذائي والتغذوي وجهني لعملة    ا      ا جد       خفضــــــــــ      ا من                              واحدة. إذ يتقاضــــــــــى املنتجون أجر      

        تواجهان                                                   أكرب مقابل أغذية ذات جودة متدنية، وذلك ألن اجملموعتني   ا                           هتم يف حني يدفع املســــــــــــــتهلكون مثن             مقابل منتجا
     دود،                                                                              يشوبه االحتكار واملضاربات، وقائم على سياسات عامة غري متسقة وقصرية املدى وذات أثر حم   ا         ا غذائي           ا زراعي        نظام  

 .                                                                   ويعاين من ختطيط استاتيجي قطاعي شبه منعدم ومنغلق يف وجه االجتاهات العاملية
ّ                                                                                      وبناء على ما تقّدم، يقتح "التحالف من أجل العيش الكرمي" حتقيق نتائج ملموســــــــــة ورامية إىل معاجلة أوجه القصــــــــــور يف                 

 :  تا                                                            ّ  السلسلة الزراعية الغذائية، باالستناد إىل نتيجتني أساسيتني مرجّوتني
  يف املائة من خالل حتسني اإلنتاجية وكفاءة سلسلة     12                                صغار ومتوسطي منتجي األغذية بنسبة         مداخيل    حتسني                                         

 .                        اإلمدادات والنظم اإلنتاجية
  يف املائة    12                                                                 الغذائي والتغذوي لألسر الضعيفة من خالل ختفيض أسعار بيع األغذية بنسبة       األمن    حتسني       . 
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             ريقة معاجلتها                           التحديات اليت  ل مواجهتها وط
ّ                                                                                                أّدت العالقات املؤســــســــية من جهة، واملنظور والنطاق اللذان تعطيهما كل مؤســــســــة للمشــــروع من جهة أخرى إىل تعقيد   
                                                                                                عملية التوصــــــــــــل إىل اتفاق بشــــــــــــأن أهداف املشــــــــــــروع ونتائجه، إىل جانب املنهجيات الرامية إىل تطبيقه. ومت ختطي هذه 

                                                         راك أشــخاص من مؤســســات تتمتع خبلفيات وخربات خمتلفة مما ســاعد على                                     الصــعوبة عرب عقد اجتماعات منتظمة مع إشــ
 .                              جعل األفكار املطروحة أكثر واقعية

ّ                                               والوقل احملدود املتاح ملختلف موظفي املؤســـســـات لبلورة املشـــروع أّدى إىل إطالة العملية، غري أنه  ل معاجلة هذا الوضـــع                                                        
  .                  بوضع املشروع املذكور   ا     كلي             التزموا     هنيني           رت موظفني م                                  ّ بفضل اهتمام املؤسسات املشاركة اليت وفّ 

 
                                   الدروس املستفادة /الرسائل الرئيسية

ّ          ميكن لكل مؤسسة، من موضع قّوهتا، أن تقّدم مواردها           ّ               فائدة على نيع         يعود بال   ا         ا حقيقي                               لوضع مشروع ما، مما يبين تعاون                            
 .                 منفصلة غري مستدامة                                                            اجلهات الفاعلة يف النظام الزراعي الغذائي وحيول دون تنفيذ تدخالت 

                                                                                                   وأســفر التواصــل واإلبالح املســتمران بشــأن املشــروع مع جهات فاعلة خمتلفة وحبســب ســيناريوهات خمتلفة عن إشــراك املزيد 
ّ             من األشخاص املهتمني مما مسح بتعزيز مشروع التدّخل أكثر فأكثر                                         . 

 
 تنفيذ استاتيجية النظام الغذائي اإلقليمية، فانكوفر )كندا(

 
                لرئيسية املسؤولة       اهليئة ا

                   جملس "متو فانكوفر" 

 
                    التاريخ/اإلطار الزمين

       2011        منذ عام 

 
             مصدر التمويل

  .     2014         ُ           )عندما اعُتمدت( وعام       2011                                                                       ختصـــــــــــص االســـــــــــتاتيجية اإلقليمية للنظام الغذائي ميزانية للفتة املمتدة بني عام 
                              ام الغذائي مبيزانية   حتدد بعد.                                                   بدء تنفيذ خطة العمل، ستحظى االستاتيجية اإلقليمية للنظ    ومع

 
       املكان 

                    "متو فانكوفر"، كندا
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                      معلومات أساسية/السياق

                                                                                                            يف فانكوفر، هناك شــــواغل متزايدة إزاء ارتفاع معدل البدانة، وســــالمة األغذية، وزوال األراضــــي الزراعية وارتفاع األســــعار، 
                                             ات واألمسدة والتلو  ونضــوب األســواق احمللية، وضــخامة                                                     واســتنزاف األرصــدة الســمكية واملهدر من األغذية ومبيدات اآلف

ّ                                                                       بصـــــــمة الكربون لألغذية. وأّدى كّل من عوملة النظام الغذائي والنمو الســـــــكاين الســـــــريع إىل ضـــــــغوطات كربى على املوارد      ّ                        
                 عينيات من القرن      يف الســــــــــــــب   ا                  ُ          املائة من األغذية تُنتج حملي   يف    82                                                 واملزارعني احملليني. ويف كولومبيا الربيطانية، كانل نســــــــــــــبة 

                                                  يف املائة. ومع ذلك، هناك اهتمام متجدد بزراعة األغذية     43   ا                             تتعد نســبة األغذية املنتجة حملي      ،       2010              املاضــي؛ ويف عام 
            ُ                                            . ومع ذلك، يُناهز متوســـــــــــــط عمر املزارعني يف كولومبيا الربيطانية  ا                             حية وشـــــــــــــراء األغذية املنتجة حملي                وإعداد وجبات صـــــــــــــ

ّ  فحســــــب من املزارعني دون ســــــّن        املائة  يف    2                  ا الربيطانية، هناك                ســــــنة؛ ويف كولومبي   27       ّ                      . ويتطّلب التفاوت بني إمدادات   32                     
      لية.                 من قبل احلكومة احمل                                 األغذية وزيادة الطلب اختاذ إجراءات 

 
              التكيز/األهداف    حمور 

                          ة هتدف إىل إجياد "نظام غذائي             ، يف إطار رؤي    2011  ُ                                                            اعُتمدت االســـــــــتاتيجية اإلقليمية للنظام الغذائي يف "متو فانكوفر" عام 
                                                                                                مستدام ومرن وصحي يسهم يف رفاه نيع السكان واالزدهار االقتصادي للمنطقة، وحيافظ على إرثنا اإليكولوجي". 

ّ                                                                                                      وتضّم االستاتيجية اإلقليمية للنظام الغذائي مخسة أهداف ترمي إىل التخفيف من اآلثار السلبية خلدمات النظم الغذائية،     
                                                                                         رات اإلجيابية، وإتاحة املشاركة العامة، واالستفادة من أوجه التآزر املتابطة على الصعيد اإلقليمي.             وتعزيز التطو 

 
                               خلصائص الرئيسية للتجربة/العملية ا

 
         اإلجراءات               األهداف/الغايات

                                      : زيادة القدرة على إنتاج األغذية احمللية 1      اهلدف
                                  محـــايـــة األراضــــــــــــــي الزراعيـــة ألغرا؛ اإلنتـــاج   1 - 1       الغاية 

       لغذائي ا
                                  إعــــادة موائــــل األمســــاك إىل مــــا كــــانــــل عليــــه   2 - 1       الغاية 

                                     ومحاية املصادر املستدامة لألغذية البحرية
                                إتاحة توسيع نطاق اإلنتاج الزراعي  3 - 1       الغاية 
                                    االستثمار يف جيل جديد من منتجي األغذية  4 - 1       الغاية 
                                   توســــــــــــــيع نطــاق إنتــاج األغــذيــة التجــاريــة يف   2 - 1       الغاية 

              املناطق احلضرية

   ؛     2040                                      اية األراضي الزراعية عن طريق تنفيذ متو  مح  •
                                             اعتماد خطوط توجيهية إلعادة موائل األمساك إىل ما    •

                    كانل عليه وتعزيزها؛
ّ               االســــــــــتثمار يف البنية التحتية للرّي والصــــــــــرف لتمكني   •                              

                                  املزارعني من زيادة اإلنتاج الغذائي؛ 
                                             تيسري اإلنتاج الغذائي التجاري يف املناطق احلضرية؛  •
                                        مســـــألة الردم غري املشـــــروع يف األراضـــــي الزراعية       تناول   •

                                             باالستناد إىل القوانني البلدية وأنشطة إنفاذها. 

             غذية احمللية يف                          اســــــــــــتعرا؛ الســــــــــــياســــــــــــات إلدراج األ  •                                   : حتسني اجلدوى املالية للقطاع الغذائي. 2     اهلدف 
                 اتفاقات الشراء؛ 
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                                   زيـــــادة القـــــدرة على جتهيز األغـــــذيـــــة احملليـــــة   1 -   2       الغاية 
                 وختزينها وتوزيعها

   ء                                 إدراج األغذية احمللية يف ســــــــياســــــــات الشــــــــرا  2 - 2       الغاية 
                      للمؤسسات العامة الكربى

                                      زيادة فرص التسويق املباشر لألغذية احمللية  - 2       الغاية 
                                مواصــــــــــلة تطوير ســــــــــالســــــــــل القيمة يف قطاع   4 - 2       الغاية 
       األغذية
                                 اســــــــــتعرا؛ الســــــــــياســــــــــات والربامج احلكومية   2 - 2       الغاية 

ّ                                    للتأكد من أهّنا تتيح توسيع نطاق قطاع األغذية احمللية             

                                           توســـــيع نطاق تســـــويق األغذية احمللية )إجيار األراضـــــي   •
                                              اليت تعود ملكيتها للمدينة إلقامة أســــــــــــــواق املزارعني، 
                                          وتقدمي اخلدمات البلدية، والتويج على حنو أفضــــــــــــــل 

                                            للزيارات والفعاليات يف املزارع، وما إىل ذلك(؛ 
        باألغذية               املســــــــــــــائل املتصــــــــــــــلة                وضــــــــــــــع خطط ملعاجلة  •

                                              واســــتعرا؛ األنظمة والقوانني والســــياســــات الرامية إىل 
                                               إزالة العقبات وهتيئة بيئة جتارية مؤاتية للمؤســـــــــــســـــــــــات 

                 الغذائية احمللية. 

                               ّ           : قيام السكان خبيارات غذائية صحّية ومستدامة 3     اهلدف 
                                    كني الســــــــــــــكـان من القيـام خبيـارات غـذائيـة   1 - 3       الغاية 
      صحية 
                       اخليـــــارات الغـــــذائيـــــة يف دعم               التعريف بـــــدور  2 - 3       الغاية 

         االستدامة
                                        تعزيز اإلملــام بــاملعــارف واملهــارات الغــذائيــة يف   3 - 3       الغاية 
       املدارس
                                       االحتفاء بطعم األغذية احمللية وتنوع املطابخ  4 - 3       الغاية 

                                                إشراك املؤسسات التعليمية واستضافة فعاليات سنوية؛  •
ّ                    إطالق برنامج لزيادة قدرة الطاّلب على إدارة احلدائق   •                            

                                            ملدرســــــــــية وتوســــــــــيعها، ودعم احملتوى والربامج املتعلقة  ا
                       بالزراعة يف املتحف احمللي؛

                                            تطوير موارد جــديــدة للمنــاهج الــدراســــــــــــــيــة بغيــة دعم   •
                                        األســــــــــــــــــاتــــذة والطالب يف مرحليت التعليم االبتــــدائي 
                                               والثانوي إلدماج مفهوم "النظم الغذائية" يف الفصـــــــــول 

          الدراسية.
 

           صـــــــــــــحي ومتنوع              ميع على غذاء          : حصـــــــــــــول اجل 4     اهلدف 
            وبسعر معقول   ا       ثقافي  

                                حتســــني فرص حصــــول الفئات الضــــعيفة على   1 - 4       الغاية 
               األغذية املغذية 

                     تشجيع الزراعة احلضرية  2 - 4       الغاية 
                                  كني املنظمـــــــات اليت ال تتوخى الربح من   3 - 4       الغاية 

                      استداد األغذية املغذية 

   حل                                              الشــروع يف تنفيذ مشــاريع جتريبية للســماح بتبية الن  •
   ة؛                                         ناطق السكنية وتربية الدجاج يف املناطق احلضري    يف امل

                                        إجراء حبو  بشـــــــــأن كيفية حتســـــــــني األمن الغذائي يف   •
                        مواقع اإلسكان االجتماعي؛ 

                                       دعم الربامج الراميــــة إىل تيســــــــــــــري حصــــــــــــــول الفئــــات   •
                              السكانية الضعيفة على األغذية؛ 

                           إنشاء حدائق جمتمعية للسكان.  •

          إليكولوجية                            : نظام غذائي يتسق مع الصحة ا 2     اهلدف 
                                 محــــــايــــــة وتعزيز ســــــــــــــلع النظــــــام اإليكولوجي   1 - 2       الغاية 

        وخدماته
ّ                          احلّد من اهلدر يف النظام الغذائي  2 - 2        الغاية    

                                               وضـــــــع خطط لإلدارة املتكاملة ملياه األمطار بغية إدارة   •
                                               ملياه املتدفقة من املناطق احلضـــــــــــرية وتأثريها يف األنواع  ا

ّ                 املائية والربية؛ وإدارة النباتات وجتّدد املياه اجلوفية؛                                    
                                           تثقيف الســــــــــــــكان واألعمال التجارية إزاء حظر هدر   •

                                          األغذية من خالل احلمالت اإلعالمية وإسداء املشورة 
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  ا                              ري اعتماد ممارسات مستدامة بيئي     تيس  3 - 2       الغاية 
                         ّ       التأهب ملواجهة تأثريات تغرّي املنا    4 - 2       الغاية 

ّ                                    بشأن سبل احلّد من النفايات العضوية وهدر األغذية،              
                                            ء من الربنامج اإلقليمي حلظر النفايات العضوية؛     كجز 

                                      إطالق مبادرات لدعم أفضـــــــــل املمارســـــــــات اخلاصـــــــــة   •
                                                بـإدارة معـابر تيـارات امليـاه، وإدارة األراضــــــــــــــي للخيول 

                          وملالكي قطع األراضي الصغرية؛
                                          وضــــــع اســــــتاتيجيات للتكيف مع تغري املنا  تأخذ يف   •

       احمللي.    ي                                      االعتبار اآلثار املتتبة على اإلنتاج الغذائ
 

ّ      ة ودور كّل منها   عني                         اجلهات الفاعلة الرئيسية امل          
ّ                                                                                        يعزز كّل من متو فانكوفر وأعضــــائه وخطة عمله إشــــراك جمموعة متنوعة من أصــــحاب املصــــلحة، مبا يف ذلك احلكومات        

            ية اإلقليمية  ح                                                                                      احمللية والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية، واجلماعات احمللية واملؤســـــســـــات التعليمية والســـــلطات الصـــــ
                                                                                                ومصـــــارف األغذية واملنظمات اخلريية. ويهدف إشـــــراك أصـــــحاب املصـــــلحة هؤالء إىل تعزيز توليد األفكار وبناء القدرات 

ّ                                                          وحّل املشاكل، ويف هناية املطاف، إىل تنشيط النظام الغذائي اإلقليمي.     
 

                اليت  ل مواجهتها          التحديات
     ما                                                              ت وااللتزامات املتنافســــــــــــــة. وهناك يف نيع أحناء املنطقة نقص يف املوارد يفُ                                    تُعىن احلكومات احمللية بالعديد من األولويا

                                                                                                       خيص مســائل األغذية والزراعة. وهناك عدم اتســاق يف ما يتعلق مبكان وكيفية معاجلة املشــكالت املتعلقة باألغذية الزراعية 
          ة من قدرة                          الطابع اجملزأ للحكومات احمللي                     ّ                                          ّ داخل كل بلدية مما يصــــــــــــــّعب التنســــــــــــــيق يف ما بني اإلدارات وعرب املنطقة. وحيدّ 

             يات املتباينة               ما تؤدي املســــــتو    ا                              الســــــتفادة من أوجه التآزر. وكثري                                                 الوكاالت احلكومية على العمل عرب عدة واليات قضــــــائية ل
   ثل                                                                                                   من االلتزام الســــــياســــــي بنهج نظام غذائي إىل إ ام اإلجراءات عندما يصــــــبح املوظفون والتمويل متاحني، وليس ألهنا 

                   أولوية استاتيجية. 
 

                                 الدروس املستفادة/الرسائل الرئيسية

                                                                                                      يتطلب حتســــــــــــني النظم الغذائية احلضــــــــــــرية اتباع هنج قائم على النظم اإليكولوجية يف املدينة واملنطقة. فامللوثات ومبيدات 
                    د الطبيعية اليت توفر             تستزف املوار                                                         ّ                       اآلفات وغازات العادم وتصريف مياه اجملارير، وما إىل ذلك ال تتقّيد باحلدود السياساتية و 

                                                                                                            لنــا الغــذاء. ويتطلــب هنج النظــام الغــذائي يف املنطقــة واإلقليم فهم العالقــات املتبــاينــة واملتابطــة بني البلــديــات القــائمــة على 
ٍ         ٍ؛ زراعية  ا                                                                                                  الزراعة اليت  يل إىل التكيز على محاية األراضــــــي الزراعية وتوســــــيع اإلنتاج الغذائي التجاري، وتلك اليت  لك أر 

ّ                                                                                               أقّل، واليت ميكن أن تســـــــــاعد على إذكاء الوعي الغذائي احمللي وحتقيق فوائد اجتماعية للســـــــــكان من خالل أنشـــــــــطة مثل    
ّ                                                أســواق املزارعني والزراعة احلضــرية. ويعّد بناء الوعي وفهم أدوار كّل من احلكومات احمللية وترابطها أمرين أســاســيني لتوســيع                           ّ                                   

ّ       ة على حنو فعال. وميثل إشراك أصحاب املصلحة مسألة بالغة األتية، إذ إنه يسمح لكّل جمتمع                       نطاق إنتاج األغذية احمللي                                                                         
                                      على اإلجراءات الشـــــــاملة والتعلم من جتارب   ا               عن العمل مع               األغذية، فضـــــــال                      ّ               باالســـــــتفادة من نقاط قّوته ملعاجلة مشـــــــاكل 
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       بادرات                                    تكرة يف نيع أحناء املنطقة؛ والشــــروع يف م                                                           اآلخرين. وهناك حاجة إىل مواصــــلة االســــتثمار وتوســــيع نطاق النهج املب
                                                                          جديدة للتصدي للتحديات املستمرة والناشئة بالنسبة إىل النظام الغذائي اإلقليمي.

 
 رياجمعهد مازين-تطوير قدرات احلكومة احمللية، مقاطعة مدينة نريويب )كينيا( 

 
             اجلهة املناصرة

              معهد مازينجريا
 

                       اهليئة الرئيسية املسؤولة
                 قاطعة مدينة نريويب م
 

                    التاريخ/اإلطار الزمين
2012    - 2017     

 
             مصدر التمويل

ُ                                                                                                           ُتوفر مقاطعة مدينة نريويب، ومعهد مازينجريا األموال للتدريب من منظمة اإليواء الكندية والشـــــــــــــؤون العاملية يف كندا ومركز 
                     حبو  التنمية الدولية.

 
      املكان

            نريويب، كينيا
 

        /السياق      أساسية        معلومات 
ّ                                                       ، ثبل أّن معظم األطفال الذين يعيشـــون يف مســـتوطنات غري رمسية يف املدينة    010 2      يف عام              لتغذية، وهو                يعانون من ســـوء ا       

         ل الغذاء                 فرص العمل، ما جيع     نقص                          ُ                                     احلال يف مدن أفريقية أخرى. ويُعزى ذلك بشــكل أســاســي إىل الفا؛ الدخل و    ا     أيضــ  
                                باهظ الثمن بالنسبة إىل الكثريين. 

                              وأصبحل مسؤولة عن شؤون الزراعة       2010    عام                                    حكومة مدينة نريويب صالحيات مبوجب دستور    ُ     ، أُعطيل    2013       ويف عام 
ّ                    ، أقّرت حكومــة مــدينــة نريويب     2012                 يف املــدينــة. ويف عــام  ُ         الــذي ُوضــــــــــــــع مبوجــب                                    قــانون تعزيز وتنظيم الزراعــة احلضــــــــــــــريــة          

ّ           كينيا" و"شــرعة احلقوق" اليت تشــمل احلّق يف الغذاء        "دســتور           أجل تنفيذ                         كل املؤســســية الكينية ومن                 وذلك يف إطار اهليا    –                                
                                                                                                            أهداف التنمية املســتدامة وبناء مدن مســتدامة وقادرة على الصــمود. ويركز القانون على اجلوع وختفيف وطأة الفقر، مبوازاة 

                             محاية سالمة األغذية والبيئة.
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                  حمور التكيز/األهداف
      شـــــريعي                                             ملدن األفريقية املنتشـــــرة على نطاق واســـــع، وتاريخ ت                                                     هناك تاريخ طويل من اإلتال جتاه ظاهرة الزراعة احلضـــــرية يف ا

ّ                         حافل لطاملا قّيد املســـــــــــألة أو جتاهلها. وحّت األمس القريب،   يشـــــــــــكل األمن الغذائي يف حّد ذاته أولوية بالنســـــــــــبة إىل                                                               ّ            
             للتدريب املهين    ة                                      ُ                                           احلكومات احمللية يف املدن. ويف ســــــياق مماثل،   ُتدرج هذه املواضــــــيع بشــــــكل مالئم يف املناهج الدراســــــي

                        عن إدارة الصحة العامة.                                  ل التخطيط والتصميم احلضري، فضال                         ملختلف املهن ذات الصلة مث
ّ                                                                                                  وأهّم ما يف هذه التجربة هو التعاون بني احلكومة واجملتمع املدين لصـــــــــــاحل حتســـــــــــني احلوكمة وإدارة النظم الغذائية يف مدينة     

      تعزيز                                                        الرئيســــــــي يف تطوير قدرات احلكومة احمللية من أجل تطبيق قانون                                            رئيســــــــية من مدن أفريقيا الشــــــــرقية. ويتمثل اهلدف
                                                                               ، عن طريق دورة تدريبية متعددة القطاعات مدهتا يومان بشـــــأن النظم الغذائية والزراعة     2012     لعام                        وتنظيم الزراعة احلضـــــرية

                                    احلضرية، بالتعاون مع معهد مازينجريا. 
 

                        اخلصائص الرئيسية للتجربة
                      تدريبية من مخس وحدات:                تألفل الدورة ال

 
                                        : إنتاج األغذية والزراعة يف املناطق احلضرية 1       الوحدة 

             ة مدينة نريويب        يف مقاطع                                                                       عر؛ مقاطعة مدينة نريويب بشـــأن الزراعة وقانون تعزيز وتنظيم الزراعة احلضـــرية  ( أ )
  .    2012     لعام

                                   الزراعة احلضرية يف أفريقيا ويف العا .  ( ب )
                           النفايات يف النظام الغذائي.                       الزراعة احلضرية وإدارة  ( ج )
  .    2012                            مناقشة بشأن تطبيق قانون عام   ( د )

 
                                           العامة والتخطيط بشأن النظم الغذائية احلضرية          السياسات  :  2       الوحدة 

                                        النظام الزراعي الغذائي يف املناطق احلضرية.  ( ه )
ٍ                             النظم الغذائية يف املناطق احلضرية: حتٍد للسياسات على املستوى العاملي.  ( و )                                   
                                                                 الواليات القضائية اليت تضطلع هبا احلكومة احمللية يف جمال النظام الغذائي.  ( ز )
                                      أصحاب املصلحة اآلخرون يف النظام الغذائي.  ( ح )
                                                       مناقشة بشأن الفرص والتحديات املشتكة بني القطاعات يف نريويب.  ( ط )

 
                               والتصميم للنظم الغذائية احلضرية         التخطيط  :  3       الوحدة 

                                            لق بالتخطيط والتصميم للنظم الغذائية احلضرية.                 التحديات يف ما يتع  ( ي )
                                                       عناصر النظم الغذائية احلضرية اليت تتطلب ختطيط ا وتصميم ا.  ( ن )
                             أنواع اجملاالت الغذائية يف نريويب.  ( ل )
  .NACHU                        حالة التعاونية اإلسكانية   ( م )
                                                 مناقشة بشأن ختطيط النظم الغذائية وتصميمها يف نريويب.  ( ن )
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                                     األغذية على الصعيد اإلقليمي ويف املدينة     ات      اقتصاد  :  4       الوحدة 

                                         الزراعة واملداخيل والفقر يف املناطق احلضرية.  ( س )
                                                              الزراعة اإليكولوجية ومنظمة التجارة العاملية واالتفاقات التجارية.  ( ع )
                                        تفعيل االقتصادات احمللية واإلقليمية لألغذية.  ( ف )
                 ملزارعني من الفقر.                                      اخلدمات والربامج الرامية إىل إنقاذ صغار ا  ( ص )
                                                                      مناقشة بشأن النظام الغذائي يف مقاطعة مدينة نريويب بوصفه قطاع ا إنتاجي ا.   ( ق )

 
                                        : األمن الغذائي والتغذوي يف املناطق احلضرية 2       الوحدة 

                                                                    األمن الغذائي والتغذوي يف املناطق احلضرية على الصعيد العاملي ويف أفريقيا.  ( ر )
ّ                   احلّق يف الغذاء والتغذية  ( ش )                                       ما املساعدة اليت تقدمها الزراعة احلضرية.   –        الكافيني     
                              الدروس املستفادة من جتربة نريويب.   –                                     الصحة العامة البيطرية واستهالك املاشية   ( ت )
                                         تربية األحياء املائية واألمساك وإدارة املياه.  (   )
                     يف مقاطعة مدينة نريويب.   اُ         ُ     ُسبل املضي ُقدم    (   )

 
                    ني أعضائه مدينة نريويب  ب   من                                                         مع فريق تدريب دويل معين بالنظم الغذائية يف املدينة واإلقليم،                             ويف أعقاب الدورة، وبالتشاور

ّ                                                         ومعهد مازينجريا، َتقّرر إضافة وحدة سادسة تشمل إدارة النفايات وإعادة استخدامها.   َ                 
ّ      الرئيسية املعنية وأدوار كّل منها         الفاعلة      اجلهات                           

       احلها.                                                        ّ           ألمساك واحلراجة واملوارد الطبيعية يف مقاطعة مدينة نريويب العملّية جبميع مر                                        قاد قطاع الزراعة وتربية املاشــية ومصــايد ا
ّ                                                                                                       وأعّد مســـؤولون من خمتلف اإلدارات، مبا يف ذلك الزراعة والثروة احليوانية ومصـــايد األمساك، املواد التدريبية للمســـؤولني من     

               عمل هلذا الغر؛.                                             ُ         قطاعاهتم ومن القطاعات األخرى يف حكومة املدينة. وأُنشو فريق 
                                                                                                       وتعاون موظفو معهد مازينجريا بشــــــــــكل كامل مع موظفي املدينة إلعداد املواد التدريبية وتقدمي دورات تدريبية، بصــــــــــفتهم 

                     أعضاء يف فريق العمل. 
   ا       موازي     اُ                  جُتري تورنتو تدريب              الغذائية. و                                                                             وشــاركل مدينة تورنتو، كندا، يف الدورة التدريبية، ممثلة يف شــخص رئيس اســتاتيجيتها

                                                                      يف كندا، وهي عضو يف فريق التدريب املعين بالنظم الغذائية يف املدينة واإلقليم.
                                                                   بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة والنظم الغذائية        املالحظة                  التغيريات الرئيسية 

                     ليت أجريل يف مارس/آذار                        ، أو الدورة التدريبية ا                                        قانون تعزيز وتنظيم الزراعة احلضــرية يف نريويب                           من الســابق ألوانه تقييم تأثري 
ّ          ، على الرغم من أّن التقييم     2012 ّ                                . وال بــّد يف وقــل الحق من قيــاس األمن الغــذائي ا                      حلقــة العمــل كــان إجيــابيــ       تلى     الــذي                          

ّ         لتقييم أّي تغريات يف   –                                           ال ســـيما يف املســـتوطنات غري الرمسية املنخفضـــة الدخل    –                والتغذوي يف نريويب           الرئيســـية           املؤشـــرات         
     .    2010                   مقارنة ببيانات عام 
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                  /الرسائل الرئيسية        املستفادة       الدروس 
                                                                                                  يتطلب الفقر واجلوع يف املناطق احلضـــــرية بذل جهود مســـــتدامة وتعاونية من قبل جمموعة واســـــعة من املؤســـــســـــات املعنية، 

              ة مدينة نريويب.  ّ                                                                           لكّنهما حيتاجان بشكل خاص إىل قيادة حازمة، على غرار اجلهود الذي بذلتها حكومة مقاطع
 

 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية –هنج التنمية اإلقليمية، بريو 
 

              اجلهة املناصرة 
                                                        الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، بالشراكة مع نهورية بريو.

 
                       اهليئة الرئيسية املسؤولة

            يث يتوىل هذا                            ق الدويل للتنمية الزراعية، ح                                                                         وزارة الزراعة والري يف بريو هي الوكالة الرئيســــــية املنفذة، بالشــــــراكة مع الصــــــندو 
                                                األخري توفري الدعم يف جمال التنفيذ واإلشراف والتقييم.

 
                    التاريخ/اإلطار الزمين

     2022           كانون األول /      ديسمرب    –      2012           تشرين األول   /      أكتوبر
 

             مصدر التمويل
                               ع على النحو التايل: قر؛ مقدم من                                    مليون دوالر أمريكي تقريبا وكان يتوز     70                                بلغ اجملموع الكلي للمشــــــــــــــروع أكثر من 

           مليون دوالر    8 .  38                                         مليون دوالر أمريكي(؛ ومســـــــــــــــاتــة من حكومــة بريو )   2 .  28                                الصــــــــــــــنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة )
                                                    مليون دوالر أمريكي(. وبلغل التكاليف اإلنالية للمشــــــــــــــروع:    2 . 7 )                                   أمريكي(؛ واجلهات املســــــــــــــتفيدة من املشــــــــــــــروع

                   مليون دوالر أمريكي.  2 .  74
 
     ملكان ا

ّ      يشـــــــــمل املشـــــــــروع منطقة  تّد على      وهي  -                                                              مقاطعة بلدية يف ســـــــــبع حمافظات يف أبورمياك، ووادي هنري إيين ومانتانارو     27                    
                                                                                                      منطقة جيوســياســية يف وســط بريو توجد يف أقاليم كوســكو وأبورمياك وأياكوتشــو وهوانكافيليكا وجونني. وتقع هذه املنطقة 

                                                                   الكورديلريا وشــــــــــرق جبال الكورديلريا يف جبال األنديز واملنحدر األمازوين جلبال                                  ما بني املنحدرات املتابطة لوســــــــــط جبال 
ّ       شــاهقة يتاوح علّوها بني                       األنديز. وتشــمل جباال                                                      مت، والوديان املوجودة ما بني جبال األنديز يتاوح علوها       4200 و      3000              

                  مت، وجزء من الســــــــــــــهل       1200 و     300   بني                                                   مت، ومنطقة ما قبل اجلبل أو منطقة غابات يتاوح علوها       3000 و      1200   بني 
       مت.     300                                    األمازوين أو األدغال، اليت يقل علوها عن 
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                      معلومات أساسية/السياق
                                                                                                            تعاين املنطقة اليت يوجد فيها املشــــروع من ارتفاع تأثري الفقر املدقع واســــتبعدت على نطاق واســــع من التنمية القطرية. وزاد 

                                                                 مد الذي عانل منه بريو خالل فتة الثمانينيات من القرن املاضـــي. ويســـتشـــري                                      هذا الوضـــع ســـوء ا بفعل الصـــراع الطويل األ
                                                                                                 اإلجتار غري املشــــــــــروع باملخدرات يف منطقة أبورمياك ووادي هنري إيين ومانتانارو، حيث توجد بقايا من عناصــــــــــر ناعات 

  ،            ّ         خدرات. ويتوزّع الســكان                                     (، اليت أصــبحل حاليا متورطة يف االجتار باملSendero Luminoso                    عصــابات الدرب املضــيء )
                         يف املائة يف املدن، بناء على     22                       يف املائة يف األرياف مقابل     72                                         ضــــــــــــــمن املنطقة اليت يوجد فيها املشــــــــــــــروع، بني حوايل 

                      يف املائة منهم من الفقر     39                                                  يف املائة من سكان املنطقة دون خط الفقر النقدي. ويعاين     74                           التعاريف احمللية. وتعيش نسبة 
                                                               وتضـــــع هذه النســـــب اإلحصـــــائية هذه املقاطعات ضـــــمن أكثر املقاطعات هشـــــاشـــــة يف    –                 املائة من الفقر  يف    33       املدقع و

ّ        البالد. ومن بني الســـكان الذين يعيشـــون يف املنطقة اليت يوجد فيها املشـــروع، تقّل أعمار       ســـنة،     29                يف املائة منهم عن     73                                                                   
                             يف املائة هم من السكان األصليني.    22 و
 

                  حمور التكيز/األهداف
   ّ                                يرّكز املشروع على ثالثة أهداف متابطة:

  بناء القدرات املؤســــــســــــية يف اإلقليم، مبا يف ذلك قدرات احلكومات احمللية واإلقليمية، ودعم املبادرات لتحســــــني                                                                                           
         البلدية.           واملمتلكات       املنافع 

  توســيع نطاق   و                                                                               إقامة شــبكة مســتدامة من اجلمعيات من بني اجلهات املســتفيدة احملتملة من املشــروع هبدف تعزيز           
                                                                                            الفرص يف جمال التنمية االقتصــادية واإلدماج االجتماعي، وتوفري الدعم لألنشــطة االقتصــادية من قبل اجملموعات 

                                                          مثل منظمات املزارعني، باإلضافة إىل اإلدماج املايل لألسر واجلمعيات.        املعنية

 للعمل مع                     األســـواق، وخلق فرص                                                          التابط داخل اإلقليم، مع التكيز بوجه خاص على تســـهيل الوصـــول إىل       تعزيز         
                                                                                              دعم إطالق املشـــــــاريع أو التعاقد مع املنشـــــــآت الصـــــــغرى احمللية أو اجملتمعية من أجل الصـــــــيانة الروتينية للطرق، 

                                                                         وتوفري البىن التحتية اخلاصة بالري على املستوى احمللي، وتعزيز جتميع املياه ونعها.

 
                                اخلصائص الرئيسية للتجربة/العملية

                                                                                                    التكميلية التالية لضمان أن يعود املشروع بالنفع على األسر املعيشية األكثر تأثرا بالفقر واجملاعة، مع تسهيل            تصمم النهج
                                  التغيريات اإلقليمية الواسعة النطاق:

 :( التنمية املؤســـــــســـــــية لتعزيز املشـــــــاورات بني الوكالء احملليني  1 )                                       هنج إمنائي إقليمي جيمع بني عنصـــــــرين رئيســـــــيني                                                  
                               تغيري اإلنتاج لربط اقتصاد اإلقليم   و   (  2                                                      مع إشراك الفئات الفقرية يف عمليات تغيري اإلنتاج ومنافعه؛ )          واخلارجيني، 

                                باألسواق اليت تتميز بديناميكيتها.

 ة                                                                                                     التكيز على التنمية التشاركية واجملتمعية عن طريق توكيل املنظمات اجملتمعية مهمة تصميم وتنفيذ املشاريع الفرعي  
                                                                          لتحسني وصول الفئات الفقرية إىل الثروات االجتماعية والبشرية واملالية والطبيعية.                اليت تعطي أولوية 
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  خاصــــة اجملموعات الصــــغرية  -                                                                  إدماج اجتماعي شــــامل. العمل، بناء على ذلك، مع منظمات اجملموعات الفقرية                    
          ملادية وغري     ول ا                                واالعتاف بأن  تع هذه اجملموعات باألصــ   –                                      احلجم وجمموعات املزارعني من الســكان األصــليني 

                                    املادية له أولوية وتأمني حقوقها كذلك.

 
ّ      اجلهات الفاعلة الرئيسية املعنية وأدوار كّل منها                                        

  الوكالة املســـــــؤولة عن املشـــــــروع هي وزارة الزراعة والري يف بريو، مع التنســـــــيق والتعاون الوثيقني من قبل اإلدارات                                                                                                   
                           على مستوى البلدية واحملافظة.

 ق للمشــــروع ومثانية أخصــــائيني يف                  ســــتتوىل مســــؤولية تنفي                                               ّ                          ذ املشــــروع وحدة تنســــيق املشــــروع، اليت تتألف من منســــّ
                ( وإدارة املوارد  2                 ( البىن التحتية؛ ) 4                ( روح املبادرة؛ ) 3                ( اإلدماج املايل؛ ) 2                   ( الرصــــد والتقييم؛ ) 1                اجملاالت التالية: )

                                   موظفو احملاســـــبة والدعم. وســـــيكون لدى كل   و   (  8           ( اإلدارة؛ ) 7                    ( اإلدماج االجتماعي؛ ) 2                      الطبيعية وتغري املنا ؛ )
                                                           وكالة حملية فريق مؤلف من منسق ومساعد إداري وأخصائيني متنوعني.

  ،يف نيع احلاالت، ســـــــيعمل األخصـــــــائيون يف تنفيذ املشـــــــروع مع اجملموعات احمللية يف جمايل التصـــــــميم والتنفيذ                                                                                     
             ريع الفرعية.                                                     حيث ستكون هذه األخرية مسؤولة بالدرجة األوىل عن تنفيذ املشا

 
                                                                                            التغيريات الرئيسية املالحظة بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة والنظم الغذائية

                                                                                                      تشمل املنافع املتوخاة يف ما خيص األمن الغذائي والتغذوي ما يلي: زيادة األصول املادية لدى جمتمعات املزارعني؛ وحتسني 
   لى                                                                                  دارة املسـتدامة للموارد الطبيعية؛ وزيادة حصـول املسـتهلكني الفقراء يف األقاليم املسـتهدفة ع                            اإلنتاجية الزراعية؛ وتعزيز اإل

                                                                                                 أغذية ميســــــــــــــورة التكلفة؛ وزيادة رأس املال االجتماعي لتعزيز عملية إطالق وتطوير اجلمعيات االقتصــــــــــــــادية جملموعات 
            ع النانة عن                                   ســــل القيمة، وتعزيز مشــــاركتها يف املناف                                                      املزارعني الريفيني الصــــغرية احلجم بغر؛ زيادة فرص وصــــوهلا إىل ســــال

                                          ّ                                                          التنمية اإلقليمية. ومن املتوقع أن يؤدي هذا كّله، على املدى الطويل، إىل حتســـــــــــــني فرص الوصـــــــــــــول إىل األغذية وتوافرها 
        اإلقليم.  يف
 

                اليت  ل مواجهتها          التحديات
                      ُ                           واملقايضــات املمكنة بني الُنهج املســتهدفة لضــمان اســتفادة   (  2                   ( القدرة املؤســســية؛ ) 1                                 تتعلق التحديات الرئيســية مبا يلي: )

ُ    اجملموعــات اليت تعــاين من انعــدام األمن الغــذائي من املنــافع )مثال التكيز على اجملموعــات واملنــاطق الفقرية( مقــابــل هُنج                                                                                                   
ّ  كلية/متعددة اجلوانب لتحقيق التنمية على نطاق اإلقليم ككّل.                                                      

                                                                           لفعل بعض التدابري لتطوير نظم احلوكمة الالمركزية، غري أن القدرة لدى املؤســــــســــــات ذات                             ويف املقام األول، بينما توجد با
                                                                                                    الصــــــــــــــلة معدومة يف معظم األحيان. وباملثل، تكون القدرة لدى املنظمات املعنية باجملموعات اليت تعاين من انعدام األمن 

            ن شــبه الوطين                             فإن توفري التدريب على الصــعيدي                                                               الغذائي للمســاتة يف تصــميم املبادرات وتنفيذها ضــعيفة عموم ا. وهكذا، 
                                                        ُ                                     واحمللي أمر ضـــــــروري على املدى القصـــــــري؛ وينطبق الشـــــــيء ذاته على الُنهج الطويلة األمد لضـــــــمان احلصـــــــول على فرص 
                                                                                                    التثقيف والتدريب ذات الصـــــلة يف جمال التنمية اإلقليمية، حيث يســـــتلزم هذا األخري إقامة شـــــراكة مع املؤســـــســـــات احمللية 

                                                       ية والدولية اليت لديها رأس مال بشري ومهمات تربوية خاصة.      والوطن
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                                                                                                           ويف املقام الثاين، ال يعترب التوفيق على النحو املناســــب بني املبادرات املســــتهدفة واألوســــع نطاق ا لتطوير األقاليم أمرا ســــهال 
                      الوطنية، اليت تركز على           نية وشــبه                                                                          بالنســبة إىل املشــاريع الصــغرية احلجم نســبيا. وتعترب املشــاركة يف عمليات الســياســات الوط

                                                                                   ُ                          إدارة املعــارف من أجــل تبــادل النتــائج مع املبــادرات اإلقليميــة )التكميليــة( وإعطــاء األولويــة لُنظم التعلم والتــدريــب، كلهــا 
ّ         ُ                                              تدابري ميكن أن تسّهل نقل الُنهج احمللية املستهدفة نسبيا إىل أقاليم أوسع نطاق ا                .  

 
     يسية                            الدروس املستفادة/الرسائل الرئ

                                                        ُ                                 ُ    ينبغي أن جتد املشـــــــــــاريع الفردية املزيج والتكامل املناســـــــــــبني بني الُنهج املســـــــــــتهدفة والكلية. وال ينبغي للُنهج   ( 2 )
                                                                                                املســتهدفة أن تتبع هنج ا لصــاحل الفقراء قادر ا على الوصــول إىل اجملموعات اليت تعاين من انعدام األمن الغذائي 

   ها                                                   ودة، على اجملاالت املواضــــيعية اليت ميكن للمشــــروع أن يأ  في                                   فحســــب، بل أن تركز، يف ســــياق املوارد احملد
                                                                                       بقيمة مضــــــــــــــافة. ورغم ذلك، تنطوي التنمية اإلقليمية يف حد ذاهتا على النظر يف هنج كلي جيمع بني خمتلف 

            ِّ                                                العناصر احملدِّدة اليت تعتمد عليها إقامة شبكات من اجملتمعات احمللية.
                                                     ُ             تنســـــيقها مع األطراف الفاعلة يف جمال التنمية والســـــياســـــات والُنهج على نطاق                             ينبغي ربط املشـــــاريع الفردية و   ( 2 )

                                                                                            أوسع، من أجل التصدي للقيود املتعددة اجلوانب اليت تواجهها األطراف الفاعلة احمللية على النحو املالئم.
ُ                                          جيب أن تعتمد التنمية اإلقليمية على هُنج قائمة على الســــــــــكان تســــــــــتهدف اجملموعات اليت تعا  ( 7 )             من انعدام  ين                                 

ّ                     األمن الغذائي و ّكنها من املشاركة فيها.                 
      يف صــــلب    –                                               ال ســــيما اجملموعات اليت تعاين من انعدام األمن الغذائي    –                            جيب وضــــع األطراف الفاعلة احمللية   ( 8 )

  ل  ق                                                       ُ                            وتنفيذ املبادرات اليت تعود عليها بالنفع، وأن تكون ممثلة يف نُظم احلوكمة اإلقليمية. ويف الو        تصميم      عملية 
                                                                                         نفســـه، ســـتكون تنمية قدرات هذه اجملموعات، وكذلك الســـلطات شـــبه الوطنية واحمللية، أمرا ضـــروريا لضـــمان 

                        حتسينها على املدى الطويل.
 

 السلع والخدماتتدفقات األشخاص و و  اليد العاملة -اءب

ّ   حُتّدد   -  31                لسلع واملعلومات        شخاص وا                                                            الصالت القائمة بني املناطق احلضرية واملناطق الريفية حبسب تدفقات األ     عادة ُ 
     فقات                        ّ         . ويف الواقع العملي، تبنّي هذه التد       املســــــــــــــاحات                                                     والتمويل واملهدر من األغذية والعالقات االجتماعية عرب خمتلف 

                                                                                                           الصـــــــلة بني املناطق الريفية واملناطق احلضـــــــرية اليت تنتج عن "الروابط الوظيفية" بني القطاعات العريضـــــــة للزراعة والصـــــــناعة 
   . 20ّ                                                                 ّتصل كثري من هذه الروابط بصورة مباشرة أو غري مباشرة باألغذية والتغذية  وي   .19       واخلدمات

                                                           
19    Tacoli, C. ،  2012     تاح على الرابط التايل:  م      2012                                                                                  : الدور احلاسم للصالت الريفية احلضرية، أسبوع منطقة الساحل األفريقي وغرب أفريقيا، معر؛                      

http://www.oecd.org/swac-expo-milano/presentationsanddocuments/session-1-insight-tacoli-iied.pdf   
20    Forster, T.؛ i, G.Santin ؛ Edwards, D. ؛ Flanagan, K. ؛ Taguchi, M.   2012     من خالل النظم الغذائية                  احلضـــــــــــــرية والريفية                : تعزيز الروابط                       

     بشـــأن     32          مية، اجمللد  ي                                                                                                                 يف املنطقة واإلقليم، ورقة ملوضـــوع مشـــتك بني مركز األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية وموائل األمم املتحدة، بشـــأن حوار التنمية اإلقل
                                يف إطار دعم اخلطة احلضرية اجلديدة".                 احلضرية والريفية      روابط    "ال

http://www.oecd.org/swac-expo-milano/presentationsanddocuments/session-1-insight-tacoli-iied.pdf
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ّ                                              والتجارب إىل أّن فرص العمل ســــــــتنشــــــــأ يف املناطق النامية جراء زيادة   21 ُ                            وُيشــــــــري اســــــــتعرا؛ األدلة من املؤلفات  -  32              
             اتج واملنتجات              يف معاجلة النو                                                                             الطلب احمللي على الســـــــــــــلع واخلدمات وكذلك جراء االبتكار واالســـــــــــــتثمار والتنويع والتفريق 

                لروابط يف النظام  ا      ســـــــائر                                                                                      والتجارة الدولية. وتنشـــــــأ الفرص مبا يتجاوز إنتاج النواتج يف جمايل الزراعة أو الصـــــــناعة، لتشـــــــمل 
             توفري اخلدمات.   ا       ل أيض            الغذائي، ب

              زات الصغرية من              عة أصحاب احليا                                                                           وال تزال معاجلة القيود اهليكلية الرئيسية مسألة ذات أولوية للمناطق الريفية وزرا  -  33
     لعمل  ل                                                                                              أجل حتســــني قدراهتم على زيادة اإلنتاج وحتســــني النواتج واالندماج يف النظام الغذائي. وســــيكون لدعم إجياد فرص

   . 22                     احلضري املتصل أتية خاصة  و                                                      وحتسني ظروف العمل عرب النظم الغذائية وعرب التسلسل الريفي 
ع احلضـــــــري  ال                                           ُ     ، يف أفريقيا جنوب الصـــــــحراء الكربى وجنوب آســـــــيا، يُعيد    ر ا  فق             مناطق العا      ّ أشـــــــدّ    ّ   وحّّت يف   -  34      ّ       توســـــــّ

      ّ                                                                                                  والتغرّيات يف النظم الغذائية تشــــكيل املشــــهد االقتصــــادي واالجتماعي. إذ ترد معظم اإلمدادات الغذائية يف أفريقيا وآســــيا 
ّ        التوّسع احلضري                   ُ    من األسواق احمللية. ويُنشو                      يدة للمناطق الريفية          وحتديات جد        ميكيات    دينا                             السريع والتكنولوجيات الرقمية       

ّ                         والقطاع الزراعي. ويُوفر التحّول حنو املزيد من الطلب على         لتنويع    ا    رصــ                            للحوم يف الطلب على األغذية ف  وا                الفاكهة واخلضــار                  ُ         
   . 23                                الدخل والعمل الالئق يف جمال الزراعة

ّ          وُيشـــّكل بناء البىن التحتية ورأس املال البشـــري صـــميم حّل التحديات  -  32                                             ّ                  ة. ويواجه العديد                        اهليكلية يف املناطق الريفي   ُ  
             يف تدين الدخل،                          قانونية وتنظيمية، تتجلى   ا        ا قيود                                  تصادية واجتماعية مزمنة، بل أيض    اق   ا               ت الصغرية قيود                 من أصحاب احليازا

ّ         َعّزز هذا ال   قد                             وقلة املدخرات واالســتثمارات. و       ئي يف  ا                     ضــعف تكامل النظام الغذ   ا                                عبء ضــعف التكنولوجيات، ولكن أيضــ  َ 
                                             جمال النقل والوصول إىل الكهرباء وخدمات اإلرشاد.

ّ                                                                                           وتُعّد نظم احلماية االجتماعية وشـــــــبكات األمان ضـــــــرورية لدعم بناء املهارات للعدد املتزايد من الشـــــــباب الذين   -  32   ُ 
         ر انتقال  ّ سّــ                                                                                        ُ يدخلون ســوق العمل، والنســاء الضــعيفات يف قطاع الزراعة ويف اجملاالت األخرى. ومن شــأن هذه اخلطط أن تُي

   . 24     صعوبة                                                                              الشباب إىل العمالة املنتجة وأن جتعل حركة األشخاص عرب القطاعات واملناطق اجلغرافية أقل 
                                                                             وكذلك داخلها، يشـــارك معظم الســـكان يف البلدان النامية يف املشـــاريع األســـرية غري الرمسية    ،                 وخارج جمال الزراعة  -  37

ّ                  تُعّد إنتاجية املشاريع                                   ا من استاتيجية التنويع يف األسرة. و                ا ما تشكل جزء       كثري                                              يف املناطق احلضرية والريفية على السواء، اليت   ُ
       ا هو يف                             ا ما يكون الدخل للفرد أعلى مم                               ُ                                    األســــرية غري الزراعية منخفضــــة، وهي ُتوظف عادة العاملني حلســــاهبم، ولكن غالب  

ّ                   . بيد أّن تقدمي اخلدمات والدع25                                  الزراعة أو من األجر يف املناطق احلضــــــــــــــرية                                      م هلذه املنظمات الرمسية ودعم اندماجها يف        
      ة.                                     عن دخل أعلى، مبا يف ذلك إيرادات للدول       ، فضال                     ميكن أن يوفرا حلوال     – ا          ا ومناسب               كان ذلك ممكن         إذا   –            النظام الرمسي

                                                           
                                        ، الوظائف، البنك الدويل، واشنطن العاصمة.    2013                              تقرير عن التنمية يف العا  لعام     21 

                                       ، مستقبل األغذية والزراعة، الفاو، روما.    2012                          نظمة األغذية والزراعة لعام  م        منشورات     22
  2   017                            تقرير حالة األغذية والزراعة،     23
24    Kangasniemi M.، P. Karfakis   و M. Knowles   ( 2017     ،دور احلماية االجتماعية يف التحّول اهليكلي الشـــــــــــــــامل، منظمة األغذية والزراعة ،)                                         ّ                               

 mimeo      روما،
                                                            ، عمالة الشباب يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. واشنطن العاصمة    2014            البنك الدويل،    25
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       الدخل،                 حمدودية فرص كســـب   إىل    ا                             متعددة، مبا يف ذلك العوز، نظر                                       حتصـــل اهلجرة الداخلية أو الدولية ألســـباب  و   -  38
ّ           للحّد من الفقر    ة                               بة على اهلجرة، فهي قد تكون أدا                                                                خاصة يف املناطق الريفية. ورغم التكاليف االجتماعية واالقتصادية املتت    

            لزراعية. ويف                         يف املشــــــــاريع الزراعية وغري ا    ات                تحويالت لالســــــــتثمار   ال       تدفقات    ة      موفر                                  والتنمية لكال بلدي املنشــــــــأ واملقصــــــــد، 
   عن              موجات اهلجرة  ُ     ، ُتســــــــــــــفر 26                                               ص أو ال تتوافق املهارات املطلوبة مع املهارات املقدمة                            حاالت أخرى، حيث ال تتوفر الفر 

ّ   ارتفاع أوجه عدم املســـاواة وانعدام األمن الغذائي والتغذوي. ويف أفريقيا جنوب الصـــحراء الكربى، أظهرت البحو  التقّدم                                                                                                         
ّ                                                  احملرز يف احلّد من الفقر الناجم عن اهلجرة يف املناطق الريفية )من اجمل              . وميكن تعزيز 27                                  تمعات الزراعية إىل البلدات الريفية(         

                                                                                        مع اســــتمرار اجلهود لتنســــيق التدفقات، وإدارة العوامل الدافعة إىل اهلجرة من املناطق الريفية، من          بقدر أكرب            هذه املســــاتة 
    فرص           ة، وتعزيز  ي                                                                                   خالل تقليص أوجه التفاوت بني املناطق الريفية واحلضـــــــــــــرية، وختفيض التكاليف االقتصـــــــــــــادية واالجتماع

          املطلوبة.      تلك                                دعم التوافق بني املهارات املقدمة و    ا                     العمل الالئق، بل أيض  
          االقتصــــادية            يناميكيات د                                                                                  وتتأكد أوجه التابط والتآزر بني املناطق احلضــــرية والريفية ومهامها أكثر فأكثر عن طريق ال  -  39

ّ   والصـــــالت االجتماعية وأوجه التآزر البيئية. ويُعّد كّل م    ّ                    ت املعقدة بني املناطق              من هذه العالقا   ا                            بيئة والتنوع البيولوجي جزء      ن ال                                        ُ  
                    تدامة واألمن الغذائي                         متينة للنظم الغذائية املســــــ   ا                               بيولوجي والنظم اإليكولوجية أســــــســــــ                                        الريفية واملناطق احلضــــــرية. وميثل التنوع ال

           ما يتعلق                            نتاج الغذائي، يتنامى اخلطر يف                                                                    والتغذية. وفيما تنمو املدن واملناطق احلضـــــــــــــرية ويغلب الطابع الصـــــــــــــناعي على اإل
                                                                                                باستدامة النظم اإليكولوجية اليت تدعم النظم الغذائية وتدمريها، وال سيما خطر تدهور التنوع البيولوجي. 

ّ                                                                            ويُعّد احلفاظ على املهام ذات الصـــــــــــــلة، اليت ال ميكن فصـــــــــــــلها عن خدمات النظام اإليكولوجي وختطيط  -  40       لتنوع  ا   ُ  
                                                                           من النظام الغذائي املســــــــــــــتدام. وعلى هذا األســــــــــــــاس، من املهم تقييم مناذج إنتاج األغذية    ا       ا هام          ه، جزء                  البيولوجي وإدارت

                                                            الزراعية وغريها، إىل جانب القيم االجتماعية واملمارسات اجملتمعية. 
ّ                                             وتقّدم جمموعة التجارب املختارة املعروضـــــة أدناه حملة عن   -  41        األشـــــخاص    ق                            واســـــعة من املســـــائل املتعلقة بتدف       جمموعة   

                                                                                                    والســــــلع واخلدمات عرب املناطق الريفية واحلضــــــرية يف ســــــياق األمن الغذائي والتغذية. وتشــــــمل هذه التجارب: اســــــتاتيجية 
ّ        التوّسع احلضري                                                                وطنية متكاملة متعددة القطاعات ملعاجلة التحديات املتعددة اليت يطرحها                  الصني؛ وهنج لتيسري           السريع يف      

                                                                       بة من خالل ســالســل قيمة األمسدة العضــوية يف بنغالديش ونيبال؛ وتعزيز ســالســل القيمة                           النظام بغية حتســني خصــوبة الت 
          نتني؛ وكشـــــف                      الفئات الضـــــعيفة يف األرج               اليت تعيش فيها    حياء  األ                                           القصـــــرية ألجل عر؛ منتجات جيدة بأســـــعار معقولة يف 

             ؛ ودعم تكييف                       ناطق الريفية يف الصــومال                                                                  الدور اخلفي ولكن األســاســي ألســواق األلبان غري الرمسية بني املناطق احلضــرية وامل
                                                                                                  املعارف واملمارسات التقليدية مع احلياة املعاصرة من خالل إشراك أشخاص مسنني ريفيني ضعفاء مع شباب من املناطق 

   ال  جم                                                                                                      احلضـــــرية يف الزراعة شـــــبه احلضـــــرية وتربية احليوانات الداجنة يف اجملتمعات احمللية؛ وتعزيز القدرات القيادية اجلديدة يف 
ّ    ســـــــياق هّش يف                          لعمل يف املناطق الريفية يف ل                                                            ختطيط األراضـــــــي وإدارهتا كوســـــــيلة للجمع بني اإلشـــــــراف البيئي وإجياد فرص        

                                       املناطق شبة احلضرية يف ميالنو بإيطاليا.

                                                           
                                                      : حتويل الوظائف من أجل القضاء على الفقر. جنيف، سويسرا.    2012                                    عمالة يف العا  واآلفاق االجتماعية لعام     : ال    2012                     منظمة العمل الدولية،     26
27    the role of the missing middle. -urban transformation-Chrsitiensen, L., Y. Todo, (2014), Poverty reduction during the rural

World Development, 63, 43-58 and Dorosh, P. and J. Thurlow (2014), Can cities drive African development? Economy wide 
analysis for Ethiopa and Uganda, World Development, 63, 113-123 
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                                    الرسائل الرئيسية املنبثقة عن التجارب

                               والتغذية من خالل القيام مبا يلي:                      زز نتائج األمن الغذائي  ع    ُ أن تُ                  احلضرية والريفية                   ميكن لتقوية الروابط 
  احلضري   و                                                                                          معاجلة الثغرات يف البنية التحتية لتحسني إنتاجية النظم الغذائية واستدامتها عرب التسلسل الريفي      

  ؛     املتصل
  تعزيز الفرص املتاحة للمنتجني الريفيني واحلضــريني الســتخالص قيمة أكرب من املشــاركة يف ســالســل اإلمداد                                                                                    

  ؛               احمللية واإلقليمية
 تعزيز فرص مدرّة للدخل داخل املزارع وخارجها تســتهدف خباصــة النســاء والشــباب، مبا يف ذلك االقتصــاد                                                                         ّ               

                   االجتماعي والتضامين؛
 تعزيز فرص االستخدام املتكامل لألراضي واملوارد الطبيعية والتخطيط لالقتصاد الدائري عرب األقاليم؛                                                                                        
 لطلب                                         هدر من األغذية واملنتجات الثانوية لتخفيض ا                                            تعزيز اآلليات الكفيلة بتحســــــــني كفاءة واســــــــتخدام امل     

                                                املزيد من أوجه التآزر بني املناطق الريفية واحلضرية؛     وجود                           على املوارد الطبيعية وتيسري 
  توفري األطر القانونية والســـياســـات العامة اليت تدعم آليات مبتكرة لإلدماج االجتماعي وتصـــون املمارســـات                                                                                          

                   غري الرمسية الفعالة؛
  التعزيز                                                          للحفاظ على التا  الطبيعي وإدارة املوارد )البيئية(، وكذلك                 احلضرية والريفية                الشراكات العامة       تعزيز        

                                   املشتك لألنشطة االقتصادية واالجتماعية.
                                                                     عناصر إضافية اقتحها فريق العمل الفين للنظر فيها من الناحية السياساتية

                                     هناك اعتاف متزايد باحلاجة إىل ما يلي: 
  يف املدن الصـــــــــغرية والبلدات الريفية لتعزيز دورها يف توفري فرص العمل، ووحدات للتســـــــــويق          القدرات      تعزيز                                                                             

                                                                          واخلدمات اإلدارية واملالية والتعليمية االجتماعية والطبية لصاحل السكان الريفيني؛
 مية اإلقليمية  ن                                                                                 اســــــتخدام الســــــياســــــات العامة الغذائية احلضــــــرية والتخطيط املكاين باعتبارتا أداتني لتعزيز الت             

ّ                          املتكاملة والتوســـــع احلضـــــري املخطط على حنو أفضـــــل وأكثر اســـــتدامة )احلّد من الزحف العمراين من أجل                                                            
                                            محاية األراضي وتعزيز اإلنتاج الزراعي املستدام(؛

  بدافع الشّدة                        اهلجرة ومعاجلة حاالت اهلجرة             ديناميكيات    فهم  ّ          .  
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 ، الصنياستاتيجية وطنية متعددة القطاعات ومتكاملة

 
                                     اجلهة املناصرة واهليئة الرئيسية املسؤولة

          الزراعية        للعلوم         الصينية          األكادميية
 

                       معلومات أساسية/السياق
     ســــنة   يف      فيها          واإلصــــالحات      الصــــني        انفتاح     بدأ    أن     منذ      املدن    إىل      الصــــني   يف        األرياف      ســــكان    من      ضــــخمة       أعداد       هاجرت

ع      معدل        وارتفع   .    1978 ّ  التوســـّ    .    2012     ســـنة   يف       املائة   يف    27 . 4    إىل      1978     ســـنة     خالل       املائة   يف   1 7 . 9    من       البالد   يف       احلضـــري      
ّ   وقّدمل       منهم أ     حتســـــــــني     أجل    من       الريف      ســـــــــكان    من      ٍ موازٍ        ولعدد      هؤالء          املهاجرين      ماليني      ملئات       الدعم         الصـــــــــينية        احلكومة    
 .        تغذيتهم         مبستويات          واالرتقاء         الغذائي

 
                  حمور التكيز/األهداف

       تغذية     خالل    من         الريفية          والتنمية         الزراعة   يف        واخلاصــــــة        العامة         تثمارات   االســــــ       تشــــــجيع     على      فعال      بشــــــكل       العمل  ( 9 )
 .           واستقرارها        األغذية         إمدادات       زيادة      بغية        لألرياف      املدن      ودعم         للزراعة         الصناعة

       ســـــــــتهالك  اال      أمناط       شـــــــــهدهتا     اليت         التغريات     ضـــــــــوء   يف         الزراعة       هياكل       تكييف       إعادة        عمليات    من      يلزم    ما       إجراء  (  01 )
      تجات  من       إلنتاج          الغذائية       احلبوب         إلمدادات       املطلق      األمن       كفالة       شـــــرط         الســـــواء،     على    دن   وامل        األرياف       لســـــكان
 .         املستهلكني     طلب     تليب        زراعية

         املتخصــصــة   ة       الزراعي      األســر    إىل          املهاجرين        الســكان    من         للزراعة        الصــاحلة        األراضــي        حليازات        الطوعي       النقل      تيســري  (  00 )
     ّ لكلّ        الدخل       مســـتوى      يزيد    مما         احليازة،   يف         املزارعني      حقوق      وصـــون        األراضـــي       حيازة       تســـجيل       تطبيق      أســـاس     على
 .      األراضي    عن        التخلي      ّ  ولتجّنب        إليها،         واملنقول         الناقلة      اجلهة    من

         إمكانية     على       واحلرص         الزراعي        لإلنتاج        الطابع           االجتماعية        اخلدمات        وتشـــــــجيع          الزراعية         األســـــــاســـــــية      البىن       تعزيز  (  02 )
 .  ي      الغذائ        بأمنهم      احملدق      اخلطر    من      للحد      دوام      بنصف        زراعية        بأعمال         املعوزين          املهاجرين        السكان      قيام

     على       احلصـول    لى ع          املهاجرين      قدرة        لتعزيز        واملسـنني         والنسـاء        الشـباب      سـيما   ال          للمزارعني        والدعم         التدريب      توفري  (  01 )
 .        املزارعني     عيش      بسبل         وللنهو؛         املتخصصني        األغذية       منتجي         إمكانات         ولتنمية       للعمل     فرص

 
          ة/العملية                      اخلصائص الرئيسية للتجرب

          واســـــتغالهلا       واملدن    يف    الر    يف        اإلنتاج       موارد      ختصـــــيص       لتيســـــري         الريفية        املناطق    ويف         الزراعة   يف            االســـــتثمارات       زيادة  (  04 )
          والزراعة        لصـــــــــــــناعة ا    بني       املشـــــــــــــتك         التكامل      حتقيق      بغية          الزراعية     وغري          الزراعية          القطاعات   يف       األمثل       النحو     على

 .    ضرية   واحل         الريفية          القطاعات    بني       تفاعل        وإقامة
           بالســياقات     اصــة  اخل         املبتكرة         التنمية      مناذج        وتشــجيع         وبالعكس      أســفل    إىل      أعلى    من    ُ   الُنهج    من        مبجموعة         االلتزام  (  05 )

 .        الفعلية           لالحتياجات       طبق ا       الدعم        سياسات        وتعميم
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        اإلنتاج      تيســـــري  و           باملزارعني       اخلاصـــــة         واإلدارة        اإلنتاج      حقوق      وصـــــون         وحقوقهم         املزارعني       حيازة      محاية     على        التكيز  (  06 )
 .   شّت        بوسائل         املزارعني     لدى         واإلدارة

         املركزية        اللجنة    عن         الصادرة   " 1       الرقم        "وثائق      تسمى       وثائق     عدة   ّ   رّكزت     وقد           وتطبيقها.          السياسات       تصميم       تعزيز  (  07 )
      املال      ورأس     ّ    وتدفّقها       عمالة  ال      حترير        لتشجيع          املتكاملة        احلضرية         الريفية         التنمية     على      الصني   يف         االشتاكي       للحزب

      محاية      شــــــــبكة       إقامة     خالل    من      وذلك          أراضــــــــيهم،     نقل     بعد         املزارعني     عيش     ســــــــبل     صــــــــون        مبوازاة       ألراضــــــــي ا    من
 .  ي      الزراع        القطاع    إىل          التجارية          الصناعية          الرساميل      نفاذ       تنظيم       عملية      وحتسني       ريفية          اجتماعية

 
ّ      اجلهات الفاعلة الرئيسية املعنية وأدوار كّل منها                                         

   /       ملالية ا        املوارد       وختصــــيص          الســــياســــات     رســــم      جماالت   يف         احلكومية          واإلدارات    ات       الوزار     من       وغريها         الزراعة       وزارة  (  08 )
      ذلك؛    إىل     وما          والتدريب            االستثمارات

     اق؛     األسو     إىل         املزارعني      نفاذ     فرص      وحتسني       اخلاصة            االستثمارات      جماالت   يف      اخلاص        القطاع       شركات  (  09 )
        الطابع؛          اجتماعية       خدمات       وتوفري        األسواق    إىل         املزارعني      نفاذ      جماالت   يف            التعاونيات  (  21 )
        املزرعة؛      خارج       العمل        مهارات       تعزيز     مثل       اجملاالت    من     عدد   يف          املهاجرون        السكان  (  20 )
 .       األغذية       زراعة     جمال   يف         القدرات     حتسني     مثل       اجملاالت    من     عدد   يف          املزارعون  (  22 )

 
                      تدامة والنظم الغذائية                                                                      التغيريات الرئيسية املالحظة بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية والزراعة املس

    من      بكثري      أعلى     رقم     وهو      2012     ســـنة   يف    ّ طنّ        مليون     212 ,   239     بلغ    أن    إىل     ســـنة     بعد     ســـنة        األغذية       إنتاج       ارتفع  ( 2 1 )
ّ  ســــــــــــّجل      الذي    طن       مليون     304 .  77     12     ملدة        األغذية       إنتاج       ازداد   ،    2012 -    2004       الفتة      وخالل   .    1978     عام   يف   
        التوايل؛     على    سنة

         للهكتار     كلغ        2227 . 3    من      بكثري      أعلى     رقم     وهو        الواحد         للهكتار     كلغ        2422 . 1       نفردة  امل        األغذية     غالل      بلغل  ( 2 4 )
   ؛    1978     سنة   يف        الواحد

ّ  للتصــّرف        القابل       الدخل     بلغ     حيث        ســريع ا          ارتفاع ا         املزارعني     دخل     شــهد  ( 2 5 )       يوان    12     323    اف    األري   يف        الواحد       للفرد      
      ّ  وتتقّلص         اإلمسيــة(.        القيمــة     حيــث    من )      1978     عــام   يف      يوان     133 . 2    من      بكثري      أعلى     رقم     وهو      2012     عــام   يف

   ؛    2009     سنة     منذ       ّ مستمرّ       بشكل         واحلضرية         الريفية        املناطق    بني       الدخل   يف        الثغرة
     الصني   يف        األراضي     ثلث    من      أكثر     نقل   ّ متّ     قد     كان     ،    2012      هناية    حّت  ( 2 6 )

 
                اليت  ل مواجهتها         التحديات

ّ  أّدى  ( 2 7 )    يف       عاملة  ال      اليد       نوعية   يف     نســــــــيب       الفا؛    إىل         الشــــــــباب،    من         ومعظمهم        الريف،       لســــــــكان        اخلارجي       الدفق   
         الزراعي؛        اإلنتاج     على     كربى          تأثريات        بالتايل    له       وكانل         الزراعة
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       وحلول        لزراعة ا    إىل           والتجارية          الصــناعية          الرســاميل       بدخول        الصــغرية         احليازات       أصــحاب       إنتاج       الشــيء     بعض      تأثر  ( 2 8 )
         العاملة؛      اليد    ّ حملّ           الرساميل

        اإلنتاج    لى ع          التأثريات     بعض    له       وكانل        األغذية       أســـــــــواق   يف        األســـــــــعار    ّ  تقّلب     اقم  تف         األســـــــــواق،        انفتاح    ّ ظلّ    يف  ( 2 9 )
  .    سواء    ّ حدّ      على         واحلضرية         الريفية        املناطق   يف         االستهالك      وعلى         الزراعي

 
 املعهد الدويل للبيئة والتنمية- سالسل القيمة يف جمال األمسدة العضوية يف بنغالديش ونيبال

 
             اجلهة املناصرة

             يئة والتنمية               املعهد الدويل للب
 

                       اهليئة الرئيسية املسؤولة
                             واملعهد الدويل للبيئة والتنمية (Practical Action)                   جمموعة العمل الفعلي

 
                    التاريخ/اإلطار الزمين

2012     
 

             مصدر التمويل
                             نمية الدولية يف اململكة املتحدة         وزارة الت

 
      املكان

               بنغالديش ونيبال
 

                      معلومات أساسية/السياق
ّ  يف املناطق الريفية يف جنوب آســــــــيا. إذ بفعل املكننة، حّلل اجلرارات حمّل    ا                      ؛ املواد العضــــــــوية شــــــــحيح            ا يكون عر  م   ا      غالب               ّ                                               

ّ                               ُ حيوانات اجلّر؛ فتاجعل تربية احليوانات، كما أّن خملفات احملاصـــيل واحليوانات صـــارت تُ                                 ّ               كوقود أو كعلف      ا            ســـتخدم عموم            
           خدام األمسدة                                           ت الزراعية اليت تنتهجها احلكومة بشـــكل كبري اســـت       ُ                              ُ            بدل أن تُعاد إىل التبة. ويف الوقل نفســـه، ُتؤيد الســـياســـا

                                                              ُ                                          الكيميائية أكثر من األمسدة العضـــــــوية. ونتيجة جلميع هذه التوجهات، ال تُعاد كمية كافية من املواد العضـــــــوية إىل احلقول 
 .                                   للحفاظ على سالمة التبة بصورة مستدامة

                                                      ضـــــــرية بشـــــــكل كبري مبوازاة التوســـــــع احلضـــــــري والتنمية االقتصـــــــادية.                                                ومن ناحية أخرى، ازداد إنتاج النفايات العضـــــــوية احل
ّ                                                  الواقع، ال تزال إدارة النفايات الصـــــــــــلبة يف املدن تشـــــــــــّكل أحد أهم اجملاالت املهملة يف التنمية احلضـــــــــــرية يف كثري من    ويف                                               

                نفايات العضـــــوية.           ذلك على ال                                                                                 البلدان النامية. وبينما توجد أســـــواق للنفايات غري العضـــــوية )أغلبها غري رمسية(، ال ينطبق 
                                                                                                     إىل توليد كميات كبرية من النفايات العضوية، مثة إمكانية واضحة الستخدام هذه املواد ألغرا؛ إنتاجية، مثل توليد    ا      ونظر  

                                                                                                           الطاقة أو إعادة االستخدام وإعادة التدوير. وميكن تسميد النفايات العضوية وحتويلها إىل أمسدة ألغرا؛ اإلنتاج الزراعي، 
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ّ                               كن أن ُتســـاعد على التعويض عن النقص يف املواد العضـــوية يف املناطق الريفية. ويُعّد حتويل النفايات العضـــوية احلضـــرية   ومي   ُ                                                              ُ      
ّ     إىل أمسدة إحدى االســــــــــتاتيجيات اليت جيري اســــــــــتخدامها ملعاجلة مشــــــــــاكل خصــــــــــوبة التبة يف املناطق الريفية يف كّل من                                                                                         

  .              بنغالديش ونيبال
 

                    جماالت التكيز/األهداف
                                                           ّ                               حتســـــــــــني خصـــــــــــوبة التبة يف بنغالديش ونيبال، من خالل توطيد التعاون وتبيّن هنج نظامي لتيســـــــــــري العمل يف األســـــــــــواق 

 .                                                              أذهان اجلهات املشاركة يف سالسل القيمة يف جمايل األمسدة العضوية والتسميد   ويف
 

                                 اخلصائص الرئيسية للتجربة/ العملية
ّ   الوســـائل األخرى لتحســـني خصـــوبة التبة اختاذ إجراءات منســـقة على عّدة                                         تتطلب زيادة اســـتخدام األمسدة العضـــوية و/أو                                                         

                                                                                                مســـــتويات. ويتيح التعاون معاجلة املشـــــكالت يف اجملال الفرعي لألمسدة العضـــــوية والقيام بأنشـــــطة تتخطى نطاق اجلهات 
 :                                             ّ                                  الفاعلة أو التدخالت الفردية. وعلى وجه اخلصوص، مثّة حاجة إىل التعاون مع اجلهات التالية

  املزارعون وجمتمعاهتم احمللية من أجل فهم القيود املفروضـــــــــــة عليهم واملســـــــــــاعدة على بناء قدراهتم من أجل إنتاج                                                                                              
                     أمسدهتم العضوية اخلاصة؛

 صانعو السياسات مبا يضمن إقامة بيئة مواتية للمستثمرين واملصنعني والتجار واملزارعني؛                                                                              
 قدمو                        ُ                     طاع الفرعي، مبا يف ذلك الُتجار يف جمال الزراعة وم                                           واملســـــــــتثمرون واملصـــــــــنعون لتطوير جانب العر؛ يف الق     

 .              املعارف واملشورة
                              ُ                                                                       ومع أخذ تلك احلاجة يف االعتبار، أُنشــــــــــئل آليات تعاونية لتعزيز االبتكار والعمل املنســــــــــق يف كال البلدين. وكانل هذه 

              وازاة التخطيط                 صــلحة املتعددون، مب                                                                        اآلليات التعاونية تنطوي على عقد ســلســلة من املنتديات اليت يشــارك فيها أصــحاب امل
ّ                           ّ           لإلجراءات وتطبيق خطة عمل مشـــتكة. وعليه، فقد كانل تشـــكل أكثر من جمّرد منتدى للنقاش بل كانل تتطّلب التزام      ا                                                             

 .                                        ا من جانب الشركاء وأصحاب املصلحة الرئيسيني       مستمر  
 

ّ      اجلهات الفاعلة الرئيسية املعنية وأدوار كّل منها                                        
           دور تنفيذي   –          يف بنغالديش  (Practical Action)                   جمموعة العمل الفعلي
           دور تنفيذي   –        يف نيبال  (Practical Action)                   جمموعة العمل الفعلي
            دور استشاري   –                يف اململكة املتحدة  (Practical Action)                   جمموعة العمل الفعلي

                                  دور استشاري وقيادي يف جمال املطبوعات   –                            املعهد الدويل للبيئة والتنمية 
 

                                                                                     ت الرئيسية املالحظة بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة والنظم الغذائية       التغيريا
ّ   للمنتجني واملســــوقني على حّد ســــ   ا         طلب فرصــــ  ُ                                                   يُطالب املســــتهلكون يف بنغالديش بالغذاء اآلمن وينشــــو هذا ال             واء. ويتمثل                      
           ملفرط لألمسدة                                     باآلثار الســـــــــــلبية املتتبة على االســـــــــــتخدام ا                                                      أحد التغيريات الرئيســـــــــــية اليت الحظناها يف تزايد وعي املزارعني 
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ّ                                                     الكيميائية ومبيدات اآلفات. وأفاد معظم املزارعني أهّنم يســــــــتخدمون األمسدة العضــــــــوية والتســــــــميد يف األراضــــــــي الزراعية                                                
      ذلك يف  ب                                                                                      املخصصة الستهالكهم الشخصي. ولكن بسبب حمدودية اإلمدادات من األمسدة العضوية، ال يستطيعون القيام 

 .                     ما خيص احملاصيل التجارية
                                                                                                    ويف الوقل عينه، يدرك صـــانعو الســـياســـات أكثر فأكثر احلاجة إىل إجراء تغيريات يف الســـياســـات الراهنة من أجل إنشـــاء 
                                                                                                    بيئة  كينية لســـالســـل القيمة اخلاصـــة باألمسدة العضـــوية. وتشـــمل هذه التغيريات احلاجة إىل حترير ســـياســـة التخيص وإزالة 

                                                                                            الك منتجي األمسدة العضــوية خمتربات خاصــة الختبار العينات. ويف الوقل عينه، أصــبحل اآلليات التعاونية اليت        شــرط امت
ّ                                                                          تضّم املزارعني واملسؤولني احلكوميني واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص ذاتية االستدامة   . 

             ة اآلخرين على                                        ة اآللية التعاونية والعمل مع أصــــحاب املصــــلح                                                               ويف نيبال، تلتزم مديرية إدارة التبة التابعة لوزارة الزراعة بقياد
                                                                                                          تعزيز سالسل القيمة يف جمال األمسدة العضوية. كما أبرزت استاتيجية التنمية الزراعية الطويلة األجل يف البالد احلاجة إىل 

           مســـار الفا؛     كس                                         ُ                                  حتســـني خصـــوبة التبة باســـتخدام مواد عضـــوية. وقد ُيســـهم حتســـني اســـتخدام األمسدة العضـــوية يف ع
 .                                                                                    خصوبة التبة. وميكنه أن يزيد أيض ا من إنتاجية الزراعة يف نيبال، وهي األدىن يف آسيا اجلنوبية

 
                اليت  ل مواجهتها         التحديات

                                                                                                 ال تزال األعمال املتعلقة بســـــالســـــل القيمة يف جمال األمسدة العضـــــوية يف مراحلها األوىل يف بنغالديش ونيبال وقد واجهل 
     ُ                                                                                      ســة. وُتواصــل البيئة الســياســاتية ونظام توزيع املدخالت يف كال البلدين دعم األمسدة الكيميائية على حســاب            عقبات ملمو 

                                                                                                     األمسدة العضوية بشكل كبري. وباإلضافة إىل ذلك، كان من الصعب إقناع املزارعني باستخدام األمسدة الكيميائية واألمسدة 
  .                      العضوية بكميات متوازنة

 
                رسائل الرئيسية                   الدروس املستفادة /ال

                                                                                                             بغية كســــر احللقة املفرغة املتمثلة يف قيام الزراعة املكثفة يف جنوب آســــيا باســــتنزاف املواد العضــــوية يف التبة وزيادة التعر؛ 
ّ                                                                                  خلطر اجلفاف، ال بّد من اتباع هنج متكامل حيقق التوازن بني اســــــــــــــتخدام األمسدة العضــــــــــــــوية واألمسدة الكيميائية ويعزز                

                                    ّ                                               عية الكفيلة بتحســـــــني خصـــــــوبة التبة. ويتعنّي إجراء حبو  لوضـــــــع اســـــــتاتيجيات زراعية فعالة من حيث               املمارســـــــات الزرا
                             ّ                                                                      التكلفة وقائمة على الســـــــوق، ومكّيفة مع جمموعة واســـــــعة من الظروف ومع خمتلف أنواع املزارعني. ويكون ضـــــــمان عودة  

 ُ     وُتشــجع     ُ                             ت ُتذكي الوعي مبشــاكل خصــوبة التبة،                                                           كميات كبرية كافية من املواد العضــوية إىل التبة من خالل وضــع ســياســا
ط إجراءات التخيص وتُعدل املعايري غري الواقعية، وتبين قدرات                                              ُ  ّ                  ُ                                    ســــالســــل القيمة اخلاصــــة باملواد العضــــوية وتدعمها، وتُبســــّ

ُ         الشركات، وُتؤّمن كميات كافية من املواد اخلام من مصادر متعددة، وحُتفز الطلب                                                ّ  ُ          . 
ّ                                             املستفادة من دراسة احلالة هذه يف أّن سالسل القيمة اخلاصة بالسلع األساسية مثل األمسدة                            ويتمثل أحد الدروس الرئيسية                                 

ّ                                                العضـــوية ال تتجلى من تلقاء ذاهتا، بل ينبغي تعزيزها على مّر الزمن وتتطلب اختاذ إجراءات من طرف أصـــحاب املصـــلحة                                                       
                                    الت احلكومية واملزارعني. وتضــــــــــــطلع منظمات                                                           املتعددين. ويشــــــــــــمل هؤالء القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية والوكا

                  ّ                                                                               اجملتمع املدين اليت تتمّتع باخلربة واملشـــــــــــهود هلا بدور حاســـــــــــم يف تيســـــــــــري آليات التعاون بني خمتلف اجلهات الفاعلة وبناء 
       الالزم.      الزخم
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 ، األرجنتني(El Mercado en Tu Barrio) "برنامج "السوق يف حميطك

 
                       اهليئة الرئيسية املسؤولة

         الزراعية          للصناعات         الوطنية         الوزارة   يف           واملشروبات        لألغذية         الوزارة   ل   وكي
        لإلنتاج         الوطنية         الوزارة   يف          الداخلية         للتجارة         الوزارة      وكيل

 
                     التاريخ/اإلطار الزمين

      2017     سنة      طوال   –      2012             سبتمرب/أيلول      مطلع
 

              مصدر التمويل
 .         املذكورتني          الوزارتني    من     ّ لكلّ       خاصة       أموال

 
      املكان

      الوطين        النطاق     على        رجنتني:  األ
 .      البالد   يف       األخرى        املناطق      سائر   يف      2017       العام     هذا        تطبيقه        وسيبدأ      آيرس       بوينس        مقاطعة      نطاق     على         الربنامج       ّ استهلّ 

 
         /السياق              معلومات أساسية

        الظروف    ّ أنّ       تبار  اع     على       هشــاشــة       األكثر        األحياء       لســكان        معقولة         وبأســعار       اجلودة       عالية        منتجات      توفري    إىل         الربنامج      يســعى
ّ  أّدت    قد       األخرية         السنوات   يف         السائدة  .  ا    نفسه         املنتجات    إىل         بالنسبة       السوق       أسعار   يف     كبري         تفاوت    إىل   

 
             النهج/األهداف

 خاص    نوع ب           االجتماعية         الناحية    من       هشاشة      ّ األشدّ          وللفئات      عامة        للسكان        معقولة        بأسعار        األغذية     عر؛       تنويع   . 
 التجارية         السلسلة        اختصار   ل  خال    من          واملستهلك       املنتج    بني         املسافات       تقريب         . 
 النظافة        ولشــروط        الصــحية        للشــروط          املســتوفية        األغذية        لتســويق       مســاحة           باعتبارها       احمللية         واألســواق        املعار؛        اعتماد         

ّ   وتنّوعه       العر؛      جودة      ضــــــــــــــمان        مبوازاة        معقولة         وبأســــــــــــــعار    ة       التغذوي        القيمة     حول          للمســــــــــــــتهلك         معلومات        وإعطاء     
 .      نتجات  امل       لشراء        توصيات        وإصدار          واالستهالك

 
                          الرئيسية للتجربة/العملية      صائص  اخل

ّ   وجمّهزة       طازجة       أغذية      توفري       بفضــل        الدقيق       أنواع  و          واللحوم        واخلضــار          والفاكهة        األلبان      فيها    مبا          الرئيســية        األغذية        جمموعات    من    
ّ  منوّع     عر؛        منوعة    ات    منتج      فيها      تعر؛        مكان ا    12 و   8    بني        فتتاوح        املتاحة        األماكن     أما         مقبولة.         وبأســــــــــــــعار       اجلودة      وعايل    
 ."     حميطك   يف        "السوق        برنامج   يف         املشاركني         العارضني    بني        منافسة      هناك      تكون   ال     حبيث
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       عملية       وضمان    يع   للب       جمانية       مساحة        وإتاحة         الوسطاء     عدد       تقليص      بفضل          للمستهلك      أفضل        بأسعار         املنتجات     عر؛      وميكن
  .        والبلدية       البالد       مستوى     على       املعر؛    هبا     حيظى     اليت         الدعاية     خالل    من       البيع

 .     احمللية        األغذية      تنتج     اليت      احلجم          واملتوسطة        الصغرية         املؤسسات      و/أو         املنتجون          باألولوية      وحيظى
  .       النظافة        وملعايري        الصحية         للمعايري         مستوفية       ألغذية       الرمسي         التسويق       تشجيع    إىل     سعي      هناك      ذلك،     على       وعالوة

 
ّ      ر كّل منها ا   دو  أ                                اجلهات الفاعلة الرئيسية املعنية و      

    أو      احلجم     ســطة      واملتو         الصــغرية         املؤســســات    من        يكونون      )وقد        األســواق   يف           والعاملون          والبلدية         املقاطعة    وى   مســت     على        احلكومة
   (.      زراعيني       منتجني

 
                                                               التغريات الرئيسية امللحوظة اليت تؤدي إىل حتسني األمن الغذائي والتغذية

    من      أكثر   ة    منوع        وجمموعة          األســـاســـية،          الغذائية       الســـلة    من       منوعة         أصـــناف ا        إتاحته     خالل    من        حميطك"،   يف        "الســـوق        برنامج    ّ إنّ 
         األغذية،    مة  ســـــال       صـــــعيد:    من      أكثر     على         الغذائي      األمن        بتحقيق      يســـــمح        مقبول،       وبســـــعر       اجلودة         العالية        واخلضـــــار         الفاكهة
 .        وتشجيعه       اخلضار  و          الفاكهة        استهالك     على         التثقيف     خالل    من          الغذائية          املتطلبات     حيث     ومن        عليها،       احلصول     على        القدرة

 
               وطريقة معاجلتها         مواجهتها     ل     اليت         التحديات 

     حتســــــــــــني    أو    رية    الوت     على        احملافظة     فقط       قليلة      حاالت    ويف          البلدية.     خالل    من         للعارضــــــــــــني        املتاحة       املواد     صــــــــــــون     على       العمل
  .    فيها        املعار؛       إلقامة         البلدية        ختتارها     اليت        األماكن
ر    ما     وهو    ية   احملل         للمتاجر        منافســـة       مبثابة       حميطك"   يف        "الســـوق        برنامج      يكون    أال    إىل       الســـعي ّ  يفســـّ    يف     مرة        األســـواق    لك ت       إقامة    

  .      أسبوعني     فكل          أسبوعي ا         إقامتها      تعذر      وإذا         املقتضى،     حسب         األسبوع،
ّ  ســّجل         ولبعضــها         بالســوق،         للتعريف      جيدة       تواصــل      شــبكة       إرســاء      يوم   يف     ٍ مشــتٍ    3     000    من      أكثر        مبشــاركة         املبيعات    من      ممتاز   
  .    واحد

 
                                 الدروس املستفادة/الرسائل الرئيسية

  .    بعده     وما        إطالقها     خالل       احمليطة        األسواق    إىل         بالنسبة      حامسة       بأتية        والرصد       الدعم      يتسم
         واإلنتاج        واجلودة       لتنوع ا     حيث    من           باألولويات   ّ  سّلم      لوضع       احملليني        املصلحة       أصحاب        ومعرفة      موقع    كل     يف         السائدة        الظروف       تقييم

   .    سواء    ّ حدّ     لى ع          واملستهلك       املنتج    من    ّ كلّ        على        بالنفع      تعود          للمنتجات        مرجعية       أسعار     على         واالتفاق        املعنية        املنطقة   يف
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 تسويق األلبان غري الرمسي، الصومال
 

                       اهليئة الرئيسية املسؤولة
                             رابطة تريا نووفا، شرق أفريقيا

 
                     التاريخ/اإلطار الزمين

  .    2012           مارس/ آذار     20   إىل     10                                          دراسة استقصائية أجريل خالل الفتة املمتدة من 
 

              مصدر التمويل
 .       ّ               الذي ميّوله االحتاد األورويب "Hands on the Land "                                      ا نووفا، من خالل برنامج التعليم اإلمنائي   تري 
 

       املكان
 .                                                                               الصومال: مدينتا "وجايل" و"هرجيسا" وتا مركزان أساسيان للتسويق واإلنتاج يف صوماليالند

 
                       معلومات أساسية/السياق

                                                      شــــــــــاكل املتنوعة، مثل: عدم وجود مزارع ألبان جتارية، والفا؛                                          تشــــــــــهد صــــــــــناعة األلبان يف صــــــــــوماليالند جمموعة من امل
                                                                                ّ                             اإلنتاجية بسبب سوء التغذية، وضعف البىن التحتية، واالفتقار إىل املرافق املالية، وعدم توفّر احلليب اخلام للسكان الفقراء 

               طازج/غري جمهز أو          كل حليب                                ُ                             ّ      وغري املتعلمني. ويف املناطق احلضـــــــرية، يُتاح احلليب للمســـــــتهلكني يف شـــــــكلني، إّما يف شـــــــ
                                                                                           حليــب معبــأ/جمهز. ورغم عــدم وجود بيــانــات موثوق فيهــا عن نســــــــــــــبــة املــداخيــل اليت تنفقهــا األســــــــــــــر على احلليــب يف 

                                 يف املائة من الســــــعرات احلرارية لســــــكان     20           ويوفر حوايل    ا                            يب يف املتوســــــط مبعدل مرتني يومي             ُ          صــــــوماليالند، ُيســــــتهلك احلل
                                                                                      رية على السواء. وللحليب قيمة عالية يف التقاليد الغذائية الصومالية على اعتبار أنه جزء ال                        األرياف وسكان املناطق احلض

 .                               يتجزأ من األغذية األساسية الرعوية
ّ                                                                                               وتعّد هرجيســــــا املركز الرئيســــــي لتجارة احلليب يف صــــــوماليالند. ويأ  اجلزء األكرب من احلليب اخلام الطازج املســــــتهلك يف     

                                     ُ                                             اعية الرعوية يف البالد. ويف صــوماليالند، يُنتج احلليب بشــكل أســاســي يف إطار نظام تقليدي قائم                       هرجيســا من املناطق الزر 
ّ                                         على أنواع أصلية يستخدمها الرّحل وشبه الرّحل وقليلة اإلنتاج من اجلمال واجلواميس واملاعز            ّ                             . 

 
                  حمور التكيز/األهداف

 .       /احلضرية                                    يف تسويق احلليب املنتج يف املناطق الرعوية                                                    يتمثل اهلدف العام للدراسة يف حتديد دور القطاع غري الرمسي 
     ّ                                                                                                وقد رّكزت الدراســة على اســتكشــاف الفرص املتاحة والتحديات القائمة على امتداد ســالســل القيمة الرئيســية للحليب يف 

ُ                                                             املناطق احلضـــــــــرية )هرجيســـــــــا ووجايل(. وقد ُوضـــــــــعل لتقدم معلومات تتيح فهم كيفية ترابط اجلهات الفاعلة على امت    اد  د                                  
ّ        سلسلة احلليب من أجل تيسري نقل احلليب من مناطق اإلنتاج للرّحل وشبه الرّحل إىل امل            ّ               تكشفل الدراسة            ستهلكني. واس                                                     
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                                        يف دعم نظام تســــــــويق احلليب، ال ســــــــيما خالل فتات    ا                              والتقاليد االجتماعية تؤدي دور                        ما إذا كانل املمارســــــــات   ا     أيضــــــــ  
  .                  جلافة أو فتات اجلفاف                                      الصدمات اليت يشهدها اإلنتاج مثل املواسم ا

 
                                اخلصائص الرئيسية للتجربة/العملية

 رعوية      بيئة   يف        لغذائي ا      األمن      حتقيق   يف  ُ    ُيســـــهم      نوعه    من       وفريد     كفؤ         بنظام           صـــــوماليالند   يف       احلليب       تســـــويق   ّ   يّتســـــم       
 .      احلليب       إلنتاج

 طّورت   ّ      اليت       لفتات ا   يف       احلليب    إىل        األعضـــــاء      وصـــــول      يكفل   ا      نظام         احلليب       ســـــلســـــلة        امتداد     على   ة      الفاعل       اجلهات   
 .      العر؛   يف     ّ   تقّلبات      تشهد

  ّعلى امتداد سلسلة احلليب يف صوماليالند إىل حّد كبري من خالل ثقافة وقيم وثقة مشتكة         التجارة     ّ تتم                                  ّ                                        .  
 

ّ      اجلهات الفاعلة الرئيسية املعنية وأدوار كّل منها                                         
ّ                                        يُعّد تســـــويق احلليب يف املناطق احلضـــــرية وشـــــبه احلضـــــر  كُ                       ى املرأة، يف حني يهيمن   عل   ا     حكر          بري جماال                    ّ ية يف هرجيســـــا إىل حد ّ

                                                                                                     الرجال على جمال نقل احلليب. وتتكون ســلســلة احلليب من املنتجني الريفيني األوليني، وجامعي احلليب األوليني، وناقليه، 
        ج احلليب   ا                                                                                                وجتار التجزئة األوليني والثانويني. وللنســــــــــــــاء دور رئيســــــــــــــي، ســــــــــــــواء يف جتارة التجزئة األولية والثانوية أو يف إنت

                                                                                    يتعلق بـــإدارة اجملتات الصــــــــــــــغرية )املـــاعز(، يف حني يضــــــــــــــطلع الرجـــال بـــدور حموري يف جمـــال نع احلليـــب ونقلـــه    مـــا  يف
  .      األسواق   إىل
 

                                                                                            التغيريات الرئيسية املالحظة بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة والنظم الغذائية
ّ        يُعّد نظام ت            لســـلة إنتاج                                          . وتســـتند التجارة يف هذا البلد على امتداد ســـ ا           ومســـتدام     ّ     ا فّعاال             يالند نظام                    ســـويق احلليب يف صـــومالُ  

       قائم يف  (" Hagbed "                                                                    ُ         احلليب إىل ثقافة وقيم وثقة مشـــــــــــتكة. ويربز ذلك من خالل نظام فريد من نوعه )يُعرف باســـــــــــم
          ، هبدف خفض  ا     شــخصــ      12 و    10                                                                    صــوماليالند، حيث ينظم املنتجون أنفســهم ضــمن جمموعات يتاوح عدد أعضــائها بني

ّ        ُ                                                              التكاليف التشـــــغيلية إىل أقصـــــى حّد ممكن. وُيســـــهم أعضـــــاء الفريق يف تلبية احتياجات املســـــتهلكني اليومية من احلليب.                              
ّ                                             يتّم بيع احلليب إىل املســـتهلكني نيابة عن أحد منتجي الفريق كّل مرّة. وحيتفظ املنتج املختار باألموال. ويســـاهم املنتج،  ّ ثّ     ّ                                                    ّ     

ّ                                                      م التايل، باحلليب لصــــاحل منتج آخر يف الفريق. وتتكّرر هذه العملية إىل أن تتاح جلميع أعضــــاء الفريق الفرصــــة لبي       يف اليو    ع                                             
              إىل املســتهلكني.            من احلليب   ا   ي                                                                            احلليب. ويضــمن هذا النظام املتبع من قبل الســكان األصــليني توفري إمدادات منتظمة نســب

    ويق  ســـ                                                   ول إىل الزبائن واحلصـــول على دخل مضـــمون. ويؤدي أســـلوب الت                                      كما يكفل جلميع األطراف فرصـــة متســـاوية للوصـــ
                                                                            يف حتقيق األمن الغذائي، وبالتايل ينبغي دعمه بالســـــياســـــات املناســـــبة. وميكن حتقيق ذلك من    ا       ا هام                      "غري الرمسي" هذا دور  

       جتارة          مهم آخر يف                                                                                 خالل دعم الســــــــــياســــــــــات واخلدمات اليت تعتف هبذا النوع من التجارة "اخلفية" وتدعمه. ومثة جانب
                                                                  اليت تقدمها التعاونيات لضمان حصول األعضاء على احلليب خالل الفتات اليت                                 احلليب يف صوماليالند، أال وهو اخلدمة

ّ                                                    تشــــهد تقّلبات يف العر؛. فعلى ســــبيل املثال، إذا   يتمّكن تاجر حليب ما من احلصــــول على احلليب من املورد املعتاد،                                         ّ        
ّ                  ئنه. لذا، يُعّد هذا النظام هام                                            ليب من أعضــــاء التعاونية اآلخرين وبيعه إىل زبا                    بإمكانه احلصــــول على احل  ّ    ُ    ألنّه يُنشــــو    ا     أيضــــ     ا          ُ  

  .                                                                                           روابط اجتماعية واقتصادية متينة بني األعضاء ويسهم يف استدامة اإلمدادات على طول سلسلة إنتاج احلليب
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  ا                 ُ                      ملة يف البالد. إذ تُعرف هذه الشركات بنهجه                                                          ومن املهم أيضا أن نالحظ عدم وجود شركات كربى متعددة اجلنسيات عا
ّ                                      االحتكاري الذي يتعار؛ مع نظم التســـــــويق للســـــــكان األصـــــــليني. وســـــــيتّم جتاهل الســـــــمات الفريدة لنظام التســـــــويق يف                                                         
ّ            ُ              صـــــــوماليالند إذا عملل الشـــــــركات املتعددة اجلنســـــــيات يف البالد، وميكننا أن نقول حبّق إّن وجودها قد ُيســـــــهم يف انعدام     ّ                                                                     

                           ّ                                                                  الغذائي ويف هتميش املرأة اليت  ّثل حجر األســاس يف ســلســلة إمدادات احلليب. وهناك زيادة ســريعة مطردة يف عدد      األمن 
                             ُ                                                                    ســــــكان املناطق احلضــــــرية يف البالد، ويُعزى ذلك بشــــــكل أســــــاســــــي إىل النزوح من األرياف إىل املدن. وتفيد التقارير بأن 

      ادة يف                                               ُ       / اخلام، وال ســـــيما يف املراكز احلضـــــرية الســـــريعة النمو ُيســـــبب زي                                          الطلب املتزايد وغري املســـــتو  على احلليب الطازج 
ّ                                      الطلب على احلليب املعبأ/ اجملهز، وخاصـــة بني الطبقات املتوســـطة. ومع أّن النمط املتغري يف اســـتهالك احلليب يف املناطق                                                              

ّ         احلضـــــرية   يؤثر حّت اآلن على اســـــتهالك احلليب اخلام بشـــــكل ملموس، من املرّجح أن تؤ            كان الريف  ســـــ            ديناميكيات   ثر                                                              
                                                                                              واحلضــــر يف أمناط اســــتهالك احلليب على املدى الطويل. وهذا جانب ال ميكن جتاهله عند صــــياغة الســــياســــات التنظيمية 

  .                          اخلاصة بتجارة احلليب يف البالد
 

                اليت  ل مواجهتها         التحديات
           انية، ونقص                          وعدم كفاية التســــــهيالت االئتم                                        ّ                        تشــــــمل التحديات النظافة احملدودة للحليب وختّلف البنية األســــــاســــــية للنقل،

                                                                                               مرافق التربيد على امتداد ســــلســــلة احلليب، وضــــعف البنية األســــاســــية للســــوق، وضــــعف الســــياســــات يف جمال تنظيم جتارة 
 .                   احلليب احلديثة النشأة

 
                                  الدروس املستفادة/الرسائل الرئيسية

ّ                   ، فإّن اجملتمع احمللي الذي ي ا            املنتجة حملي                 اســتهالك املنتجات                                          على الرغم من عدم وجود حركة ضــغط قوية على           ســتخدم منرب     
                                                                                                             احلركة التعاونية املتنامية قادر على توعية الســـكان بفوائد اســـتهالك احلليب اخلام، وال ســـيما املنافع االقتصـــادية املتتبة على 

                   وتوفري الطعام املغذي         لغذائي                                                                           ذلك واليت تبلغ األســـر املعيشـــية. ولتســـويق احلليب يف صـــوماليالند دور هام يف حتقيق األمن ا
ن توافر األغذية واالســـــتدامة االجتماعية والبيئية وأن                                                           ّ                                                واملتوازن. لذا، من شـــــأن االســـــتثمار يف إنتاج احلليب وجتارته أن حيســـــّ

ّ                                                حيافظ على ُسبل معيشة غالبية السكان على اعتبار أّن الثروة احليوانية هي مصدر الرزق الرئيسي يف البالد.                                     ُ           
 

ية يف املناطق جمتمع زراعة إقامة من خالل يف املدناملزارعني املسنني املعرضني للخطر والشباب  بنيإقامة روابط 
 شبه احلضرية، بيشكيك )قريغيزستان(

 
  ة      املسؤول   ة       الرئيسي      اهليئة 

 "                   الصندوق العام "أريش
 

                    التاريخ/اجلدول الزمين
          وحّت اليوم      2012        منذ عام 
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             مصدر التمويل
                                                                       للكنيسة الدامناركية )آسيا الوسطى( )يف الوقل احلايل(؛ التمويل من اجملتمع احمللي                     منظمة املعونة التابعة 

 
      املكان

  (                 بيشكيك )قريغيزستان
 

                      معلومات أساسية/السياق
                                                                                                    قريغيزســتان بلد جبلي صــغري يقع يف وســط آســيا الوســطى، ال يزال يعاين من اضــطرابات دميغرافية واقتصــادية وبيئية عقب 

  ة                                                                                         يا . واليزال املزيد من الســـكان يرحلون من املناطق الريفية إىل املســـتوطنات غري الرمسية املزدهرة احمليط                 اهنيار االحتاد الســـوف
                                                                                                 بالعاصمة بيشكيك. ورغم ذلك، أصبحل املستوطنات غري الرمسية احمليطة بالعاصمة بيشكيك على حنو متزايد حمطة على 

  ني                                              عن العمل يف كازاخســتان وروســيا، تاركني خلفهم املســن                                                طريق الشــباب الذين هم يف ســن العمل خالل هجرهتم للبحث 
                  الذين يعتمدون على    –                                                                               والشـــبان. ويعاين املســـنون الذين يعيشـــون يف املســـتوطنات غري الرمسية احمليطة بالعاصـــمة بيشـــكيك 

               قم بفعل حرماهنم  ا                                   من مشاق اقتصادية واجتماعية كبرية تتف   –                                                      التحويالت املالية واملعاشات التقاعدية الصغرية وغري املوثوقة 
 .                          من خدمات اجتماعية ذات مغزى

    نون                                     ا على قائمة التحديات اليت يواجهها املســـــ         ا متقدم                                                         وحتتل مســـــألة احلصـــــول على الغذاء الصـــــحي وبأســـــعار معقولة مركز  
                                                                                              الذين يعيشــــون يف املســــتوطنات غري الرمسية. ويف ظل هذه الوضــــعية، عرضــــل منظمة "أريش"، وهي منظمة على مســــتوى 

                                                                                               ع احمللي تتوفر على ســــــــجل تارخيي طويل يف جمال التعبئة االجتماعية والدعوة داخل املســــــــتوطنات غري الرمسية، تقدمي     اجملتم
                                                                                               املســــــاعدة لفئات املســــــنني املهملني يف هذا البلد. وتعتمد منظمة أريش هنجا مبتكرا يشــــــمل كل اجملتمع ويضــــــم الشــــــباب 

       ســع هذا                                                       نشــطة الزراعة يف املناطق شــبه احلضــرية وتربية احليوانات. و  ي                                          والشــيو  للمشــاركة يف احلدائق اجملتمعية من خالل أ
                                                                                                       النهج إىل إقامة صالت بني األجيال املختلفة من خالل العمل املفيد فقط، بل أتاح أيضا مصدرا لألغذية املتوفرة واملنتجة 

                      أريش، من خالل تشـــــــجيعها                                                                         حمليا من أجل اســـــــتهالكها وبيعها يف البازارات على حد ســـــــواء. وإضـــــــافة إىل ذلك، قامل 
                                                                                                      لتبادل املعارف بني الشــــــيو  يف األرياف ونظرائهم من الشــــــباب يف املناطق احلضــــــرية، باحلفاظ على املعارف التقليدية اليت  
                                                                                               كانل لوال ذلك ســــــتضــــــيع إىل األبد. وتنبين هذه العمليات على نشــــــاط الدعوة الذي قامل به منظمة أريش خالل مدة 

                                                                             ية واحلكومية بغية االعتاف حبقوق حيازة األراضــــي لفائدة الفئات اليت تســــكن يف املســــتوطنات                       طويلة مع اهلياكل الســــياســــ
 .         غري الرمسية

      ويل                                                 على أاح عملها األويل يف جمال الزراعة اجملتمعية بتقدمي   ء                               تابعة للكنيســــــــــــــة الدامناركية، بنا                       وقامل منظمة املعونة ال
 .                                         على الصمود يف نيع أحناء املستوطنات غري الرمسية                                       إضايف ملنظمة أريش لتوسيع نطاق بناء قدرهتا 

 
              التكيز/األهداف

 من انعدام األمن الغذائي وإجياد سبل للعيش عن طريق الزراعة اجملتمعية     احلد                                                              . 
 التفاهم والتضـــــــــــامن بني األجيال من خالل اعتماد املمارســـــــــــات الزراعية اجملتمعية، اليت بدورها تقوي قدرة        تعزيز                                                                                         

 .          على الصمود           اجملتمع احمللي 
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                                اخلصائص الرئيسية للتجربة/العملية

 املقصــود للمجتمعات احمللية؛ واالعتاف بقيمة املعارف والتجارب واملمارســات املتوفرة لدى الســكان الذين         البناء                                                                                         
 .                                       يعانون من اإلتال والتهميش؛ وتعزيز التعلم

 
        كل منها        وأدوار          املعنية         الرئيسية         الفاعلة       اجلهات 

 .                                                     أريش": تنظيم اجملتمع احمللي ونع التمويل وتوفري اخلربة الفنية               الصندوق العام "
 

    ُ            والُنظم الغذائية                  والزراعة املستدامة                       األمن الغذائي والتغذية            بالنسبة إىل                         التغريات الرئيسية املالحظة 
             املستوطنات غري                                                                                            تغريات على املدى القريب: يتوفر املسنون الذين كان يعيشون سابقا يف املناطق الريفية ويسكنون اآلن يف

                                                                                                   الرمسية على املواد الغذائية الطازجة واملومسية اليت تكمل وحتســــــــــــن نظامهم الغذائي )الذي كان يقتصــــــــــــر يف املاضــــــــــــي على 
                                                                                         املشـــــــتيات اليت يســـــــمح هبا معاشـــــــهم التقاعدي الصـــــــغري(. ومن شـــــــأن إشـــــــراك شـــــــباب املناطق احلضـــــــرية املنحدرين من 

  ة                                                                        الزراعية اجملتمعية أن يسمح بانتقال املمارسات الزراعية ألصحاب احليازات الصغري                                 املستوطنات غري الرمسية يف املمارسات
 .                       التقليديني من جيل إىل جيل

                                                                                                  تغريات على املدى البعيد: تســــــاعد عمليات احلصــــــاد املتكررة مقتنة باالحتفاالت املومسية على ضــــــمان توعية أكرب بأتية 
       يف بيئة    "   دية      التقلي "                                                 ة والثقافية. وإن التأكيد من جديد على أتية املعارف                                      األمن الغذائي اجملتمعي واملمارســــــــــــــات الزراعي

                                                                                                         معاصـــرة تتســـم بالتغري الســـريع وانعدام األمن البيئي واالقتصـــادي والســـياســـي والغذائي يســـاعد على بناء قدرة اجملتمع احمللي 
 .                        على الصمود على نطاق أوسع

 
              يت  ل مواجهتها           التحديات ال

 ص بالتدخالت يف جمال األمن الغذائي على مســــــــــــــتوى اجملتمع احمللي والربجمة الطويلة األمد                  اليزال التمويل اخلا                                                                       
                                                                                          ضــــئيال. وبينما تســــتطيع اجملتمعات احمللية أحيانا نع التمويل من خالل جمموعات االدخار املوجودة يف جمتمعها 

                 جتماعية املعزولة؛                حمللي يف املناطق اال                                                                 احمللي، ال تزال هناك حواجز هيكلية كبرية )حيازة األراضـــي؛ وتعبئة اجملتمع ا
                                                                                              واملواد الغذائية الرخيصــــــــــة واملدعومة ذات احملتوى الغذائي الفقري؛ واملنافســــــــــة يف إطار ســــــــــوق العمل على العمل 
                                                                                           الزراعي اجملتمعي غري املدفوع األجر، وغري ذلك.( حتول دون غرس فكرة األمن الغذائي على نطاق اجملتمع احمللي 

 .     األوسع
 لتمويل الصادر عن اجلهات املاحنة الدولية وأولويات احلكومات الوطنية إىل التكيز على املمارسات الزراعية      مييل ا                                                                                              

                                                                                                 الصـــناعية الكبرية احلجم. ورغم ذلك، قد تكون الزراعة الصـــناعية الكلية فعالة يف توفري املتطلبات األســـاســـية من 
        املتوفرة                                              املتنوعة والصحية القائمة على األغذية الطازجة و                                                    الكربوهيدرات، لكنها ال تفي باحتياجات النظم الغذائية 

                                                                                            حمليا. ونتيجة لذلك، تكون املمارســــات اجملتمعية اليت تســــهم يف زيادة األمن الغذائي حمل جتاهل وإتال يف إطار 
 .                                     ممارسات صنع القرارات املتعلقة بالسياسات
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                        الدروس/الرسائل الرئيسية
                                                                         فهوما جديدا أو مفهوما مفروضــــــــا من اخلارج: مارســــــــل اجملتمعات احمللية املكتفية ذاتيا                              ال يعترب األمن الغذائي/الســــــــيادة م

                                                                                               تقنيات لضمان األمن الغذائي اجملتمعي خالل سنوات ال تعد وال حتصى. ورغم ذلك، يف مواجهة االضطرابات السياسية 
              ضـــة خلطر الضـــياع    عر    –             األمن الغذائي           اليت تضـــمن   –                                                           واالقتصـــادية اهليكلية الواســـعة النطاق، تصـــبح املمارســـات التقليدية 

                                                                        حيث يسود منطق  التحديث والتكنولوجيا ذات رأس املال املكثف. وميكن تعزيز سالمة   ‘           سوق األفكار ’             عندما تطرح يف 
                                                                                                    اجملتمع احمللي واألمن الغذائي عن طريق دعم تكيف املعارف واملمارســــــــــــــات التقليدية للحياة املعاصــــــــــــــرة وإقامة روابط بني 

                                                                                 جيال يف املناطق احلضرية والريفية، وميكن تشجيع قدرة اجملتمع احمللي على الصمود على حنو أكرب.       خمتلف األ
 

 مدينة ميالنو وضواحيها )إيطاليا(-جتمع مارتيسانا للسلطات احمللية 
 

             اجلهة املناصرة
 Sostenibilità e Economia – EStà 

           واالستدامة         لالقتصاد
 

                       اهليئة الرئيسية املسؤولة
         وضواحيها       ميالنو       مدينة   يف     ّ  احمللّية         للسلطات           مارتيسانا   ع  ّ جتمّ 

 12هنر    من       املياه   ع   وجتم           مارتيســـــانا  ُ    ُتدعى       عريقة          اصـــــطناعية      مياه      قناة        امتداد     على       ميالنو       مدينة       ضـــــواحي   يف       بلدية    
   ني       واملزارع     ملدين ا       اجملتمع        منظمات        األراضي     بنك    مع         الشراكة       أيض ا       وتشمل        ميالنو.       مدينة     وسط    إىل     ّ  يتدّفق       طبيعي

  .        السياسات     رسم ل       الدعم      توفري      تتوىل      ّ  مستقّلة     حبو        مراكز    إىل         باإلضافة           واجلامعات،           االجتماعية             والتعاونيات
 تقّدم      خاصــــة      خريية       مؤســــســــة     وهي          كاريبلو:         مؤســــســــة  ّ      دعم   يف         رئيســــي ا       دور ا       وتؤدي         مصــــرفية،      أصــــول     ذات        منح ا،    

  .        املستدامة         التنمية     بيل س   يف          إيطاليا(      )مشال      رديا     لومبا       منطقة   يف          والبحثية          والبيئية           والثقافية           االجتماعية        األنشطة
 

                     التاريخ/اإلطار الزمين
2012     2017- 

 
              مصدر التمويل

       احمللية          والسلطات         كاريبلو         مؤسسة
 

      املكان
       ميالنو     حميط   يف          إيطاليا،
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                       معلومات أساسية/السياق
         ومؤســــســــات   ة       الالســــلكي         االتصــــاالت  و              للمعلوماتية     كربى         شــــركات       بوجود       تتميز      كانل         حضــــرية     شــــبه       منطقة    هي           مارتيســــانا

       احمللي.      تصـــــاد   لالق     كبري          انكماش    إىل     أدى    مما            االقتصـــــادية،       األزمة       أعقاب   يف        أبواهبا       إقفال    إىل       اضـــــطرت         اجلنســـــيات        متعددة
        بأنشــــطة        للقيام  و           للمســــتقبل       مشــــتكة      رؤية    إىل        للتوصــــل      آلية        ابتكار    إىل       احمللية         الســــلطات     بعض      عمدت        األزمة،     هذه       وغداة
 .      جديدة        مؤسسية        مهارات        لتحديد       جديدة

 
                   حمور التكيز/األهداف

        للعمل    رص ف      وخلق        البيئي        اإلشــــــراف    بني       للجمع        كوســــــيلة           وإدارهتا        لألراضــــــي         التخطيط     على       جديدة       إشــــــراف      هيئة       إنشــــــاء
ّ  اهلّشة           االجتماعية        الظروف    ّ ظلّ    يف       الريف   يف    . 
 

                                  اخلصائص الرئيسية للتجربة / العملية
        وملكية       راعية    الز             اإليكولوجيا       منظار    من      مشــــــتل      حضــــــري     شــــــبه      ســــــياق   يف        األراضــــــي    زة   حيا       قضــــــايا    مع         التعامل       كيفية      ّ  تعّلم

 .      األراضي
 

ّ      اجلهات الفاعلة الرئيسية املعنية وأدوار كّل منها                                         
 كمالكة  و         األراضــــي         اســــتخدام      ختطيط      بشــــأن          القرارات      اختاذ    عن        مســــوؤلة        مؤســــســــات           باعتبارها       احمللية         الســــلطات        

ّ  عّدة        ملساحات  .         الزراعية        األراضي    من   
 ــــات ــــارهــــا         املزارعني          تعــــاوني ــــاعتب ــــة       اجلهــــات   /        املنتجني    من           ب ــــالفرص        املهتمــــة         الفــــاعل ــــدة        ب         لتعزيز     كرة     واملبت        اجلــــدي

 .        الفردية       قدراهتا
 بالنظم      عنية  امل         الفاعلة                املســــــــــــــتهلكني/اجلهات    من           باعتبارها      املدين       اجملتمع       مســــــــــــــتوى     على         الشــــــــــــــعبية         املنظمات        

 .      احمللية         الغذائية
 الق   بإط          واملهتمون        األراضـــــــي       مالكي    من        يكونوا    أن     دون    من      ولكن        مزارعني       صـــــــبحوا ي    أن    إىل         الطاحمون        الشـــــــباب    

ّ  احلرّة          باملبادرة       اخلاصة         أفكارهم  .         وبتنفيذها    
 من     جزء ك           وتفســـــــريها         باألراضـــــــي       اخلاصـــــــة          الســـــــياســـــــات        لتحليل       ّ  املســـــــتقّلة        البحو         ومراكز          األكادميية        األوســـــــاط    

 .        الغذائي       النظام
 

                                                              بة إىل األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة والنظم الغذائية                              التغيريات الرئيسية املالحظة بالنس
 النظام ب       متصــــــــــــلة       جديدة       وظائف     خلق       عملية      لدعم        العامة        األراضــــــــــــي        الراهن       الوقل   يف       احمللية         الســــــــــــلطات      تتيح        

 .     احمللي        الغذائي
  والقادرين     حلرة ا    رة     املباد      صــــعيد     على        مبهارات         يتمتعون       الذين         الزراعة         ألخصــــائيي        مبتكرة      حملية       مدرســــة         اســــتحدا           

 .         إيكولوجي       زراعي    هنج        بواسطة       التبة          واستخدام        األراضي       إدارة     على
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                اليت  ل مواجهتها          التحديات
ّ  والتوّسع        األراضي       حيازة         التنوع        لفقدان   م      العار       اخلطر        مواجهة    ويف            اإليكولوجية         الزراعة       منظار    من       احلضري         والتحول       احلضري       

 .          البيولوجي
 

               سائل الرئيسية                      الدروس املستفادة / الر 
 ي   احملل         الغذائي         بالنظام        املعنية         الفاعلة        األطراف      خمتلف    بني       اتصال       شبكات       إقامة      تيسري       أنشطة  . 
 املصرف      يشبه    ما      إطار   يف        األراضي       حليازة        اجلديدة          السياسات     رسم   يف        املالية         الفاعلة        األطراف     دور"       ". 
 راضي  األ       حليازة         الريفية           والسياسات        األراضي      ختطيط    بني       عالقات       إقامة     . 

 
      صحي ةغذائية  أنماطالنظم الغذائية المستدامة من أجل  -يمج

 
                                                                                                   جيمع النظام الغذائي بني نيع العناصر )البيئة واألفراد واملدخالت والعمليات والبىن التحتية واملؤسسات، وما إىل   -  42

         مبا يف ذلك    –                 نواتج هذه األنشـــــطة                                                                          ذلك( واألنشـــــطة املتصـــــلة بإنتاج األغذية وجتهيزها وتوزيعها وإعدادها واســـــتهالكها، و 
            للجميع، على                                حني يوفر األمن الغذائي والتغذية   ا                  م الغذائي مســــتدام                                                    النتائج االجتماعية واالقتصــــادية والبيئية. ويكون النظا

ّ                                                                                              حنو ال يُعّر؛ للخطر األســـــس االقتصـــــادية واالجتماعية والبيئية الكفيلة بإنشـــــاء حالة من األمن الغذائي وضـــــمان التغذية    ُ     
 28             ألجيال املقبلة. ل
 

                                                           شــــــــــــبكات معقدة وغري خطية ومتعددة األبعاد وغري متجانســــــــــــة من العالقات           هي مبثابة               النظم الغذائية      ّ فإنّ     لذا   -  43
                                                                          ّ                             االجتماعية واالقتصــــــادية واملؤســــــســــــية والبيئية اليت تتطور عرب الزمان واملكان. فهي تتمّيز وتتأثر بشــــــبكات من التفاعالت 

                                                وحلقات التغذية املرتدة، وجمموعة واســــــــــعة من الســــــــــياســــــــــات  -         ما بينها                      دود داخل البلدان ويف              املتداخلة عرب احل -       املعقدة 
        يقة اليت          على الطر        عميقة                                                                 عن عالقات القوى املتعددة النطاق واالقتصـــــاد الســـــياســـــي. وهلذه الســـــمات آثار               لعامة، فضـــــال   ا

                  امة واختاذ إجراءات             الســياســات الع          شــاد هبا يف     لالســت         ونقلها       املعارف    نع                         الســياســات العامة، وطريقة       فيها         ُ     ينبغي أن ُتوضــع 
 29           يف هذا اجملال.

 
ّ        التوّسع احلضري            ديناميكيات  ول  - 4 4                                                                            وزيادة الدخل وتنويع مصادر الدخل آثار عميقة على النظام الغذائي واستدامته من       

ّ                          ُ               خالل التأثري يف النظم الغذائية جلميع الناس بغّض النظر عن مكان إقامتهم. ويُهيمن االستهالك ا    قط            احلضري ليس ف        لغذائي                                         
                                                                        يف كيفية تشكيله للنظام الغذائي ولسلسلة اإلمداد على الصعيدين العاملي واحمللي.   ا                             من حيث قيمته النقدية بل أيض  

 
ّ                                           وُتشـــــري األدلة إىل أّن تطوير ســـــالســـــل اإلمداد احمللية ميكن أن يوفر فرصـــــ    - 2 4           ثانوية أو                   ، ال ســـــيما يف املدن ال     للعمل   ا ُ              

                . ويتطلب ذلك أن 30                                                                     ليت تربط املنتجني الرئيســــيني بالصــــناعات الزراعية وباملســــتهلكني يف املناطق احلضــــرية                 البلدات الريفية ا
                                                           

                       متـــاح على الرابط التـــايل:                                                              ( "الفـــاقـــد واملهـــدر من األغـــذيـــة يف ســـــــــــــــيـــاق النظم الغـــذائيـــة املســـــــــــــــتـــدامـــة"،    2014                                تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــــــتوى )    28
i3901e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

29    Cistulli  ( (، حتليل الشــــــبكة االجتماعية اإلقليمية لتقييم ُنظم األمن الغذائي والتغذية: مقاربة منهجية، منظمة     2017                      وآخرون، )ســــــيصــــــدر قريبا                                                ُ                                         
  ة              األغذية والزراع

    ا(.             )سيصدر قريب        2017                                       التقرير املقبل عن حالة األغذية والزراعة،     30

http://www.fao.org/3/a-i3901e.pdf


CFS 2017/44/6 44 

ّ                      يقوم املســـــتهلكون )يف املناطق الريفية واحلضـــــرية على حّد ســـــواء(، القادرون على                 املطالبة بأغذية                 خيارات مســـــتنرية، ب      اختاذ                                              
             ملنتجي األغذية    ا              )ما يوفر ســـوق     ا                             العضـــوية، واألغذية املصـــنعة حملي    و        املومسية                 الفاكهة واخلضـــار                        صـــحية وبأســـعار معقولة مثل 

ّ                                                                         احمللية( من جهة، وبيئة غذائية تُقّدم جمموعة صـــــحية ومتنوعة من املنتجات يف املناطق الريفية واحلضـــــرية على الســـــواء، من    ُ                            
          جهة أخرى.

 
          وجيهها من                      ُ      ذائية احمللية وتعززها وتُعيد ت                                                             وينبغي إيالء مزيد من االهتمام للســـــــــياســـــــــات العامة اليت حتمي النظم الغ  - 2 4

                                                                 وعالية اجلودة للجميع. وهناك حاجة إىل اتباع هنج حمددة قائمة على خصــــــــــــــائص التويج حلميات غذائية صــــــــــــــحية     أجل 
                                                                                                        النظام اإلقليمي والغذائي لضمان احلصول على األغذية بأسعار معقولة وبطريقة مرحية، وتوليد الدخل وفرص العمل لصاحل 

     حمللي.  ا                                       واالســــتفادة املســــتدامة من التنوع البيولوجي  -      منهم                      ال ســــيما الشــــباب والنســــاء  -         ومورديها            تجي األغذية   من     صــــغار 
      يسي يف                                       ال سيما القطاعات غري الرمسية منها، دور رئ                              يع. ولقطاعات التجزئة واملطاعم،                من قنوات التوز    ا                ويتطلب ذلك مزجي  

   مة  ُ                                                         وُتشكل أغذية الشوارع واألسواق منافذ جيدة للتويج لألغذية السلي                      غذائية صحية ومستدامة.  أمناطإىل             تيسري الوصول 
                                                  سالسل األغذية القصرية والشراكات بني املستهلكني واملنتجني.      إنشاء       تسهيل  ل          والصحية و 

 
       واتباع        لوكهم ســـ ُ ّ                                                                             وُ ّثل خدمات املطاعم العامة واخلدمات االجتماعية منافذ مميزة لتشـــجيع املســـتهلكني على تغيري   -  47
                                                                                             غذائية مســـتدامة وصـــحية، ومســـاعدة األســـر واجملموعات الســـكانية الضـــعيفة، وتوفري أســـواق ملنتجي األغذية احملليني     اط  أمن

                                                                ُ                    ُ                    وللزراعة األسرية. ولذلك تتمتع البلديات واحلكومات احمللية بوضع فريد يُتيح وضع سياسات عامة تُعزز التغذية يف سياق 
     خرى.  األ            ديناميكيات          احلضرية وال  و               اهلجرة الريفية 

 
           واملســـــــــتدامة،         الصـــــــــحيةالغذائية  لألمناطوالداعمة                                                  التجارب الواردة أدناه حملة عن بعض املبادرات املبتكرة        وتعطي  -  48

                                                                                                      مثل: املشـــتيات العامة للمنتجات العضـــوية يف املطاعم املدرســـية يف مدينة ســـاو باولو؛ والتويج لألغذية األصـــلية يف إطار 
         ة من خالل                                                  يف بريو؛ ومحلة رامية إىل تعزيز السياسة الغذائية العام   ا           ا ومستدام         ا صحي       يار                           كني الشعوب األصلية، بوصفه خ  

                                                                                                       زيادة االســـتثمارات يف حماصـــيل األنديز، والشـــراء املباشـــر من املزارعني واإلنتاج الزراعي اإليكولوجي / اإلنتاج العضـــوي يف 
    لكني                             ّ            رنســــــــا، إيطاليا( إلرســــــــاء تعاون فّعال بني املســــــــته                                                     إكوادور؛ والعمل اجلماعي الشــــــــعيب يف مونتســــــــربتويل )مقاطعة فلو 

                                                                                                                   واملنتجني وإحياء النظم الغذائية التقليدية القائمة على التنوع البيولوجي احمللي؛ ومبادرة للرعاية الصحية ولرعاية األطفال يف 
   .                                                                        والية مينيسوتا )الواليات املتحدة األمريكية( جتمع بني البعدين االجتماعي واإلنتاجي
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                                        لرسائل الرئيسية املنبثقة عن دراسات احلالة ا

 الصحية من خالل األنشطة التالية: الغذائية  واألمناطتعزيز النظم الغذائية املستدامة ُ    مي كن 

  احلمالت اإلعالمية اليت ت رو ج لألغذية الطازجة ولألغذية الزراعية اإليكولوجية من خالل الربط بني املستهلكني                                                                       ّ  ُ                  
 صحاب احليازات الصغرية يف املناطق الريفية؛يف املناطق احلضرية وأ

 واملنتجني وت نش ط  بني املستهلكني           ُ                   اركية اليت ت قيم تعاون ا فعاال  سالسل اإلمداد الغذائي القصرية والنهج التش   ّ  ُ          
 النظم الغذائية التقليدية القائمة على التنوع البيولوجي احمللي؛

  ؛ األطفالاية يف مراكز رع ا                     احمللية املقبولة ثقافي   األغذيةتعزيز التثقيف التغذوي وضمان احلصول على 
 املشتيات العامة اليت تستخدم األغذية العضوية يف املطاعم املدرسية؛ 
  /غذية األصلية من أجل حتسني الصحة اليت توفر السياق التمكيين املؤا  إلنتاج أالغذائية  األمناطتعزيز األغذية

 ري املنا  وتعزيز القدرة على الصمود؛      ُ                         أصلية ت سهم يف التخفيف من آثار تغ
 .التدخالت اليت جتمع بني القطاع االجتماعي )الرعاية الصحية ورعاية األطفال( وقطاع اإلنتاج 

 
 عناصر إضافية اقتحها فريق العمل الفين للنظر فيها من الناحية السياساتية

 زيادة االهتمام باحلاجة إىل ما يلي:

 ملدن الريفية بوصفها قنوات ت رو ج لألغذية الصحية واملغذية؛تعزيز دور املدن الصغرية وا                         ّ  ُ                          
  إذكاء الوعي وتنمية قدرات احلكومات احمللية يف جمال الزراعة املراعية للتغذية، وذلك بإشراك نيع اجلهات

 الوطنية واإلقليمية والعاملية؛ شبهالفاعلة ذات الصلة على املستويات احمللية و 
 ذائية، واملشاركة الغذائية احمللية والنظم الغ األمناطتمع املدين يف محاية وتعزيز استدامة االعتاف بأتية دور اجمل

 يف عمليات وضع السياسات العامة؛
  الصحية؛الغذائية  واألمناطاملستدامة، مواءمة األطر القانونية والتنظيمية الداعمة للنظم الغذائية 
  لغذائية املستدامة، ا واألمناطما يتعلق بالنظم الغذائية  األدلة يفوإدارة املمارسات القائمة على استحدا  تشجيع

 مبا يف ذلك الشبكات احمللية؛ 
  /الغذائية  األمناطو استجاع معارف وممارسات الشعوب األصلية يف إطار اإلسهام يف صون وتعزيز النظم الغذائية

 لغذائية.احمللية املستدامة وتعزيز األغذية احمللية / األصلية والثقافة ا
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 التغذية العضوية يف املدارس، ساو باولو )الربازيل(

 
                       اهليئة الرئيسية املسؤولة

                                                                                         اهليئة التنسيقية التابعة ألمانة التعليم يف والية ساو باولو )الربازيل( املعنية بالتغذية املدرسية
 

                    التاريخ/اإلطار الزمين
          حيدد الحق ا

 
             مصدر التمويل

                  املدرسية يف الربازيل                       الربنامج الوطين للتغذية
 

      املكان
  (                        مدينة ساو باولو )الربازيل

 
                      معلومات أساسية/السياق
                                                                  على إدماج األغذية العضـــــوية يف التغذية املدرســـــية يف ســـــاو باولو. ويهدف هذا       2012 /   140    12                       ينص القانون البلدي رقم 

         يف املناطق                        تغيري النظم اإلنتاجية                                                                 التدبري إىل ضــــمان حق اإلنســــان يف احلصــــول على تغذية مدرســــية صــــحية، واإلســــهام يف
                                                                                                          الريفية، باســـتخدام برنامج الشـــراء املؤســـســـي كأداة حافزة. وباملثل، حتدد اخلطة الرئيســـية االســـتاتيجية اجلديدة ملدينة ســـاو 

ّ                باولو تركيبة األراضي اليت تتيح الفرصة لزيادة اإلنتاج الغذائي يف املدينة. وإضافة إىل ذلك، صّدقل مدينة ساو با        لو على   و                                                                                     
                                                                                                    ميثاق ميالنو بشــأن الســياســات الغذائية يف املدن؛ ومن بني اإلجراءات املوصــى هبا اليت جرى التأكيد عليها بصــفة خاصــة 
                                                                                                        هناك إعادة توجيه برامج التغذية املدرســـية وبرامج الشـــراء املؤســـســـي األخرى، من أجل إتاحة أغذية صـــحية وحملية ومومسية 

  [i ]   (    2012                             ومنتجة على حنو مستدام )ميالنو، 
 

                  حمور التكيز/األهداف
                                                                                                     ضـــــمان االمتثال هلذا القانون، مع إعطاء األفضـــــلية للمزارعني األســـــريني وخلق الظروف املواتية اليت  كن النظام املدرســـــي 

 .    2022                                                                               البلدي بأكمله من استهالك أغذية صحية وحملية ومومسية ومنتجة على حنو مستدام، حبلول عام 
 

           بة/العملية                      اخلصائص الرئيسية للتجر 
   رة                                                                                                     تقوم هذه السياسة على احلوار املؤسسي مع اجملتمع املدين وعلى املستويني التنفيذي والتشريعي، حبيث جتعلها جتربة مبتك

 .                        من حيث املشاركة االجتماعية
      عية يف  ا                                                                                                   ومن أجل ضمان التنفيذ الفعال للقانون، أنشئل جلنة للرصد تتوىل مراقبة إدارة السياسات وتكفل املشاركة االجتم

 .                     هذه املرحلة من العملية
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ّ              ويف الوقل احلايل، يتّم اســـــــــتهالك حوايل           منتجا من     12                                                    مادة من املواد الغذائية يف مدينة ســـــــــاو باولو. ويشـــــــــمل ذلك     90                 
        يف املائة    3                               ، يتوقع أن ختصص مدينة ساو باولو     2017                                          ّ                 املنتجات اليت تتيحها الزراعة األسرية، مثل األرّز العضوي. ويف عام 

 .                                                       ماليني دوالر أمريكي تقريبا( لشراء املنتجات الغذائية العضوية   3         زانيتها )     من مي
 

ّ      اجلهات الفاعلة الرئيسية املعنية وأدوار كّل منها                                        
ّ                                   يشارك الشّق التنفيذي )اإلدارات البلدية للتعليم والصحة والبيئة والعمل(، والشّق التشريعي )جملس املدينة من خالل  ثيل                                                                  ّ          

 .                                                                 مع املدين الذي ميثله مندوبو اجملالس البلدية الرئيسية املعنية هبذا املوضوع             د اجلهات( واجملت    متعد
 

                                                   ريات الرئيسية اليت تؤدي إىل حتسني األمن الغذائي والتغذية ي    التغ
ّ         يضمن إضفاء الطابع الدميقراطي على التغذية العضوية يف املدارس حتسني النوعية التغذوية للنظم الغذائية ويشّجع الصحة                                                                                                  

                                                                                                للمزارعني. ومن جهة أخرى، تقدم الزراعة العضـــــــــــــوية عدد ا من اخلدمات البيئية، مثل احلفاظ على مصـــــــــــــادر املياه       اجليدة 
                                                                                                      وإنشـــــاء مناطق حممية. ومثة إســـــهام مهم آخر يتمثل يف تقليل اآلثار اخلارجية الضـــــارة اليت ال تؤثر على تكاليف املنتجات 

ّ                        ية يف ختفيف أثر تغري املنا ، حيث  ّكن من استخدام املوارد الط                                              الغذائية التقليدية. وأخريا، تسهم الزراعة العضو            بيعية على                               
 .               حنو رشيد ومستدام

 
                               اليت  ل مواجهتها وطريقة معاجلتها         التحديات 

   –                     وهو إأاز تشــــــــاركي بارز  -      2012 /   140    12                                                                بعد التصــــــــدي للتحديات الرئيســــــــية اليت ينطوي عليها القانون البلدي رقم 
  ىل                                                                               احلايل لصـــعوبات يف ميادين خمتلفة. وأحد األمثلة على ذلك تكييف وثائق املناقصـــة بالنســـبة إ                   جيري التصـــدي يف الوقل 

ّ                                                   الزراعة األســرية والعضــوية، مما يتطلب تعديل اإلجراءات. وقد مّت تدرجيي ا، بفضــل املشــاركة الواســعة للمجتمع املدين، حتقيق                                                        
  ة                                            ت مناقشــــــة ســــــياســــــات التســــــعري اليت تعكس واقع الزراع                                                     تغيريات مهمة: حيث بدأت املناقشــــــات التقنية الضــــــرورية؛ وجر 

 .                                                                                        األسرية؛ وجرى التنسيق مع شبكة تشمل هيئات عامة أخرى لديها سياسات مماثلة من أجل تبادالت مفيدة
                                                                                                            ويف ما خيص التغريات املتعلقة بعملية إنتاج األغذية يف امليدان، يعمل الشــــــراء التفضــــــيلي ملنتجات الزراعة األســــــرية الزراعية
                                                                                                           اإليكولوجية كحافز رئيســــي لعملية االنتقال الزراعي اإليكولوجي. ويف إطار ســــياقنا اإلنتاجي، املتميز بطابعه التقليدي إىل 
ّ                                                                  حد بعيد، يشّكل اعتماد أي هنج خمتلف حتديا حبّد ذاته. وقامل هيئة التنسيق يف مدينة ساو باولو، سعي ا منها إىل توجيه                             ّ            

      ق على                                                                       بشــــأن أفضــــل املمارســــات، اليت وضــــعتها اهليئة املســــؤولة عن محاية البيئة، واليت تنطب                             هذه العملية، بتوقيع بروتوكول 
                                                                                                    نيع مزارعي املدينة. وعالوة على ذلك، بغية حتقيق االســـتخدام األمثل لإلنتاج احمللي، ســـيتم وضـــع آليات لتعزيز تصـــميم 

         حمللية اليت                                  اون مع املســـــــاعدة التقنية والوكاالت ا                                                              اإلنتاج وتلبية زيادة الطلب على املشـــــــتيات على نطاق واســـــــع وذلك بالتع
 .                    تتناول اإلرشاد الريفي

                                                                                                  ويتعلق حتد آخر بتنوع ســــكان املدينة. ويتطلب الوجود الكثيف للمهاجرين والالجئني والســــكان األصــــليني وضــــع برنامج 
       الســــــــــــــكان                 ل الغذائي اخلاص ب                                                                              للتغذية املدرســــــــــــــية يراعي تنوع العادات الغذائية. وإىل جانب التوصــــــــــــــيات الواردة يف الدلي

  ة                                                                                      ُ                          الربازيليني، ال تزال احلدائق التبوية أحد احللول املتوخاة يف جمال التبية الغذائية والتغذوية. وتُعترب، من هذا املنظور، امللكي
 .                                                                                       املشتكة لسلسلة اإلنتاج ممكنة وقادرة على تعزيز االحتام األكرب لألغذية وللعادات الغذائية السليمة
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                          املستفادة/الرسائل الرئيسية        الدروس
                                                                                                    ينبغي أن تكون صـــــياغة ســـــياســـــات األمن الغذائي والتغذوي عملية تشـــــاركية. وميكن إتاحة األغذية العضـــــوية للعديد من 
                                                                                                       الســــــــــــــكان إذا كانل مدرجة يف برامج الشــــــــــــــراء العامة. وينبغي أن تعزز املدن إنتاج األغذية العضــــــــــــــوية يف املناطق الريفية 

  ن                                                                                             ن تكون احلدائق اجملتمعية مبثابة حافزا مناســـبا لذلك. وتعترب التبية الغذائية والتغذوية جزءا أســـاســـيا م               واحلضـــرية، وميكن أ
 .                                                       هذه العملية، ويرتبط تعزيزها بنجاح أي عملية من هذا النوع

      ، ألنه        الربازيل                                          قانون رائد يف جمال تنظيم التغذية املدرســـــــــــية يف      2012 /   140    12                                         وأخريا، نود أن نؤكد أن القانون البلدي رقم 
ّ         ينّص على أن                                                                     ُ                        يف املائة من الوجبات املدرســـية يف ســـاو باولو ســـتنتج بالطريقة العضـــوية. كما يُعترب هذا القانون مبتكرا      100  

ّ   ألنه يســــند هذا التحدي جلهات خارجية بغية تعزيز النقاش بني القطاعات، مما ســــيتيح انفتاح الشــــّق التنفيذي وســــيســــّهل                 ّ                                                                                   
                ملتباعدة حّت اآلن.                   التقارب بني األطراف ا

 
 مركز ثقافات السكان األصليني يف بريو- مشروع التغذية القائمة على منتجات السكان األصليني، بريو

(CHIRAPAQ) 
 

                       اهليئة الرئيسية املسؤولة
 (CHIRAPAQ)                                  مركز ثقافات السكان األصليني يف بريو

 
                    التاريخ/اإلطار الزمين

 .                 وتضم مراحل متعددة      2017       إىل عام      999 1                                 العملية تغطي الفتة املمتدة من عام 
 

             مصدر التمويل
 (Bread for the World)                  مؤسسة خبز للعا 

 
      املكان

 .                                                                                                       بريو، إدارة أياكوتشو، الضاحية السكنية ملدينة هوامانغا وجمتمعات حو؛ هنر بوماتامبو، ال سيما مقاطعة فيلكاشوامان
 

                      معلومات أساسية/السياق
                              ّ          يف مدينة هوامانغا، أياكوتشـــــو، إبّان النزاع       1982                                  مة على منتجات الســـــكان األصـــــليني يف عام ُ                        أُطلق مشـــــروع التغذية القائ

 .    2000 و      1980           ّ                           الداخلي املسّلح الذي شهده بريو بني العامني 
                                                                                                    وكانل جمتمعات الســــكان األصــــليني تنزح حينها باجتاه ضــــواحي مدينيت هوامانغا الواقعة يف ســــلســــلة جبال األنديز وليما، 

                                                                                               و الواقعة يف املنطقة الســــاحلية. وإىل جانب التشــــريد، طال الفقر والتمييز ونقص التغذية األطفال واملســــنني يف          عاصــــمة بري 
ّ                                                                     املقام األّول مما ألقى على عاتق النساء من السكان األصليني مسؤولية ضمان استدامة األسر         . 
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                          ات الســــكان األصــــليني اليت تتســــم                               مشــــروع التغذية القائمة على منتج CHIRAPAQ                           ويف هذا الســــياق، أطلقل مؤســــســــة
ّ                           للهنود". وأقّرت هيئات خمتلفة بالنتائج املب   ا                   ا باعتبارها "طعام                                  وية مثبتة رغم احتقارها اجتماعي          جبودة تغذ            اشــــــــــــــرة اليت مت             

 -            ُ                                                                                  حتقيقها، كما ُأجريل دراســـــات يف ضـــــوء االنتعاش املســـــتمر الذي شـــــهدته احلالة النفســـــية واجلســـــدية لألطفال والبالغني
ّ       ّ                                        من الســـكان األصـــليني. ومت تطبيق هذه املبادرة يف برامج متنّوعة متعّلقة بالتبية التغذوية من أجل تســـخري اإلنتاج       املســـنني                                                    

 .          احمللي األصلي
                           ّ    من معـــارف الســــــــــــــكـــان األصــــــــــــــليني املتعّلقـــة    ا                              ئمـــة على اإلنتـــاج الزراعي انطالقـــ                مرحلـــة ثـــانيـــة قـــا      1999            وبـــدأت يف عـــام 

ّ    بالتكنولوجيات الزراعية والتنوّع ا          ي املرحلة                                                                            لبيولوجي والسـماد العضـوي وإعادة تأهيل احلياة النباتية واحليوانية احمللية. وهذه ه                            
                                                      ّ                                                        الثانية اجلارية من منظور حتقيق الســــــــــــــيادة الغذائية يف ظل تغرّي املنا  عرب زراعة النباتات املقاومة للظروف املناخية البالغة 

 .     الشدة
 

              النهج/األهداف
                ّ                                                               ق يف الغذاء والتمّتع هبوية خاصـــــــة، مع اإلقرار باحلقوق يف األراضـــــــي وإبراز مســـــــاتة النســـــــاء من    ّ                 يتمّثل حمط التكيز يف احل

                                                                                                          الســكان األصــليني على الصــعد الثقافية واالقتصــادية واالجتماعية لتمكينها من الناحية االقتصــادية والتأثري على املســتويات 
 .             ُ                 املختلفة اليت تُتخذ فيها القرارات

 :                                                    اف الرامية إىل حتقيق السيادة الغذائية عرب املشروع املذكور                  ويف ما يلي بعض األهد
ّ                  استعادة تنوّع البذور وأصنافها  (  29 )           . 
                                                                                 اســــــــــــتعادة معارف الســــــــــــكان األصــــــــــــليني وتســــــــــــجيلها واســــــــــــتخدامها بالنســــــــــــبة إىل التكنولوجيات الزراعية   (  30 )

 .      العضوي       لإلنتاج
 .                                  تعزيز اإلنتاج الزراعي األسري واجملتمعي  (  31 )
 .                                                   استخدام األراضي وفق تكنولوجيات السكان األصليني املوروثة     حتسني  (  32 )
 .                                       استعادة احلياة النباتية واحليوانية األصلية  (  33 )
                                                                                            إبراز مســـــاتة النســـــاء من الســـــكان األصـــــليني يف املعارف الزراعية وتعزيزها وتقديرها، ووضـــــع أنشـــــطة إنتاجية   (  34 )

 .                  تكميلية وما إىل ذلك
 
        العملية                      صائص الرئيسية للتجربة/  اخل

           من األحيان،                             أن هذه املعارف متجزئة يف كثري   ا                           اليت تتمتع هبا اجملتمعات، علم                           االنطالق من املعارف واخلربات  (  32 )
 .         ّ                                             حبيث سيتعنّي استدادها من خمتلف املواقع وبلورهتا كمعارف مشتكة

 . ا      ا مع                                 على "التعليم" بل على املضي قدم                            إقامة عالقة أفقية غري قائمة   (  32 )
                                                            ّ                                 التأكيد على مبدأ "التكامل"، أي التبادل بني خمتلف املناطق لكي توفّر بعض املناطق ما حتتاج إليه مناطق   (  37 )

 .                  أخرى والعكس بالعكس
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 . ا                               درات اخلاصة وجعل املشروع مستدام                                                    االستقاللية وليس االكتفاء الذا ، أي إمكانية تنمية الق      حتقيق  (  38 )
ع الصـــــناعات االســـــتخراجية، ال ســـــيما                      إىل احلفاظ على أكرب عدد        الســـــعي  (  39 )                        ّ                              ممكن من األراضـــــي يف وجه توســـــّ

                                                                                        التعدين، والصــناعات الزراعية واالســتغالل املفرط دون تناوب على اســتخدام األراضــي بســبب طلب األســواق 
 .                          اخلارجية على املنتجات األصلية

 .         ء التغذية                        القادرة على عكس آثار سو                                                                    إعادة تقييم املنتجات األصلية مثل األغذية ذات القيمة التغذوية العالية  (  40 )
ّ                                                          متكاملة يشّكل كل عنصر فيها جزءا  من الكل، مما يربز ضرورة استداد "اجملاالت    ة                        اعتبار اجملال اجلغرايف وحد    (  41 )           

 .                                                                           اجلغرافية األصلية" أو البيئة الطبيعية اليت تضم احلياة النباتية واحليوانية األصلية
 .                                        اليت تعزز املعارف التقليدية من دون تشويهها                         دمج التكنولوجيات اجلديدة  (  42 )
                                                            ّ          متواصـــلة قائمة على التحســـني والبحث املســـتمرين، واســـتخدام أثر تغرّي املنا  على   ة                         اعتبار التجربة هذه عملي    (  43 )

   ّ                                              ّ                                    ّ  تغرّي املواســــــم كســــــيناريو لتحديد أصــــــناف النباتات اليت تتكّيف بشــــــكل أفضــــــل مع الظروف املناخية املتغرّية 
 .       وجتربتها

 
ّ     وأدوار كّل منه                              اجلهات الفاعلة الرئيسية املعنية    ا        

 .                                     اجملتمعات باعتبارها مصدر املعارف واإلنتاج
ّ          النساء من السكان األصليني، باعتبارهّن اجلهة املسؤولة عن تنظيم االقتصاد األسري ومصدر املعارف املتعّلقة بتنوّع البذور         ّ                                                       ّ                                  

 .         واختيارها
  ،                                           ّ                         وتعين اخلرباء أو احلكماء يف موضــوع أو مواضــيع معّينة ويف إدارة التكنولوجيات(                                   الياشــاك )وهي تســمية يف اللغة الكيشــوا 

ّ                                 املســــــؤولون عن توجيه أعضــــــاء اجملتمع احمللي و كينهم من بناء قنوات الري واملدّرجات الزراعية وحتضــــــري األمسدة ومبيدات                                                                    
 .                       احلشرات الطبيعية وغري ذلك

ّ      الســــــلطات املعنية الواجب إشــــــراكها لتقّدم دعم                                                             ها ملبادرات حتويل األغذية اليت تقوم هبا النســــــاء من الســــــكان األصــــــليني،                                  
                                                                                          وإنشـــــــــــاء دفيئات وصـــــــــــوبات، وإن مشـــــــــــاركة الســـــــــــلطات بغاية األتية على الرغم من أهنا   تســـــــــــفر حّت اآلن عن أي 

 .     ملموس    دعم
 

                            ىل حتسني األمن الغذائي والتغذية                                  التغيريات الرئيسية املالحظة بالنسبة إ
 .                                                                  عائدات األراضي املزروعة مبوازاة تعزيز القدرات على ختزين األغذية وحتويلها      زيادة   (  44 )
 .                                                 زيادة زراعة احملاصيل املتعاقبة مثل الذرة والفاصولياء  (  42 )
ّ                                                        تعزيز تنوّع األغذية املتاحة عرب تكميل اإلنتاج الزراعي باحلدائق املنزلية  (  42 )         . 
                                                    التبية التغذوية لتحديد االحتياجات من األغذية حبســب الســن                                        دمج املزيد من املمارســات الغذائية من خالل  (  47 )

 .            على حنو مناسب
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                                                                                    حتســـني صـــحة الفتيان والفتيات من الســـكان األصـــليني من حيث احلجم والوزن.و  يكن من املمكن التحقق   (  48 )
 .                               من أثر ذلك على حتسني األداء املدرسي

 .       ىل املياه إ            ّ         ّ         ّ         ا على التكّيف مع تغرّي املنا  وقّلة حاجتها                                          حتديد األصناف اليت تسمى "أغذية املستقبل" لقدرهت  (  49 )
 

                                        التحديات اليت  ل مواجهتها وطريقة معاجلتها
ّ          التحديات دائمة ومستمرّة. ونظر      إن ّ          حملية معدودة وال يشّكل برناجم                            إىل أن املشروع يشرك جمتمعات   ا                                 يشمل املناطق         كامال       ا                 

                                                                 ىل تأمني املال لشــــــــراء املنتجات تدفع الســــــــكان إىل اســــــــتخدام األمسدة الكيماوية                                     واألحوا؛ املائية اجلغرافية، فإن احلاجة إ
                                                 ُ                                                      بصـــــورة دائمة. ويتم مواجهة الوضـــــع من خالل القيمة اليت تُعطى للمنتجات الغذائية يف املعار؛ الوطنية، حيث تأك د أن 

         نتظمة وال          عار؛ غري م          األســــــــواق وامل                                                                         الطلب أكرب على املنتجات العضــــــــوية واخلالية من الكيماويات الزراعية. غري أن هذه
ّ         تشّكل بديال    .                                 مستدام ا للمنتجني من السكان األصليني    

ٍ                              ُ                                          ويتمّثل حتٍد آخر يف العنصـــــــرية والتمييز حبيث تُعترب منتجات الســـــــكان األصـــــــليني وأمناطهم املعيشـــــــية  ّ       اإلنتاجية أقّل قيمة   و     ّ                
         ل التحدي                                       ّ ية حتظى باعتبار أكرب. ويف هذا الصــدد، يتمثّ                                            أدىن. وبالنســبة إىل األغذية، فإن املنتجات الصــناع   ى           وذات مســتو  

ّ              يف بناء أو إتاحة سوق داخلي للمنتجات األصلية ودمج هذه األغذية يف سياسات الدعم الغذائي الذي تقّدمه الدولة إىل                                                                                          
 .                                  املراكز التعليمية والربامج االجتماعية

مارس لزيادة إنتاج األغذية ب م   ويت
ُ
                          ّثل حتٍد آخر يف الضغط امل
ُ
                ٍ           ديد الطلب                                         سبب النمو احلضري املستمر والسريع حيث يتم حتّ    

   ا.   د                                                                                                   على األغذية حبسب األذواق يف املناطق احلضرية وآفاقها، مما يؤدي إىل خسارة العديد من املنتجات األصلية املغذية ج
 

                                   الدروس املستفادة /الرسائل الرئيسية
   اج                                            وضع سياسات للدعم وحتديد األولويات اخلاصة باإلنت              ، لكنها تتطلب                               ن املعارف واملنتجات موجودة فعال   إ  (  20 )

 .             األسري واجملتمعي -      احمللي
ّ                                            ّ      يشّكل التنوّع البيولوجي أفضل خمترب إلجياد احللول لتحديات تغرّي املنا   (  21 )        ّ   . 
                      مع ممارساهتم التقليدية.   ا                             ن األصليني على نطاق واسع  اشي                      جيب حتويل منتجات السكا  (  22 )

 
 االستهالك املسؤول من أجل االستدامة والصحة واإلنصاف يف إكوادور أسرة! تعبئة 220 000

 
                                         اجلهات املناصرة والكيانات املسؤولة الرئيسية

  (MESSE                                             ( وحركة االقتصاد االجتماعي والتضامين يف إكوادور )Agroecológico                          التجمع الزراعي اإليكولوجي )
 

                    التاريخ/اإلطار الزمين
     2014               وبر/تشرين األول       من أكت   ء                      مفتوح العضوية، ابتدا  
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             مصدر التمويل
ّ                                ويل ذا  إىل حّد كبري. ويف الفتة املمتدة بني عامي  ّ                                    ، مّول صـــــــــــــندوق الزراعة اإليكوليوجية ومؤســـــــــــــســـــــــــــة     2012 و      2014                 

              ل تقييم األثر.     بتموي   ا                                 التنمية الدولية يف كندا حالي                                                      "سويفل" استاتيجية عامة للقاء واالتصال. ويقوم مركز حبو 
 

             ساسية/السياق         معلومات أ
ّ                                                 أثر التجّمع الزراعي اإليكولوجي يف دســــــــتور إكوادور الرائد لعام  ّ                                ، الذي ينّص على انتقال الســــــــياســــــــات العامة من     2008                  

                                                                                                        األمن الغذائي )االحتياجات األســـــاســـــية من الســـــعرات احلرارية( إىل الســـــيادة الغذائية )الغذاء كممارســـــة دميقراطية(. وقام 
                                                                              ، مبا يف ذلك مشــــــــــاريع قوانني الســــــــــيادة الغذائية، والتنوع البيولوجي الزراعي / البذور،                           القادة بصــــــــــياغة تشــــــــــريعات الحقة

                                        ُ      ّ                                                 واالســتهالك املســؤول. ومع ذلك، بعد مخس ســنوات، ُلوحظ أنّه   يتحقق ســوى القليل من التغيري على مســتوى األســرة. 
َ                                    ويف بعض النواحي، فـََقَد جدول أعمال السيادة الغذائية أتيته.  َ  َ                  

ّ                             أّن الغذاء الصــناعي أصــبح مؤثر                        ع الزراعي اإليكولوجي إىل          ّ وخلص التجمّ           يعد من                                 ّ    للغاية يف الســياســة الوطنية لدرجة أنّه     ا  
ّ                     ، قّرر التجّمع الزراعي اإليكولوجي     2012                                                                    الواقعي أن نتوقع من املســـؤولني احلكوميني  ثيل املصـــلحة العامة. لذلك، يف عام         ّ    

ّ               إســـــناد مســـــؤولية هذا التحّول إىل عامة النا ّ                                     س، ما أّدى إىل ظهور محلة "ياله من غذاء لذيذ" )!                              Que Rico Es ويف عام .)          
ّ                          لتجّمع الزراعي اإليكولوجي حتدي   ا     أطلق   ،     2014                                               أســـــــــــرة! )محلة فرعية، املزيد من التفاصـــــــــــيل على املوقع      220     000       بعنوان    ا   

                من ســـــــــــــكان إكوادور      ائة  امل  يف    2                                    (، الذي ســـــــــــــعى إىل إشـــــــــــــراك كتلة هامة تبلغ www.quericoes.org               اإللكتوين التايل: 
ّ                                               بأكملها. وقّدر التجّمع الزراعي اإليكولوجي أّن قيمة االســتثمار احلايل املشــتك بني األغذية واملشــروبات                        ّ        ّ          هذه األســر     دى ل           

                                               يف املائة على األقل من نفقاهتم الغذائية يف "االســــتهالك     20                   . ويســــتثمر املشــــاركون  ا                          مليون دوالر يف الســــنة تقريب       200     تبلغ 
           مليون دوالر      300                                                                       ُ      ل" )أي اإلنتاج الزراعي اإليكولوجي، والشـــــــــــراء املباشـــــــــــر، وحماصـــــــــــيل األنديز(، أي ما يُعادل       املســـــــــــؤو 

       السنة.  يف
                              بشــأن االســتهالك املســؤول، بل تعتقد      أســرة      220     000                                                        وال تســعى احلملة بالضــرورة إىل "تثقيف" هذه األســر البالغ عددها 

ّ                                   أّن هذا املورد غري املســـــتغل موجود بالفعل.              ُ                                               ونتيجة لذلك، ُتســـــاعد احلملة على حتديد هذه األســـــر وربط بعضـــــها ببعض،    
                                                                                                          وإهلامها لتبادل اخلربات املستندة إىل الزمن واليت أثبتل جدواها، وذلك من خالل تنظيم املعار؛ الغذائية، وفعاليات فنون 

          ّ   العمل احلسّية.        وحلقات                         الطهي، واالتصاالت اإلبداعية 
                                                     عشــرات اآلالف من األســر. ومبجرد أن صــارت هذه األســر تعتمد على       إليها             ادرة، انضــمل                         وبعد عامني من بدء هذه املب

ّ   وهو مثال حّي ع -                                 لتناول الطعام بشــــــكل جيد وصــــــحي وحملي    ا                                ، أصــــــبح عدد متزايد منها يعمل مع               ســــــياســــــات الدولة   ن           
                                                      االستهالك املسؤول وعن إضفاء الطابع الدميقراطي على األغذية.

 
              التكيز/األهداف     حمور
                                                                                                                  تغل هذه املبادرة اليت يقودها املواطنون التجربة اإلجيابية القائمة، وتستفيد منها بغية تعزيز السياسات الغذائية العامة، ال  تس

                                                                                                      ســــيما من خالل زيادة االســــتثمارات يف اجملاالت التالية: حماصــــيل األنديز، والشــــراء املباشــــر من املزارعني واإلنتاج الزراعي 
                                                                                  ارتبط املشــاركون اســتاتيجيا  باألنشــطة الســياســاتية يف وزارة الصــحة )ملعاجلة الشــواغل املتعلقة                         اإليكولوجي/ العضــوي. وقد
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                                                                                                                بزيادة الوزن / الســــــــــــــمنة(، وبوكيل األمني العام املعين بالتا  الثقايف )تعزيز املطبخ الوطين(، ومببادرة وزارة الزراعة املتعلقة 
                      بأسواق الشراء املباشر.

 
             جربة/العملية                   اخلصائص الرئيسية للت

ّ                                      من هذا التحّدي: ماذا يعين "االســـتهالك املســـؤول" بالنســـبة    ا       جزء              يصـــبحوا فعال            اثنني لكي                    يطرح املشـــاركون ســـؤالني     يل؟  إ           
ُ            وكيف ُ ارس عائليت ) ّ                              أو جمتمعي( االســـــتهالك املســـــؤول؟ وقد نّظم التجّمع الزراعي اإليكولوجي شـــــبكات من        مؤســـــســـــيت             ّ                                

     جارب                        ُ                                              الردود على هذه األســئلة ويُدرجوهنا يف قاعدة بيانات. وتتمتع األســر املختلفة بت                             املروجني املتطوعني الذين يســجلون
          املسؤولية.    أسس           ما يتعلق ب                              متنوعة للغاية ولكن متكاملة يف

ّ                                                                                 ّ  ُ                     وُتشّجع احلملة على تناول الطعام الطازج القائم على الزراعة اإليكولوجية، املتأ  من الريف حّّت يُباع يف املناطق احلضرية.    ُ 
ّ            وتُعترب معظم هــذه األغــذيــة أصــــــــــــــليــة، ولــذا فهي ُتســــــــــــــهم يف تعزيز الثقــافــة احملليــة والتنظيم االجتمــاعي لكــّل من املنتجني                                                 ُ                                     ُ 
            ُ                                                                                         واملســـــتهلكني. وُيســـــمح فقط ألصـــــحاب احليازات الصـــــغرية وتعاونياهتم بالبيع مباشـــــرة للعموم، ما يقلل التكاليف النهائية 

     210                                                       لزراعية اإليكولوجية يف نيع أحناء البلد. وهناك اآلن أكثر من                                        للمســـــــتهلك. وســـــــرعان ما انتشـــــــرت هذه األســـــــواق ا
           أســـــرة: نأكل      220     000                          ّ                                                        أســـــواق منها يف إكوادور. ويتعّلم الســـــكان مزايا تناول املنتجات احمللية بفضـــــل احلملة اإلعالمية "

           من أرضنا".   ا         ا ولذيذ         ا صحي     م     طعا
ّ  إلعالم االجتماعية. ويف نيع أحناء البالد، يتّم بّث                                             وتســـــــتند احلملة إىل وســـــــائط اإلعالم اجلماهريي ووســـــــائل ا    ّ   ا        برناجم      40                                     

ّ       مـــدة كـــّل منهـــا    ا       إذاعيـــ   ّ                            دقـــائق وعرضــــــــــــــني إذاعيني مرة واحـــدة يف األســــــــــــــبوع )يتحـــّد  فيهـــا خرباء ومزارعون وطهـــاة    8                                                
ّ                  ومستهلكون(. ويُرّكز كّل منها على الربط بني املناطق الريفية واحلضرية(، كما يتّم نشر رسالة إخبار                                                     ّ                   ة على شبكة اإلنتنل  ي             ُ  ّ    

ّ                                             بشـــكل دوري. وباإلضـــافة إىل ذلك، تتواصـــل عّدة جمموعات من منتجي األغذية واملســـتهلكني على شـــبكة                                      WhatsApp  
   ا             ا اآلن أســواق                    ن احلركة، وقد وجدو                                                                          بشــأن املســائل الغذائية. فعلى ســبيل املثال، اســتفاد أصــحاب احليازات الصــغرية اجلدد م

  WhatsApp                                                                بيج وسوداء على السواء( بفضل شبكة التواصل االجتماعي فيسبوك وجمموعة                           ملنتجاهتم من األنديز )قطيفة
                    اليت يتنتمون إليها. 

 
   ها     كل من          وأدوار       املعنية                        اجلهات الفاعلة الرئيسية 

                                                                                             املتطوعون من األســـــر احلضـــــرية )"املســـــتهلكون" أو "األشـــــخاص الذين يأكلون"( وطالب اجلامعات واملنظمات الشـــــعبية 
                                                                                            دعم من منظمات اجملتمع املدين وبالتنســــــيق مع برامج خمتارة تدعمها الدولة )قســــــم الشــــــراء املباشــــــر يف ماغاب،           الريفية، ب

                                                                                 ووكيل األمني العام املعين بالتا  الثقايف، وبرنامج تعزيز التغذية التابع لوزارة الصحة(.
                           ة املستدامة والنظم الغذائية                             األمن الغذائي والتغذية والزراع                           الرئيسية املالحظة بالنسبة إىل         التغريات 

                                                                                                        نظرا حملدودية اهتمام احلكومة بالزراعة اإليكولوجية والزراعة األســــــرية، تســــــعى املبادرة إىل توظيف عدد هام من املمارســــــني 
ّ             ميثلون قوة ســـياســـية. وحّت اآلن، مّت إشـــراك حوايل                                   مليون دوالر أمريكي يف الســـنة. ويدرس     24       ما ميثل    –         آالف أســـرة     10                           

                                                             الذي ميوله مركز حبو  التنمية الدولية أثر هذا النشاط حّت الساعة.       املشروع 
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ّ           اليت ّ ل مواجهتها         التحديات       
                                                                  ُ                                    على الرغم من التشــريعات الرائدة يف جمال الســيادة الغذائية،   حيد  تغيري يُذكر على املســتوى األســري على مدى العقد 

                                            دوالر أمريكي يف السنة يف إكوادور( مؤثرة للغاية        مليار    20     مببلغ                                                 املاضي. وقد أصبحل األغذية احلديثة )اليت تقدر قيمتها 
ّ    ّ               يف الســــياســــات العامة إىل درجة أّن توّقع قيام املســــؤولني             تاج األســــر إىل             غري واقعي. وحت   ا                              بتمثيل املصــــلحة العامة صــــار أمر                               

ّ                       حتّمل مسؤولية حتقيق التغيري.   
 

                  /الرسائل الرئيسية        املستفادة        الدروس
                                        ُ                                              ين يأكلون" يف القطاعات احلضـــرية والريفية، وُيشـــاركون على مســـتويات متعددة من التعليم والعلوم                 يعيش "األشـــخاص الذ

                                                                                                  والصناعة واحلكومة. ويف حني يتحمل املستهلكون بعض املسؤولية يف ما يتعلق بعلل األغذية احلديثة، ميكنهم، من خالل 
                  "باملنافع العامة".   ا                         ُ     ة من األغذية كوسيلة للمضي ُقدم                 ّ           "التغذية بشكل جّيد" االستفاد

 
 رابطة مونتسبريتويل للحبوب القدمية، فلورنسا )إيطاليا(

 
             اجلهة املناصرة
 جامعة فلورنسا

 
                       اهليئة الرئيسية املسؤولة

   (Associazione Grani Antichi di Montespertoli)رابطة مونتسبريتويل للحبوب القدمية
 

                     التاريخ/اإلطار الزمين
2008-2017 

 
    ويل         مصدر التم

ية اجلهات الفاعلة احمللية واملســـتهلكون؛ موارد حمدودة وســـياســـة عامة موات اا ما  وله ذاتي  العمل اجلماعي الشـــعيب الذي غالب  
 .لشراء األغذية، تقدمهما بلدية مونتسبريتويل

 
      املكان

 أوروبا اجلنوبية –إيطاليا  -توسكانا 
 

                        معلومات أساسية/ السياق
من فلورنســـــا )إيطاليا(، كانل تعّد يف اخلمســـــينيات من القرن  اكيلومت    30فية تقع على مســـــافة مونتســـــبريتويل مســـــتوطنة ري

املاضــي خمزن فلورنســا. وقد اشــتهرت بتقاليدها يف صــنع اخلبز يف نيع أحناء وســط توســكانا. ولكن خالل الســتينيات من 
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ملناطق ات غري الزراعية، ومن املناطق الريفية إىل االقرن املاضــــــــــــــي، بدأت تفقد أتيتها مع االنتقال من الزراعة إىل القطاع
، قرر طّحان وخّباز أن مييزا اخلبز املنتج يف مونتســبريتويل باالنتقال إىل األنواع األصــلية القدمية اليت 2008احلضــرية. ويف عام 

دة جامعة فلورنســا،  كّنا عجعلل اخلبز احمللي يشــتهر يف فلورنســا واملناطق احمليطة هبا حّت منتصــف القرن العشــرين. ومبســا
من إشــــــــــــــراك عدد قليل من املزارعني الذين يقومون بزراعة أصــــــــــــــناف قدمية، وانضــــــــــــــّم إليهما يف وقل الحق خباز آخر. 
واعتمدت جمّدد ا التقنيات التقليدية املنســـّية منذ زمن بعيد على نيع مســـتويات ســـلســـلة اإلنتاج )الزراعة والَطحن واخلَبز(، 

 .حي عايل اجلودةعن إنتاج خبز ص احمللي وعلى خصوبة التبة، فضال   على التنوع البيولوجي الزراعي مبا يضمن احلفاظ
وتتطلب األصــناف القدمية من القمح تقنيات زراعة مالئمة. وكانل هذه األصــناف تُزرع خالل العقدين األولني من القرن 

ثر أو معدومة. وهي أطول من األصناف احلديثة، وأك الة جد  كيميائية وامليكانيكية قليالعشرين، عندما كانل املدخالت ال
يف منطها الوراثي واملظهري على الســـــــواء، وأقل إنتاجية بكثري، على األقل من وجهة  ارضـــــــة للعدوى الفطرية، وأكثر تنوع  ع

احلديث، وأن تصـــــّنف   ينظٍر كمّية حمضـــــة. وهبذه الصـــــفة، ميكن أن تُعترب نوع ا خمتلف ا من احملاصـــــيل مقارنة بالقمح التقليد
كمحاصيل ثانوية ومبتكرة. وكما هو احلال بالنسبة إىل احملاصيل الثانوية املبتكرة األخرى، تُعاين أصناف القمح القدمي من 

 .نقص املعارف التقنية احملددة القواعد، وغياب بيانات السوق، واملنظورات االقتصادية غري املؤكدة
ة يف السلسلة هي األخرى من نقص املعارف التقنية احملددة القواعد: كالطحانني، واخلبازين، وتُعاين اجلهات الفاعلة الالحق

وصــــانعي املعجنات، وحّّت املســــتهلكني. وللحفاظ على نيع اخلصــــائص التغذوية للقمح، جيب طحنه على احلجر، وهي 
ّمرة، وتتطلب اخلبز باســـتخدام اخلمرية املتخممارســـة عفا عليها الزمن منذ فتة طويلة. وباإلضـــافة إىل ذلك، جيب أن ُيصـــنع 

  .صناعة اخلبز تقنيات خاصة وفتات ختمري أطول بسبب اخلصائص التكنولوجية الفريدة للدقيق
 

                   حمور التكيز/األهداف
ى حّد لهتدف السلسلة الغذائية إىل إنتاج منتجات عالية اجلودة بأسعار معقولة، للمجتمع احمللي وملدينة فلورنسا اجملاورة ع

ســواء، حيث يباع اخلبز واملعجنات يف حمال خمتارة، ما يضــمن ســياســة األســعار املعقولة. وُيســّلم اخلبز واملعجنات الصــحية 
  .أيض ا إىل املطاعم املدرسية احمللية

 
                                 اخلصائص الرئيسية للتجربة/العملية

 "محاية بوب القدمية. وهتدف الرابطة إىل، أُنشــــــــــــــئل رابطة ال تتوخى الربح، هي رابطة مونتســــــــــــــبريتويل للح2013يف عام 
املنتجني ومســـــــــــــــاعــدهتم على االمتثــال للخطوط التوجيهيــة للرابطــة والتويج ملنتجــات احلبوب القــدميــة". وهي تؤدي دور ا 
ا بوصــــفها أحد أصــــحاب املصــــلحة بني ســــلســــلة اإلنتاج هذه ومســــتويات احلكومة احمللية )وال ســــيما بلدية  ســــياســــي ا أيضــــ 

يل(. وبإصـــدار خطوط توجيهية تقنية حمددة للزراعة والطحن وصـــناعة اخلبز واملعجنات، تُنظم الرابطة ســـلوكيات مونتســـبريتو 
اجلهات الفاعلة يف هذه السلسلة من أجل احلفاظ على مستوى عاٍل من اجلودة على امتداد السلسلة. وهذه هي جمموعة 

 .القواعد اليت تنّظم القيم/املوارد املشتكة
ا بشـأن توزيع القيمة املضـافة اليت تولدها السـلسلة، األمر الذي "يضـمن  وباإلضـافة التفاو؛ يف الرابطة أيضـ  إىل ذلك، يتم ّ

أّن األســـــــعار املرتفعة اليت يدفعها املســـــــتهلكون حُتال إىل املزارعني". ويف الواقع، قّرر جملس الرابطة تثبيل ســـــــعر القمح عند 
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ن أســــعار  اآلن لضــــماحّت ان. ويبدو أّن التتيب يعمل جّيد  يتكبدها املزارعو مســــتوى يضــــمن تغطية معظم التكاليف اليت 
 .، تُقدم الرابطة ملصقات للمجّهزين تفيد بأّن منتجاهتم مصنوعة من حبوب مونتسبريتويل القدميةاعادلة للمزارعني. وأخري  

 
ّ      اجلهات الفاعلة الرئيسية املعنية وأدوار كّل منها                                        

يني، تســــبريتويل إىل عمل عدد صــــغري نســــبي ا من اجلهات الفاعلة. وباســــتثناء املســــتهلكني احمللتســــتند ســــلســــلة اخلبز يف مون
، وطحان واحد، وخبازان، وصــــــــانعا حلويات، وصــــــــانع معجنات امزارع   20جهة فاعلة، من بينهم  30يوجد أكثر من  ال

 .الرابطة لورنسا. وقد انضموا نيعهم إىلواحد، والبلدية احمللية، وخبري زراعي وجمموعة صغرية من الباحثني من جامعة ف
ويتوىل قيادة ســـلســـلة اخلبز كّل من الطحان وأحد اخلبازين على حنو مشـــتك، على األقل يف مرحلة إطالق العملية. وال بّد 

كنولوجية تأيض ا من االعتاف بالدور الذي يؤديه الباحثون يف جامعة فلورنسا، الذين كانوا مصدر اإلهلام األويل واملعارف ال
الالزمة للعودة إىل أنواع القمح القدمية. وعلى حنو مماثل، اضــــطلع أحد اخلرباء الزراعيني بدور أســــاســــي، إذ قّدم املســــاعدة 

  .التقنية للمزارعني منذ إطالق املبادرة
 

     ائية                                                                                       التغيريات الرئيسية املالحظة بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة والنظم الغذ
؛ ويطحن الطحان اهكتار   420تُعّد سلسلة إمداد القمح القدمي يف مونتسبريتويل جتربة ناجحة إذ تشمل السلسلة أكثر من 

قنطار من اخلبز. وقد ازدادت  200ن يف الســــــــــــــلســــــــــــــلة و حلبوب القدمية، فيما خيبز اخلباز قنطار من ا 800احمللي أكثر من 
  .يف السنوات األخرية اقل مستويات عالية جد  ملبادرة وحقالكميات باطراد منذ بداية ا

 
ّ           اليت ّ ل مواجهتها         التحديات      

هناك نوعان من الشواغل يف ما يتعلق بضمان اجلودة، أال وتا االمتثال للخطوط التوجيهية التقنية ومسعة العالمة التجارية. 
الجتماعية. وألّن الســمعة حُتاك ضــمن الشــبكة ا اا شــخصــي  ّن املزارعني يعرفون بعضــهم بعضــ  وتعّد هذه األخرية أقل أتية أل

ومع ذلك، ُوضــــــــع شــــــــكل من أشــــــــكال الضــــــــمانة التشــــــــاركية. ويرتبط هذا النظام بالعمليات االجتماعية، مثل: تشــــــــاطر 
املعلومات والتقنيات واملعارف التقليدية، وإدارة البذور وحفظها على حنو ناعي واألســــــــــــــعار االجتماعية الطابع. وعلى 

ذلك، تُعّد مسعة العالمة التجارية مسألة حساسة يف ما يتعلق بسلوك بعض جتار التجزئة خارج حدود اجملتمع العكس من 
احمللي والســـــــــــلســـــــــــلة الغذائية احمللية. وتنشـــــــــــأ التحديات يف ما يتعلق بســـــــــــمعة العالمة التجارية عندما يتعاقد منتجون من 

ميزات والقيمة تأكدوا من أّن اخلبز، مّت وأينما مّت بيعه، حيتفظ باملمونتســــــــــــبريتويل مع جتار جتزئة من اخلارج: إذ عليهم أن ي
  .اليت يتسم هبا إنتاجه، ومن أنّه يباع بسعر معقول

 
                                  الدروس املستفادة/الرسائل الرئيسية

تمعات جُ ثل هذه احلالة أاح العمل اجلماعي الشـعيب الذي  ّكن من إحياء تقليد عريق، ووفّر الغذاء الصـحي واجلّيد للم
احمللية واملدينة اجملاورة. وقد حّدد فريق اجلهات الفاعلة يف الســلســلة جمموعة من القواعد البســيطة والفعالة لتحديد مســتوى 
األســــــــعار، يتشــــــــارك مبوجبها الطحان واخلبازان خماطر اإلنتاج اليت يتكبدها املزارعون، مبا يضــــــــمن االســــــــتمرارية على طول 

ابل، اتفق املزارعون على أن يقوم أعضـــــاء آخرون يف اجملموعة باإلشـــــراف على حقوهلم، يف الســـــلســـــلة وســـــالمتها. ويف املق
إطار خطة ضــــمان تشــــاركي، وعلى اعتماد تقنيات وممارســــات زراعية جديدة. وبفضــــل املســــتوى العايل من الثقة واملعاملة 
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القواعد، أُتيحل  األقل يف ما يتعلق ببعض عن االســــــــــــتقاللية اليت تُتيح اختاذ القرارات على مّر الزمن، فضــــــــــــال   باملثل على
  .العناصر الرئيسية لإلدارة الناجحة لسلسلة غذائية معقدة وعالية اجلودة

 ويتمثل عنصر أساسي آخر لنجاح املشروع يف العالقة املتينة مع اجلامعة احمللية اليت أسدت املشورة العلمية وحّددت 
 

 اجها.اخلصائص التغذوية لألغذية اليت يتّم إنت
 

 مبادرة من املزرعة إىل برنامج البداية املبكرة يف جمال التعليم األويل، مينيسوتا
 )الواليات املتحدة األمريكية(

 
             اجلهة املناصرة

                            تمع املدين للجنة األمن الغذائي              من خالل آلية اجمل (IATP)                                معهد الزراعة والسياسات التجارية
                      الكيان الرئيسي املسؤول

 :           بالتعاون مع (CAPRW)                                     تمعي القائمة بني مقاطعيت رامسي وواشنطن              شراكة العمل اجمل
                                معهد الزراعة والسياسات التجارية
 (HAFA)                                  الرابطة األمريكية للمزارعني اهلامونغ

                              ملعاجلة املنتجات الزراعية باجلملة (Russ Davies)                شركة روس دايفيس
 :        وبدعم من

 تحدة األمريكية ومراكز مبادرة البداية املبكرة مبينيسوتا                                         وزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية يف الواليات امل                                                    
 إدارة الزراعة مبينيسوتا                       
 إدارة التعليم مبينيسوتا                       
 معهد الزراعة والسياسات التجارية                                
 أكادميية نيو أوريزون                    (New Horizon Academy) 

 
      الزمين     طار          التاريخ/اإل

2013    - 2012     
 

             مصدر التمويل
                التمويل الفدرايل
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         ة/السياق             معلومات أساسي
                                                                                                             برنامج البداية املبكرة هو برنامج ملكافحة الفقر ممول من اهليئات الفدرالية التابعة لوزارة الصـــــــــحة واخلدمات اإلنســـــــــانية يف 
                                                                                                     الواليات املتحدة األمريكية يقدم خدمات شـــــــــاملة يف جمال التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة والصـــــــــحة والتغذية وخدمات 

 .                                  فال الفئات ذات الدخل املنخفض وأسرهم                      مشاركة اآلباء لفائدة أط
                                                                                                            وتعترب مبادرات من املزرعة إىل برنامج البداية املبكرة يف جمال التعليم األويل نتيجة جديدة نســــــــــبي ا نانة عن مبادرات أكثر 

    وهي                      ضــمن التعليم املدرســي.    12                                                                       شــيوع ا لربامج "من املزرعة إىل املدرســة" العاملة يف ريا؛ األطفال حّت مســتوى الصــف 
                                                                                                  هتدف إىل ضـــمان أســـواق موثوقة ملزارعي املســـاحات الزراعية الصـــغرية )الذين كانوا يعتمدون ســـابقا بشـــكل أســـاســـي على 
                                                                                                  أســـــــــواق املزارعني أو على البيع املباشـــــــــر للمســـــــــتهلكني(، مع توفري أغذية طازجة وصـــــــــحية يف إطار وجبات برنامج رعاية 

 .                                إعالم األطفال بشأن مصدر هذه األغذية                                           الطفولة ذات الصلة بربنامج البداية املبكرة، و 
                                                                                                 ، شــرع معهد الزراعة والســياســات التجارية يف التخطيط لتكرار الصــيغة التالية لنموذجه من املزرعة إىل رعاية     2013       ويف عام 

                                                                                                        األطفال وكان لديه اهتمام بتكييف منوذجه ليتضــمن حمتوى مناســب من الناحية الثقافية، ويتضــمن عنصــر ا قويا فيما خيص
                                                                                                   إشــــراك األســــر والتكيز القوي على تقدمي خدمات للفئات الضــــعيفة من األطفال واألســــر الذين يعانون من إمكانيات جد 
                                                                                                        حمدودة يف احلصــول على األغذية الصــحية احمللية. وجتعل اخلربة املتوفرة لدى مبادرة البداية املبكرة بشــأن هذه املواضــيع هذا 

                                                                               دة منه. وإن العالقة اليت أقامها معهد الزراعة والســـياســـات التجارية ســـابقا مع الرابطة                                 الربنامج شـــريك ا مثاليا ميكن االســـتفا
                                                                                                     األمريكيــة للمزارعني اهلــامونغ، وهي منظمــة ال تســــــــــــــتهــدف الربح تلتزم بتحقيق الرخــاء للمزارعني األمريكيني من اهلــامونغ 

        اهلامونغ                                  ة الذي يشـــمل طائفة كبرية من أطفال                                                                  وأســـرهم، جعلته يهتم بصـــفة خاصـــة بإقامة شـــراكة مع برنامج البداية املبكر 
                                                                                                          وأســــرهم ضــــمن جمتمعه احمللي. وإن العديد من املزارعني األمريكيني اهلامونغ ال يســــتطيعون القراءة والكتابة باللغة اإلأليزية 

          هلامونغ من  ا                                                                                          ألهنم ينحدرون من جمتمعات املهاجرين من بلدان آســــــــــــــيوية ويعتمدون اآلن على الرابطة األمريكية للمزارعني 
 .                                              أجل االستئناس بنظم معقدة يتعذر عليهم فهمها  اما

 
              التكيز/األهداف    حمور 

 :                                                  هتدف مبادرات من املزرعة إىل رعاية األطفال إىل حتقيق غرضني
  توفري خيارات ألغذية طازجة وصـــــــحية لألطفال البالغ ســـــــنهم ما بني ثال  ومخس ســـــــنوات يف مركز رعاية                                                                                  

                                                   وبناء معارفهم بشأن املسائل املتعلقة باملزرعة واألغذية؛                       األطفال وتوجيه أذواقهم
  توفري ســــــــوق موثوقة لألســــــــر املعيشــــــــية املزارعة الصــــــــغرية واملتوســــــــطة احلجم، والســــــــيما ملزارعي املســــــــاحات                                                                                 

 .      الصغرية         الزراعية
 

                                              اخلصائص الرئيسية للتجربة وأصحاب املصلحة املعنيون
                                                           طعيت رامســـــــــــي وواشـــــــــــنطن على حنو وثيق مع الرابطة األمريكية للمزارعني                                       عملل شـــــــــــراكة العمل اجملتمعي القائمة بني مقا

                                                                                                    اهلامونغ، اليت كانل تزودها باألغذية، وســاعدت على وضــع حمتوى ثقايف مناســب للمناهج التعليمية؛ وكذلك تعاونل مع 
                  ن املزرعة إىل رعاية         برنامج م                                                                                    معهد الزراعة والســـياســـات التجارية، الذي قدم التدريب والدعم الفين واخلربة الناجتة عن تنفيذ 

 .                                            األطفال من خالل التعاون مع أكادميية نيو أوريزون
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                                                                                                        وجرى تكييف منوذج معهد الزراعة والســــــــــــياســــــــــــات التجارية املتعلق مببادرة من املزرعة إىل رعاية األطفال واملنهج التعليمي 
             م غســـــــل وتعبئة                             ىن التحتية واملعدات لكي يتســـــــىن هل                                                              املتصـــــــل به. وقدمل الرابطة األمريكية للمزارعني اهلامونغ للمزارعني الب

                                                                                                    منتجاهتم وختزينها يف أماكن باردة ومكيفة مناخي ا إىل أن تكون جاهزة للنقل والتنســــــــــــــيق بني خمتلف املزارعني هبدف نع 
   ك،  ل                                                                                                حماصـــــيلهم والعمل على تنظيف املنتجات الزراعية وتســـــليمها لشـــــركة معاجلة بغية تقطيعها إىل شـــــرائح وقطع، وغري ذ

 .                                             وبعد ذلك توزيعها لكي يتم طبخها يف الوقل املناسب
                                                                                                          وكانل فتة التخطيط األويل للمرحلة التجريبية هي الفتة اليت استغرقل وقتا أطول. وأدجمل شراكة العمل اجملتمعي القائمة 

          ها لتدريب        ل برناجم                                                                                   بني مقاطعيت رامســــــــــي وواشــــــــــنطن مواضــــــــــيع برنامج من املزرعة إىل مبادرة البداية املبكرة بســــــــــهولة داخ
                                                                                                          املوظفني املقرر بالفعل واألحدا  املتعلقة مبشاركة األسر. وجرى التأكيد على تنظيم أنشطة تعليمية لربنامج من املزرعة إىل 

                                                 داخل الصــــــــــــــف املدرســــــــــــــي يومي االثنني والثالثاء، وأدرجل هذه    –                      اخلاص بأغذية حملية حمددة    –                      برنامج البداية املبكرة 
 .      واخلميس                                                                               نتجة مبساعدة الرابطة األمريكية للمزارعني اهلامونغ( يف وجبات األطفال خالل يومي األربعاء                األغذية نفسها )امل

                                                                                                           كما ســـاعد إدماج وصـــفات مناســـبة من الناحية الثقافية مســـتمدة من اخللفيات الثقافية لألطفال املشـــاركني يف برنامج البداية 
        اية فتة                                                      شـــــــــعور بالفخر بشـــــــــأن ثقافة الطعام يف جمتمعاهتم احمللية. وعند هن          على غرس ال   –                      مبن فيهم أطفال اهلامونغ    –       املبكرة 

                                                                                                األســـبوعني، شـــارك األطفال يف مثانية عرو؛ على األقل بشـــأن هذه األغذية املومسية. وركزت الوصـــفات على إعداد أكالت 
    بخ.                    ا بالنســـــــــــبة لعمال املط                                                                               بســـــــــــيطة لكي تكون األغذية بارزة أمام أعني األطفال، والعمل على جعل إعداد األغذية بســـــــــــيط  

 .                                                                                                           وتتناول األنشطة املصممة لتعليم صغار األطفال بشأن األغذية احمللية والزراعة الرياضيات والعلوم والفنون واأللعاب احلسية
                                                                                                       وتتمثل مهمة أســــــاســــــية أخرى داخل هذه املرحلة التجريبية يف بناء ســــــلســــــلة اإلمداد بغية ربط منتجات الرابطة األمريكية 

                                                                                                 ني اهلامونغ بشــــــركة توريد األغذية اجلاهزة التابعة لشــــــراكة العمل اجملتمعي القائمة بني مقاطعيت رامســــــي وواشــــــنطن.        للمزارع
                                                       باعتماد نظم داخلية لدعم املشــــتيات من املنتجني احملليني، ووضــــعل  (Russ Davis)                             وقامل شــــركة حملية ملعاجلة األغذية

      خبري                                                      يفية إنتاج املزارعني ملنتجاهتم. كما قامل هذه الشـــــــــــــركة بتعيني                                           نظام تتبع يوفر للزبائن معلومات شـــــــــــــفافة بشـــــــــــــأن ك
                                                                                                   اســـــتشـــــاري يف ســـــالمة األغذية قادر على القيام بزيارات للمزارع وإســـــداء املشـــــورة، ومســـــاعدة املزارعني احملليني على فهم 

 .                               الربوتوكوالت املؤسسية لسالمة األغذية
 

ّ           اليت ّ ل مواجهتها         التحديات       
                                                                                         الذي واجهته الرابطة األمريكية للمزارعني اهلامونغ هو العمل ضمن نظام سلسلة إمداد مناسبة لكبار                  كان التحدي األكرب

                                                                                           املنتجني. وكان من الصــــــــــــــعب يف البداية العثور على شــــــــــــــركة ملعاجلة األغذية ترغب يف معاجلة كميات صــــــــــــــغرية نســــــــــــــبيا 
  .      األغذية   من

     غذية                                                      اجملتمعي القائمة بني مقاطعيت رامســي وواشــنطن وشــركة توريد األ                                                   وأشــارت مبادرة البداية املبكرة التابعة لشــراكة العمل
                                                              ملعاجلة املنتجات الزراعية باجلملة إىل أنه كان من الصــــــــعب إقامة شــــــــراكة  (Russ Davies)                        اجلاهزة وشــــــــركة روس دايفيس

         مبـــاشــــــــــــــرة           ا املعتـــاد يف                                                                        املزارعني احملليني مثـــل الرابطـــة األمريكيـــة للمزارعني اهلـــامونغ ألن ذلـــك خيتلف عن أســــــــــــــلوهبـــ   مع
 .        التجارية       األعمال
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                                                                                                    وهكذا جيب أن يعمل منســــــقو املشــــــروع خارج النظام النموذجي للمشــــــتيات واملعاجلة احملدد لتناول الطلبات الكبرية فيما 
  ى   ر                                                                                                   خيص األغذية املعاجلة. وال تتلقي شـــــركة توريد األغذية اجلاهزة عادة كامل املنتجات مباشـــــرة من املزارعني، ولكن باألح

                                                                                                      من شـــــــركة املعاجلة اليت تقوم بقطع األغذية إىل شـــــــرائح وتقشـــــــريها وقطعها لكي يتم حتويل األغذية الكاملة إىل مواد قابلة 
                                                                                                   لالســـتخدام ميكن قياســـها واســـتعماهلا إلعداد وجبات. وإضـــافة إىل ذلك، تكون شـــركة املعاجلة مبثابة الطرف الثالث الذي 

                                                               ؤولية شــــــركات توريد األغذية اجلاهزة. كما جرى حتديد شــــــركات معاجلة تقوم                                يتحقق من ســــــالمة األغذية، مما خيفف مســــــ
                                                                                                 بتصــنيع كميات كبرية من األغذية وكان من الصــعب العثور على شــركة ترغب يف تلقي طلبات لكميات صــغرية نســبيا من 

 .                              األغذية الالزمة للربنامج كل أسبوع
       املزرعة                                      وكلتاتا تدعمان دعما كبريا مبادرات من   –             ليم مبينيســــــــوتا                                                    وداخل منظمات مثل إدارة الزراعة مبينيســــــــوتا وإدارة التع

                                                                             مثــة قيود بريوقراطيــة  نع الوكــاالت من العمــل خــارج منــاطقهــا املعينــة. وهــذا األمر قــد ميثــل    –                         إىل برنــامج البــدايــة املبكرة 
 .           اعات متعددة                                                                          مشكلة ملبادرات مثل مبادرة من املزرعة إىل برنامج البداية املبكرة، اليت  تد عرب قط

 
                  /الرسائل الرئيسية        املستفادة                                التغريات الرئيسية املالحظة/الدروس

                                                                                                        كان أحد أكرب اآلثار اإلجيابية ملبادرة من املزرعة إىل برنامج البداية املبكرة اســـــــتحدا  ســـــــلســـــــلة إمداد للعمل مع مزارعي 
                                      ن ث  هيد الطريق أمام مبادرات مماثلة يف                                                                 املساحات الزراعية الصغرية واحلد من احلواجز أمام الدخول حسب شروطهم، وم

 .                                                          املستقبل. وتعترب املرونة املفتاح الرئيسي للعمل مع صغار املزارعني
                                                                                                و ثلل إحدى الصـــعوبات اليت واجهل صـــغار املزارعني يف االنتقال من البيع على مســـتوى أســـواق املزارعني إىل األســـواق 

                                                       ب إضــــايف بشــــأن ســــالمة األغذية، واالنتقال من عقلية حصــــد أي منتج                                         املؤســــســــية. ذلك أنه يتعني أن يكون لديهم تدري
                                                                                            أصـــــــــبح يانعا، والتخطيط املســـــــــبق وزراعة حماصـــــــــيل تكون جاهزة للحصـــــــــاد خالل وقل معني. ويف هناية املطاف، انتقل 

        د وضــعية  ا                                                                                         املزارعون الضــعفاء من ســوق غري مؤكد إىل ســوق ميكن االعتماد عليه والتخطيط له، ويف هناية املطاف جرى إجي
  .                                           اقتصادية إنالية أكثر استقرارا بالنسبة إليهم

. 
   ال                                              لدى خمتلف املؤســـــــــســـــــــات والتغلب عليها لضـــــــــمان تعاون فع             البريوقراطية                                         وينبغي مراجعة اإلجراءات النموذجية والقيود 

    ءمة  ا                                                                                        بني املؤســـــســـــات والقطاعات. والبد من وضـــــع برجمة مشـــــتكة تســـــاعد على التغلب على هذه العقبات. وكانل مو    ما
                                                                     أمرا أســـــــــــــاســـــــــــــيا يف أاح تنفيذ املبادرة التجريبية ملبادرة من املزرعة إىل برنامج                                        القيم وااللتزام الذي وجه عالقات الشــــــــــــــراكة

 .      املبكرة        البداية
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 الثغرات المعرفية والمجالت التي تتطلب المزيد من األبحاث -ا    ً ثالث  

         األجزاء                                        حبا  من أجل فهم التحوالت العميقة املبينة يف                                    الكثري من االســـــــتثمارات بالفعل لتعزيز األ           جرى تكريس  -  49
ّ                                                            الســــــــابقة من هذه الوثيقة وتوثيقها. ورغم إحراز تقّدم يف ما يتعلق بتحليل عدد من أوجه التابط )على ســــــــبيل املثال، بني                                                

ع احلضـــري ّ        التوســـّ ع يف املناطق احلضـــرية وفقدان األراضـــي الزراعية(،        ّ                                            وتغيري النظام الغذائي والتوســـّ               ختصـــيص املزيد من      بغي ن ي                          
ع احلضــري                                                     االســتثمارات لألحبا  من أجل زيادة فهمنا للتفاعل بني عملية  ّ        التوســّ       واألمن         األرياف    لى ع                 والتحوالت الطارئة       

                                   الغذائي. وعلى وجه التحديد ما يلي: 
 

 إّن الرؤية املســـتقبلية للنظم الغذائية يف ســـياق تغرّي ال   ّ                                            ّ   .  ا       ا جيد       فهم         فهومة                    لريفية احلضـــرية ليســـل م ا            ديناميكيات 
ّ  ، على الرغم من أّن     املدن            ِ         يف الغالب من ِقبل ســــــــــــــكان    ا                               ن يكون الطلب على األغذية مدفوع             ومن املرجح أ                 

ّ               ّ                       حصـــة كبرية من اإلنتاج ســـتظل ريفية املصـــدر. وال نعرف إىل أّي مدى ســـيكون تغرّي األمناط الغذائية والطلب                                                   
     الية                                             طق الريفية والزراعة احمللية، وما هي الظروف املث              على تعبئة املنا   ا                      صــــــــــــــنعة أو الطازجة قادر               على األغذية امل
            لتحقيق ذلك؛

  وال يوجد اتفاق بشــــــــــــأن التطور املتوقع للتحّوالت اهليكلية على مســــــــــــتوى االقتصــــــــــــاد، على الرغم من وجود                                                 ّ                                      
ّ    ّ                                                                                اعتاف بأهّنا رمّبا قد تكون خمتلفة للغاية عن النموذج الكالسيكي لالقتصادات القائمة على الزراعة اليوم. ّ   ّما  أ          

             الوقل الراهن          لعمل، يف ل                                                                            إمكانية اضطالع الزراعة والروابط النهائية للنظام الغذائي بدور أكرب يف إنشاء فرص 
                                                                     الذي تنمو فيه البلدان ذات الدخل املنخفض، فهو موضوع يتطلب أدلة إضافية؛

 لدان أو          رة بني الب                                                                         وهناك حاجة إىل وضــــــــع إطار للمســــــــائل الناشــــــــئة واحلامسة املتعلقة بعمالة الشــــــــباب، واهلج        
ّ                                                                       داخلها، ومشـــاركة املرأة يف القّوة العاملة، واالســـتخدام املســـتدام للموارد الطبيعية وخدمات النظم اإليكولوجية                             
                                                                                         يف السياق األوسع للتحوالت االجتماعية واالقتصادية اليت جتري عرب خمتلف الفضاءات واألقاليم، يف البلدان 

                                 النامية وكذلك يف البلدان املتقدمة.

                                                        وهناك أيضا حاجة إىل إجراء املزيد من األحبا  لتقييم ما يلي:   -  20
 

  تأثري الســــياســــات العامة الزراعية والتجارية على اســــتهالك األغذية يف املناطق احلضــــرية والريفية على الســــواء                                                                                              
                           وعلى اإلنتاج الزراعي احمللي؛ 

  احمللية لتنويع                          ســــــــع نطاق ا ويف توفري الفرص                                                        دور املدن الصــــــــغرية والبلدات الريفية يف ربط املنتجني بأســــــــواق أو             
        الدخل؛ 

  ع احلضـــــري     تأثري                                                                   والتحول الريفي على الفئات ذات الدخل املنخفض )أصـــــحاب احليازات الصـــــغرية،        ّ       التوســـــّ
        املنخفضـــــي    ي                                ، وجتار القطاع غري الرمسي، واملســـــتهلك     ألغذية           ين الصـــــافني ل   شـــــت   امل          لألراضـــــي، و            وغري املالكني

     ية(.              يف املناطق احلضر        الدخل
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 النتائج على مستوى السياسات العامة -ا    ً رابع  

ّ  ( وحتليل الرســـائل الرئيســـية املقدمة يف كّل  2 2                                                 ا إىل حتليل التجارب املوضـــحة يف املصـــفوفة أدناه )الصـــفحة         اســـتناد    -  21                                    
          نارة هبا يف    الســت ل                                                                                      جمال من اجملاالت املواضــيعية الثالثة، ميكن حتديد ســبع فئات من النتائج على مســتوى الســياســات العامة 

                                                          عن تيســــــري إقامة صــــــالت مع األدوات / التوصــــــيات الســــــياســــــاتية القائمة                                نة األمن الغذائي العاملي، فضــــــال           مناقشــــــات جل
                                            ومسارات عمل جلنة األمن الغذائي العاملي اجلارية.

ّ                                 أّن الفئات احملددة ليســـــــل جديدة "يف حّد ذاهتا"، فإّن نطاق القضـــــــايا واألبعاد اليت تغطيها   مع   و   -  22            ّ                               ّ             رمي إىل توفري  ي   
                                                          ما خيص تصـــــميم / تعديل الســـــياســـــات العامة/ االســـــتثمارات ذات الصـــــلة                                  وصـــــل بني املناطق الريفية واحلضـــــرية يف     صـــــلة

       احلضري.  و                                                            باألغذية والزراعة واليت تليب احتياجات الناس عرب التسلسل الريفي 
 

   ُ             الُنهج المتكاملة
                                                تجارب باحلاجة إىل سياسات عامة وأحبا  تتناول الصالت                                           يتصل أحد املواضيع احلامسة الناشو عن استعرا؛ ال  -  23

ّ   املشــــــــــــــتكة بني القطاعات، وذلك بغية حتليل النظم املتفاعلة وآثارها على املناطق الريفية واحلضــــــــــــــرية. وبالنظر إىل تعّزز                                                                                                     
               ة الزراعية ذات     ألغذي ا                                                                          ة يف هذا اجملال، واالتصـــــال والتابط بني املناطق الريفية واحلضـــــرية، ال ســـــيما بني قطاعات   كي        الدينامي

                                         هذه احلاجة اليوم ملحة أكثر من أي وقل مضى.     باتل                                  يف القطاعات غري الزراعية املتنامية،    ا                 الصلة، ولكن أيض  
           يناميكيات د                                                                               وهناك خربة كبرية لدعم تكييف هنج متكاملة من شـــــــــأهنا االســـــــــتجابة للتحديات النانة عن تغري ال  -  24

    10 و    11 و   2 و   1               )ال ســــيما األهداف   31                                         العتبار االتفاق بشــــأن أهداف التنمية املســــتدامة                              الريفية احلضــــرية. وإذا أخذنا يف ا
                                             ، والتوقيع على ميثــاق ميالنو للســــــــــــــيــاســـــــــــــــات الغــذائيــة 32                                  ، واملؤ ر الــدويل الثــاين املعين بــالتغــذيــة    2030                منهــا(، وخطــة عــام 

   -  35                        ديد للعمل من أجل التغذية                              ، واإلعالن عن عقد األمم املتحدة اجل34                          ، وجدول األعمال احلضــــــــري اجلديد33      احلضــــــــرية
        املنطقة،    -        يف املدينة                   ، والنظم الغذائية               احلضــرية والريفية                                                          والدروس املســتخلصــة من العمل اجلاري املتعلق بالروابط بني املناطق 

                                                                                     تربز حاجة واضـــــحة إىل اتباع هنج متكاملة تعائ مســـــائل األمن الغذائي احملددة والتحديات الغذائية   -  36               والنهج اإلقليمية

                                                           
                       أهداف التنمية املستدامة    31
  ة                              املؤ ر الدويل الثاين املعين بالتغذي    32
                                     ميثاق ميالنو للسياسات الغذائية احلضرية    33
     2012         /حزيران     يونيو  18  ،                    للخطة احلضرية اجلديدة     صفر         ، املسودة                                             برنامج األمم املتحدة الثالث للمستوطنات البشرية    34
35    nutrition-on-action-of-decade-https://www.unscn.org/en/topics/un 
                      املبادرات اليت تغطي هذا                ، هناك عدد من        ومشوال                                 فية واحلضـــــــــــــــرية بطريقة أكثر تكامال                                                            نتيجة للوعي املتزايد باحلاجة إىل معاجلة الروابط بني املناطق الري    36

                           ومن األمثلة على ذلك ما يلي:                    املوضوع بطرق خمتلفة.
 ،برنامج "األغذية للمدن" التابع لمنظمة األغذية والزراعة                                                      home/en/-www.fao.org/fcit/fcit 
 اإلقليم -                                          المنظومة التعاونية لنظام األغذية في المدينة       ،  www.cityregionfoodsystems.org 
  ع الحضرررررررررررر                                                              نشررررررررررررة المعهررد الرردولي للبيئررة والتنميررة: "إعررادة ترر  ير النقررا  بشرررررررررررر ن                                 والتحول الريفي واألمن الغررذائي"،                التوسررررررررررر 

http://pubs.iied.org/17281IIED.html 
 ؛                                                                                             ء الرردولي المعني بررالنظم الغررذائيررة المسرررررررررررترردامررة، مسرررررررررررررار العمررل: "دور المرردن في بنرراء نظم غررذائيررة مسرررررررررررترردامررة           فريق الخبرا"   

http://www.ipes-food.org/reports 
 والروابط بني اجملالني الريفي واحلضري والتحّول الريفي الشامل،                                                                   الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، عمل الصندوق بش ن النهج اإلقليمية                  ّ                                      

https://www.ifad.org/pub/thematic 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/ar/
http://www.foodpolicymilano.org/en/urban-food-policy-pact-2/
https://www.habitat3.org/zerodraft
http://www.fao.org/fcit/fcit-home/en/
http://www.cityregionfoodsystems.org/
http://pubs.iied.org/17281IIED.html
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ع احلضـــــــري                  والفرص الناشـــــــئة عن  ّ                               والتحّول الريفي. وتتطلب هذه العمليات        ّ       التوســـــــّ              املة، جتمع بني              حوكمة قوية وشـــــــ        انتباع     
                                     ُ                                                          ُ     خمتلف القطاعات وأصــــحاب املصــــلحة املعنيني، وُتدمج اجلهات الفاعلة على املســــتويات احمللية والوطنية والدولية. وُيشــــار 

                ُ                           مل أفقية، يف حني ُتوصف هذه األخرية بأهنا عمودية.                                      إىل العمليات السابقة على أهنا سياسات تكا
                                                       التجارب التالية: ميديلني، فانكوفر، كيتو، بريو، تورونتو.    إىل                     انظر على سبيل املثال 

 
        القدرات                المؤسسات وتنمية 

  ت                                          ا من عناصـــر تنمية القدرات. ويف حني حتد  عمليا     قوي     ا                               لتجارب اليت جرى اســـتعراضـــها عنصـــر            مشلل معظم ا  -  22
                                                                                          الالمركزية يف العديد من البلدان، ال تزال القدرة املؤسسية على املستوى احمللي حمدودة يف معظم األماكن.

                    رب القطاعات واخللفيات  ع   ا          العمل مع        كيفية                                                          ّ    ويتعني على املؤســســات العاملة يف املناطق الريفية واحلضــرية أن تتعّلم    -  22
       ولذلك،                                                     اون وثيق مع املســـتويات املؤســـســـية األخرى يف ســـياقات مماثلة.                  عليها العمل يف تع        ّ . وســـيتعنّي        املختلفة         املؤســـســـية

     وائح                               . وهناك آثار على اإلجراءات والل ا                             باملمارســــــات احمللية أمرا  أســــــاســــــي                                            ســــــتشــــــكل تنمية القدرات وإدارة املعارف املتعلقة 
                واليت قد حتتاج إىل  -   ه              ّ واملركزية التوجّ                               من العمليات القطاعية العاملية   ا            تطور انطالق      ما ت   ا     كثري         اليت -                   تنظيمية والتشــــــــــــــريعات   ال

                              مؤسسية ألغرا؛ التكامل العمودي.           وجود قدرات    إىل    ا                               ومواءمة. وستكون هناك حاجة أيض           استعرا؛
                                                                        انظر على سبيل املثال إىل التجارب التالية: نريويب، موئل األمم املتحدة، لوساكا.

 
                                      التثقيف الغذائي وإذكاء وعي المستهلكين

                                                                                    ثقيف التغذوي وتوعية املســتهلكني موضــوعني متكررين يف العديد من التجارب اليت جرى اســتعراضــها يف        ميثل الت  -  27
ّ               ّ                  البلدان املتقدمة والنامية على الســــــــــواء. وحّت اآلن، مّت التقليل من أتّية دور املســــــــــتهلكني يف                الطلب وبالتايل     ا        حتديد مع                                              

ّ                . وســـــــــواء أكانوا ضـــــــــعفاء أم ال، فهم أّول من يتأثر بالن        والريفية       احلضـــــــــرية                  مبا يف ذلك الروابط    -                   نظم األغذية املتطورة      ظام                                 
                                                                                                       الغذائي وأمناط احلياة غري الصـحية. وجيب أن يكونوا قادرين على اختاذ قرارات مسـتنرية يف هذا الصـدد. وعلى نفس القدر 

  ال    –       ســـينهما                ائي والتغذية وحت                                                                           من األتية، نذكر ضـــرورة توعية املؤســـســـات املعنية بشـــأن دورها احملتمل يف محاية األمن الغذ
          لى الســــــواء  ع                                        يف صــــــفوف اجلماعات الســــــكانية الريفية واحلضــــــرية  -                                            ما يتعلق باألغذية والزراعة املراعيتني للتغذية        ســــــيما يف

  .         إتال أحد(     )دون 
 

            مسألة شاملة
 

       اإلدماج
            اف االقتصادي           مسائل اإلنص     على   ا      دقيق     ا         ا تركيز                                                          أظهرت الغالبية العظمى من التجارب اليت جرى استعراضها أيض    - 8 2

ّ                                                                                           واالجتماعي. ومع أّن الفرص التجارية املتزايدة يف القطاعات الزراعية وغري الزراعية، واالســتثمار العام واخلاص يف قطاعات                  
د نيعها يف فرص جديدة لألفراد الريفيني  ّ                                    األغذية الزراعية، ومعايري اجلودة األكثر صـرامة، وزيادة وعي املسـتهلكني، تتجسـّ                                                                    

               االستفادة منها.     فرصة               ّ        حلضريني، لن يتسىّن للجميع   وا
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                                                                                           فـــاألفراد واجملموعـــات املهمشــــــــــــــــة، واألفراد الـــذين يفتقرون إىل املهـــارات والقـــدرات الالزمـــة، والـــذين يعملون يف   - 9 2
       عاد من  ب                                                                                                مســـتوطنات ســـيئة التابط أو متدهورة و / أو غري رمسية يف املناطق الريفية واحلضـــرية، قد يتعرضـــون ملزيد من االســـت

ع احلضـــــري                                             املكاســـــب احملتملة املرتبطة بالتحول الريفي وبعملية                     ما تشـــــمل فئة األفراد    ا                        . وعلى وجه اخلصـــــوص، غالب       ّ       التوســـــّ
                                                                                                     الضــــــــعفاء يف املناطق الريفية واحلضــــــــرية األفراد العاملني يف القطاعات غري الرمسية واملســــــــتوطنني اجلدد )مبن فيهم الالجئون 

ٍ                                                              ة اليت ال  لك أراٍ؛ أو  لك القليل منها، واألســــر اليت ترأســــها نســــاء، والشــــباب واألطفال،                       واملشــــردون( واألســــر املعدوم                
ّ                   واملســــــــــنني، واملعوقني، واملرضــــــــــى، واألســــــــــر ذات الدخل املنخفض واملوارد الفقرية. ويزيد ضــــــــــعف كّل من هؤالء األفراد /                                                                             

  .      األمرا؛           دنية وتفشي                                                            اجملموعات بفعل األزمات اليت تشمل الكوار  الطبيعية واالضطرابات امل
                                                                                              ومن منظور السياسة العامة، من الضروري حتديد مواطن الضعف لدى اجملموعات واألفراد، وفهم كيفية اختالفها   -  20

                   ة باســــتمرار، من أجل                       الريفية واحلضــــرية املتغري             ديناميكيات                                                     يف املناطق الريفية واحلضــــرية، وكيف ميكن أن تتطور يف ســــياق ال
           إدماج هؤالء    ا                              ية املســــتدامة(. ومن األســــاســــي أيضــــ                من أهداف التنم    10                  احتياجاهتم )اهلدف                    ّ وضــــع ســــياســــات عامة تليّب 

           ويات احمللية                          السـياسـات املذكورة على املسـت      طبيق                             العامة، ويف تصـميم اسـتاتيجيات ت         السـياسـات      رسـم                السـكان يف عمليات 
                             والوطنية واإلقليمية والدولية.

     ك"(،                                                               لية: ســــــلوفينيا، بيشــــــكيك، األرجنتني )برو هويرتا وبرنامج"الســــــوق يف حميط                                   انظر على ســــــبيل املثال إىل التجارب التا
ّ          وجتّمع ســـالســـا )   SALSA زرعة إىل                                     املنتجات احمللية يف كينيا، ومبادرة من امل       بواســـطة                                     ( يف بوغوتا، وبرنامج التغذية املدرســـية        

       يف بريو.                                                                   برنامج البداية املبكرة يف جمال التعليم األويل، مينيسوتا، والغذاء األصلي
 

        البتكار
                                                                                       من بني الســــــمات املتكررة للخربات اليت جرى اســــــتعراضــــــها نذكر عنصــــــر االبتكار. ويشــــــمل االبتكار التغريات   -  21

                     عن االبتكار االجتماعي.     فضال                           لوجيا املعلومات واالتصاالت،                            التكنولوجية، مبا يف ذلك تكنو 
ّ          ويف ســـياق التحّول الريفي   -  22 ع احلضـــري             ّ        والتوســـّ                  زيز التابط وتدفق     يف تع   ا         ا أســـاســـي                      هذا االبتكارات عنصـــر       ُ    ، ســـُتشـــكل     

                    االقتصادية والسياسية        ساحات  امل                                                                            املعلومات ذات املنفعة املتبادلة ويف توفري فرص لألفراد الريفيني واحلضريني لالستفادة من 
    دعم          التدخالت ل                                                                                      واالجتماعية الناشــــــئة من أجل النهو؛ بســــــبل عيشــــــهم. ومن منظور الســــــياســــــة العامة، من املهم تعزيز

                                                                                                      االبتكارات االجتماعية من القاعدة إىل القمة املســـــــــتندة إىل قدرة اجملتمعات احمللية على تبادل املعارف، وتثمني املشـــــــــاريع 
ّ                                 وكّل ذلك ســـيســـاعد بدوره تلك اجملتمعات احمل   -                                                        احمللية، وتطوير شـــبكات التواصـــل االجتماعي ورأس املال االجتماعي      لية   

                          وممكنة من الناحية التقنية.   ا               ومستدامة بيئي     ا                ع مقبولة ثقافي                  ة، وأفكار ومشاري                    على تطوير معارف جديد
                                                                                                       انظر على ســـــــبيل املثال إىل التجارب التالية: ســـــــلوفينيا، بيشـــــــكيك، منصـــــــة تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــــاالت يف ســـــــانتياغو، 

   (، Parco Agricolo Fluviale                نهري يف توســـــكانا )                                   حديقة يف توســـــكانا، واملنتزه الزراعي ال     100     000                        بنغالديش ونيبال، ومبادرة 
                                       واحتاد مارتيسانا للسلطات احمللية يف ميالنو.

 
                         البنى التحتية/الستثمارات

                                                                        ُ  ّ        تتصــــــل إحدى الثغرات املســــــتخلصــــــة من اســــــتعرا؛ التجارب بعدم وجود عنصــــــر االســــــتثمار. وُتســــــّلط معظم   -  23
ّ                         التجارب الضــــــوء على أّن التمويل غري الكايف / الذي ُ ّ         كن التنبؤ به مُيّثل عائق     ال مي                                          االســــــتثمارات يف البىن      ُ   ّ . إذ تُعدّ  ا         ا رئيســــــي               

ّ   يف جمايل التنمية واحلّد م   ا                                                            التحتية اليت تسـتهدف االحتياجات احمللية من بني االسـتثمارات األعلى رحب              ُ     ن الفقر. وهي ُتسـهم                  
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ّ                       شــــــــّكل البنية التحتية أولو                                                              ُ لعمل داخل القطاع الزراعي وخارجه. ومن منظور الســــــــياســــــــات العامة، تُ  ل           يف إجياد فرص          ية عليا  
ّ                                                      لدعم الروابط اإلجيابية بني اجملالني الريفي واحلضـــــــــري. غري أّن ذلك ال ينبغي أن يقتصـــــــــر على ربط املناطق الريفية باملراكز                                                   

    طلع                                                                     توســـيع نطاق االســـتثمارات لتشـــمل دعم املدن الصـــغرية والبلدات الريفية اليت ســـتضـــ   ا                          رية الكبرية، بل ينبغي أيضـــ     احلضـــ
                                                                                             بدور هام يف التنمية املستقبلية ملناطقها الريفية )من الناحية الدميوغرافية واالقتصادية على السواء(.

 
            مسألة شاملة

 
               معلومات إضافية

                                                                                     مثة فجوة أخرى مســـــــــــتخلصـــــــــــة من اســـــــــــتعرا؛ التجارب تتصـــــــــــل باحلاجة إىل إجراء تقييمات دقيقة لفهم تأثري   -  24
                                                               نـــاك حـــاجـــة إىل نظم املعلومـــات ونظم دعم اختـــاذ القرارات لتكييف التـــدخالت                                  التـــدخالت الواردة يف هـــذه الوثيقـــة. وه

                    السياساتية الشاملة.
ّ                          ولألســــــــــــــف، تفتقر بلدان كثرية إىل البيانات واملعلومات احمللية؛ أّما البعض اآلخر فلديه املعلوم  -  22    ّ       ولكّنها غري    ت ا                                                      

ر االفتقار إىل ب                                                       منظمة على حنو يدعم التحليل املكاين لنظم األغذية جبميع مكوناهت       يانات                     ُ   ّ              ا. وباإلضــــــــــافة إىل ذلك، يُعســــــــــّ
            توجيهها صـــــوب   و   ّ       ّ              ّ             ّ                                                 مصـــــّنفة وحملّية )على نطاق ضـــــّيق( وتنامي تنّقل األفراد بني املناطق الريفية واحلضـــــرية حتديد التدخالت 

صـــة، وهناك حاجة إىل    ا         ا. وكثري                    الفئات األكثر ضـــعف   ّ                   ما تكون األدوات واملنهجيات التحليلية القائمة خمصـــّ           ضـــع مؤشـــرات   و                                             
                                                                                    ّ                         للنظم الغذائية الريفية واحلضــــــرية القادرة على اســــــتيعاب طابعها املتعدد األبعاد، واســــــتحدا  أدلّة ســــــليمة وقابلة للمقارنة 
ّ                   بشــأن خمتلف اجلوانب )اليد العاملة، وتدفق األغذية، وتدفق اخلدمات، واســتخدام املوارد الطبيعية(، وتنوّع النظم الغذائية.                                                                                            

   جل  أ                                                                              لومات املستقاة على نطاق واسع بني أصحاب املصلحة، من املواطنني إىل صانعي السياسات من                وينبغي تقاسم املع
                                                                            ، من املهم وضع أساليب حتليلية معيارية ومقبولة تسمح بإجراء مقارنات بني البلدان. ا                         اختاذ قرارات شفافة. وأخري  

 
            مسألة شاملة
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