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مقدمة

مقدمة

قامت لجنة األمن الغذايئ العاملي )اللجنة(، التي هي املنتدى الدويل 

والحكومي الدويل الرئييس القائم عىل األدلة واملتعدد أصحاب املصلحة 

املعني باألمن الغذايئ والتغذية، بتكليف فريق الخرباء الرفيع املستوى 

املعني باألمن الغذايئ والتغذية )فريق الخرباء الرفيع املستوى( التابع 

لها بتحديد “القضايا الناشئة ومساعدة األعضاء عىل ترتيب األولويات 

بالنسبة إىل اإلجراءات يف املستقبل واالهتامم مبجاالت الرتكيز الرئيسية” 

)منظمة األغذية والزراعة، 2009، الصفحة 9(. ويف أكتوبر/ترشين األول 

2013، طلبت اللجنة أن يقوم فريق الخرباء الرفيع املستوى بإعداد مذكرة 

حول القضايا الحرجة والناشئة التي تؤثر عىل األمن الغذايئ والتغذية. 

وتم تقديم هذا الطلب يف سياق املناقشة التي أجرتها اللجنة حول اختيار 

أنشطتها وتحديد أولوياتها. وأصدر فريق الخرباء الرفيع املستوى أّول 

مذكرة من هذا النوع يف أغسطس/آب 2014. وقررت اللجنة يف دورتها 

العامة الثانية واألربعني املنعقدة يف أكتوبر/ترشين األول 2015، أنه 

سيتم تحديث مذكرة فريق الخرباء الرفيع املستوى هذه مرّة كل أربع 

سنوات عىل األقل، بحسب توافر التمويل وعبء عمل الفريق، وإصدارها 

يف الوقت الالزم لتُستخدم كنقطة انطالق لعملية إعداد برنامج العمل 

املتعدد السنوات التايل للجنة. واسرتشد برنامج العمل املتعدد السنوات 

للفرتة 2020-2023. باملذكرة الثانية حول القضايا الناشئة التي صدرت يف 

عام 2017. ويف هذه الوثيقة، يقّدم فريق الخرباء الرفيع املستوى املذكرة 

الثالثة التي عّدل تسميتها لتشمل القضايا املستمرة اعرتافًا منه بأن 

بعض القضايا الرئيسية التي تم تحديدها سابًقا عىل أنها تؤثر عىل األمن 

الغذايئ والتغذية ما زالت – لألسف! - ملّحة جًدا ويجب بالتايل أن يستمر 

االسرتشاد بها يف إعداد برنامج العمل املتعدد السنوات للفرتة 2024-2027.

وتحدد هذه املذكرة سبع قضايا 

رئيسية تؤثر عىل األمن الغذايئ 

والتغذية، وهي:

بناء سالسل إمداد قادرة عىل الصمود ومنصفة لتحقيق األمن الغذايئ . 1

والتغذية

النظم الغذائية الحرضية وشبه الحرضية. 2

النزاعات وهشاشة النظم الغذائية. 3

تفعيل السياسات املناخية لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية. 4

االعرتاف بدور العاملني يف النظم الغذائية وبحقوقهم. 5

بناء صلة وصل مجدية بني املعارف واملامرسات املتنوعة من أجل تحقيق . 6

األمن الغذايئ والتغذية

األمراض املعدية الناشئة واملتجددة التي تطرح تحديًا أمام تحقيق األمن . 7

الغذايئ والتغذية.

ولقد حددت اللجنة التوجيهية لفريق الخرباء الرفيع املستوى هذه 

القضايا السبع املعروضة يف هذه الوثيقة، ليك تنظر فيها لجنة األمن 

الغذايئ العاملي. وأجرى فريق الخرباء الرفيع املستوى جوالت عديدة من 

املناقشات، وطرح القضايا املحتملة التي ميكن أن تتناولها هذه املذكرة، 

وتم تجميع النتائج وتنظيمها ضمن مواضيع أوسع نطاقًا. ويف سياق هذه 

العملية، الحظت اللجنة التوجيهية لفريق الخرباء الرفيع املستوى أن 

https://www.fao.org/publications/card/ar/c/NA703AR
https://www.fao.org/publications/card/ar/c/NA703AR
https://www.fao.org/publications/card/ar/c/NA703AR
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القضايا الحرجة والناشئة واملستمرة التي تؤثر عىل األمن الغذايئ والتغذية

العديد من الشواغل الرئيسية التي اقُتح إدراجها يف هذه املذكرة هي 

قضايا مستمرة أو متكررة بالنسبة إىل األمن الغذايئ والتغذية، مثل تغّي 

املناخ والكوارث الطبيعية والنزاعات. وللتعبي عن هذا الواقع، أضافت 

اللجنة التوجيهية عبارة “املستمرة” إىل عنوان هذه املذكرة. ومن ثم فُتح 

باب التشاور اإللكتوين العام حول املسودة الصفرية لهذه املذكرة، وتم 

جمع التعقيبات والنظر فيها بعناية ودمجها يف املسودة الحالية.

وتقّر اللجنة التوجيهية أيًضا بأن القضايا الحرجة والناشئة واملستمرة 

املحددة يف هذه املذكرة تتداخل وتتقاطع بطرق مهمة. فعىل سبيل املثال، 

ميكن أن يقّوض تغّي املناخ والكوارث الطبيعية والنزاعات تحقيق الهدف 

املتمثل يف بناء سالسل إمدادات غذائية أكرث إنصافًا وقدرة عىل الصمود. 

ويشكل تغّي املناخ أيًضا عاماًل مساهًم يف ظهور األمراض املعدية وتجدد 

ظهورها، كم أنه يؤدي إىل تفاقم النزاعات. وتُعّد النظم الغذائية الحيوية 

الحرضية وشبه الحرضية والرشوط املنصفة والعادلة للعاملني فيها، عنارص 

أساسية لقيام سالسل إمدادات غذائية عاملية قادرة عىل الصمود. وتُعترب 

املعارف والتكنولوجيات املتنوعة رضورية ملواجهة التحديات الراهنة 

واملستقبلية التي قد يكون لها تأثي ضار عىل األمن الغذايئ والتغذية. ولقد 

عزز هذا التقاطع بني املواضيع استنتاج اللجنة التوجيهية القائل إن هذه 

املواضيع تأيت يف طليعة التحديات الرئيسية التي تواجهها النظم الغذائية 

اليوم، وإن هذه القضايا السبع تكتيس أهمية بالنسبة إىل العمل املتواصل 

الذي تضطلع به لجنة األمن الغذايئ العاملي.

ويعزز التقاطع بني املواضيع السبعة أيًضا النهج املفاهيمي الذي يكتيس 

أهمية مركزية يف عمل فريق الخرباء الرفيع املستوى ولجنة األمن الغذايئ 

العاملي يف مجال رسم املسارات املناسبة لتحويل النظم الغذائية. ويشمل 

ذلك الدور املركزي الذي يؤديه النهج القائم عىل حقوق اإلنسان يف معالجة 

األبعاد الستة لألمن الغذايئ، الذي يُعترب عنرًصا أساسيًا من عنارص الحق 

 1.)2008 ،Ziegler( ”الفردي والجمعي” يف عيش حياة “مكتملة وكرمية“

ويف السنوات األخية، شدد فريق الخرباء الرفيع املستوى أيًضا عىل الحاجة 

إىل وضع تصّور لقضايا األمن الغذايئ والتغذية ضمن إطار خاص بالنظم 

الغذائية املستدامة )فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ 

والتغذية، 2017؛ 2020(. وتُعزَّز األبعاد الستة لألمن الغذايئ جميعها، عىل 

النحو املبنّي يف العمل السابق لفريق الخرباء الرفيع املستوى - وهي توافر 

األغذية، وإمكانية الحصول عليها، واستخدامها، واستقرار اإلمدادات منها، 

ودورها الفاعل، واستدامتها - من خالل اتباع نهج قائم عىل حقوق اإلنسان 

)فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 2020(. 

وتتيح هذه األبعاد أيًضا تطّور النظم الغذائية املستدامة وازدهارها. 

وأكّدت قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية لعام 2021 مجدًدا عىل الحاجة 

إىل فهم التحديات املتعلّقة باألمن الغذايئ والتغذية ضمن إطار للنظم 

الغذائية بدًل من فصل األمن الغذايئ والنتائج التغذوية عن هذه النظم 

)األمني العام لألمم املتحدة، 2021أ(. وهناك أيًضا مسائل مشتكة بني 

املجالت وظروف خارجية عديدة تؤثر عىل املواضيع السبعة بطرق يتدد 

صداها يف عمل فريق الخرباء الرفيع املستوى ولجنة األمن الغذايئ العاملي. 

وتشمل هذه العتبارات كاًل من النزاعات، وتغّي املناخ، والتدهور البيئي، 

والكوارث الطبيعية، والهجرة، وعدم املساواة، والتفاوت بني الجنسني، 

والجائحات، والتكنولوجيات الناشئة. عالوة عىل ذلك، تتعلّق الشواغل 

السائدة مبا يتتب عن سياسات األمن الغذايئ والتغذية من آثار متفاوتة 

عىل الفئات الضعيفة مثل األطفال، واألقليات العرقية واإلثنية، والسكان 

األصليني، واملجتمعات الريفية، واملهاجرين واملرشدين، وصغار املزارعني، 

والرعاة، والصيادين الحرفيني، مع العتاف بأن املرأة يف جميع هذه 

املجموعات غالبًا ما تكون األشد ترضًرا. ول تزال هذه املجموعات التي 

لطاملا ُحرمت من إعمل حقها يف الغذاء بالكامل، الفئة األقل قدرة عىل 

الحصول عىل غذاٍء كاٍف ومناسب بالرغم من أنها تعيش وتعمل يف قطاع 

األغذية والزراعة بشكل أسايس. ولقد ترضرت هذه املجموعات املحرومة 

أيًضا جرّاء اآلثار السلبية لألزمات العاملية مثل التقلبات القتصادية، وتغّي 

املناخ، وجائحة كوفيد-19.

وتم إعداد هذه املذكرة يف سياق أزمة غذائية عاملية ناشئة لها أبعاد هائلة 

تعاظمت بسبب الحرب الجارية يف أوكرانيا وازدادت حّدة بفعل وقوعها 

يف أعقاب جائحة كوفيد-19. وأثارت هذه التطّورات اختاللت خطية يف 

سالسل اإلمدادات الغذائية حول العامل، األمر الذي عرّض األمن الغذايئ 

ملاليني األشخاص للخطر. وكان من شأن هذه األزمات األخية أن فاقمت 

حالة األمن الغذايئ والتغذية املتدية أصال يف العامل، والتي تدهورت منذ 

عام 2021 مع ظهور الضغوط التضخمية التي أّدت إىل ارتفاع أسعار 

األغذية بشكل كبي. ولقد استخدم العديد من البلدان األشد تأثرًا بزيادة 

معدلت الجوع وسوء التغذية، املوارد القليلة أصاًل التي متلكها لتعزيز 

اإلنفاق عىل الحمية الجتمعية والحصول عىل األغذية خالل الجائحة. 

ويؤدي تغيي السياسات القتصادية حول العامل، مبا يف ذلك رفع معدلت 

الفائدة لكبح التضخم، إىل تفاقم مشكلة الديون التي ترزح البلدان األكرث 

فقرًا يف العامل تحت وطأتها، فيم تجد هذه البلدان صعوبة يف متويل 

الواردات الغذائية الرضورية، ل سيم يف ظل ارتفاع أسعار األغذية العاملية. 

ولقد أسفر تغّي املناخ عن زيادة وتية األحوال الجوية القصوى والنزاعات 

الداخلية والدولية الجارية، وشّدتها. إضافة إىل ذلك، يؤدي الستقطاب 

1 يتم توضيح هذا النهج يف الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمل املطرد للحق يف غذاٍء كاٍف يف سياق األمن الغذايئ الوطني )2004( التي أقرّتها لجنة األمن الغذايئ 

العاملي لتوفي إرشادات عملية للدول وغيها من أصحاب املصلحة، من أجل وضع واعتمد مجموعة واسعة من التدابي بغية املساهمة يف اإلعمل املطرد للحق يف الغذاء. 

.)https://www.fao.org/cfs/cfs-old/cfs-home/activities/rtf/ar انظر(

https://www.fao.org/cfs/cfs-old/cfs-home/activities/rtf/ar/
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مقدمة

االجتامعي واالقتصادي والسيايس املتنامي إىل تفاقم األزمة الحالية، األمر 

الذي يطرح سلسلة من التحديات الشديدة.

ومن هذا املنطلق، يتضح بصورة متزايدة أنه من الرضوري توافر حوكمة 

سليمة، وجدول أعامل فعال إلجراء البحوث، وأرضية متينة للتفاعل بني 

العلوم والسياسات، واملوارد املالية املناسبة من أجل تيسري التحّول املطلوب 

يف النظم الغذائية بطريقة منصفة ومستدامة )فريق الخرباء الرفيع املستوى 

املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 2020(. ولكن بالرغم من أنه مثة اتفاق 

واسع عىل رضورة تحويل النظم الغذائية، وعىل العنارص الالزمة لدعم 

مثل هذا التحّول، هناك يف الكثري من األحيان تعارض يف اآلراء حول أفضل 

السبل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف. وتتداخل مسائل االختالل يف ميزان 

القوة، وعدم املساواة، وتباين املصالح االقتصادية والسياسية، والتباين 

الجغرايف، يف النقاشات حول أفضل طريقة ميكن بها تقييم تحّول النظم 

الغذائية وإدارته وتنفيذه. وال شك يف أن هذه املسائل تجعل حوكمة النظم 

الغذائية أمرًا معقًدا وصعبًا، ولكن مع ذلك يجب النظر فيها، ال بل إيجاد 

حّل لها. وتعطينا املالحظات التي أدىل بها األمني العام لألمم املتحدة خالل 

قمة النظم الغذائية لعام 2021 دلياًل ميكن االسرتشاد به، حيث قال: “نحن 

بحاجة إىل إعادة التفكري يف الطريقة التي ننظر فيها إىل الغذاء ونقيّمه - 

ليس فقط كسلعة تجري التجارة فيها، بل كحق يتمتع به كل شخص” 

)األمني العام لألمم املتحدة، 2021ب(. ومتاشيًا مع هذا التوجيه، يغتنم 

فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية هذه الفرصة، 

عماًل بواليته، إلجراء تقييم متوازن وإسداء املشورة إىل لجنة األمن الغذايئ 

العاملي من أجل عقد حوار ومداوالت هادفة حول املسارات األجدى يف 

مجال السياسات يف املستقبل.
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1. بناء سالسل إمداد قادرة عىل الصمود 

ومنصفة لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية

ميناء دار السالم - ميناء رئييس يف رشق أفريقيا، تحميل وتفريغ حاويات الشحن. 
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1 بناء سالسل إمداد قادرة عىل الصمود ومنصفة لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية

األساس املنطقي
تكشف األحداث الرئيسية، من قبيل جائحة كوفيد-19 والحرب يف أوكرانيا 

واألحوال الجوية القصوى الناجمة عن تغرّي املناخ والكوارث الطبيعية، 

النقاب عن مواطن ضعف هيكلية يف سالسل اإلمدادات الغذائية. وهناك 

أيًضا أوجه عدم مساواة عميقة ومامرسات غري مستدامة يف النظم القامئة 

حاليًا لتوزيع األغذية وتسويقها )فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني 

باألمن الغذايئ والتغذية، 2021؛ 2022(. ولقد ازدادت سالسل اإلمدادات 

الغذائية تعقيًدا يف العقود األخرية، حيث أنها باتت تتسم بتنامي التجارة 

عرب الحدود باملنتجات الغذائية املنظمة وفًقا لنظم للتوزيع اآلين، 

وباالعتامد عىل ماليني العاملني يف النظم الغذائية لتوفري املدخالت وإنتاج 

األغذية وتجهيزها ونقلها وتسويقها وإعدادها عىل طول الطريق املؤدية 

إىل وجهتها النهائية. وتعتمد سالسل اإلمدادات الغذائية عىل شبكات 

نقل تعمل بصورة جيدة )Colon وآخرون، 2021(، وتحتاج إىل كميات 

كبرية من األرايض واملياه والوقود األحفوري )Taherzadeh وآخرون، 

2021(، وتقوم عىل لوائح تنظيمية تهدف إىل ضامن السالمة والجودة 

)Machado Nardi وآخرون، 2020(. ويف ما يتعلّق بسالسل اإلمدادات 

الغذائية املوّجهة نحو األسواق العاملية، فإنها تعتمد عىل قنوات للتجارة 

الدولية ميكن التنبؤ بها وتتيحها القواعد املتفق عليها عامليًا. وتتطلب 

سالسل اإلمدادات الغذائية املحلية توافر بنية تحتية محلية وإقليمية 

متينة للمدخالت، واإلنتاج، والتخزين، والتجهيز، والتوزيع، والتسويق. 

وميكن لسالسل اإلمدادات الغذائية أن تتعرّض لإلجهاد عندما يتأثر أي 

عامل من العوامل الالزمة لتشغيلها بشكل صحيح، تأثرًا سلبيًا. وميكن 

أن تتضاعف املخاطر املتصلة باالختالالت وأوجه عدم اإلنصاف القامئة يف 

هذه النظم عندما تعتمد سالسل اإلمدادات الغذائية بشكل صارم وحرصي 

عىل اإلمدادات واليد العاملة العاملية أو املحلية، أو عندما تؤثر صدمات 

متعددة عىل النظم الغذائية يف الوقت نفسه )منظمة األغذية والزراعة، 

2021أ(. ومن األهمية مبكان االعرتاف بأن ديناميكيات سلسلة اإلمدادات 

الغذائية تتوقف بشكل كبري عىل السياق مع وجود هياكل فريدة وتنظيم 

.)Lutomia 2021و Nchanji( فريد يف مختلف األقاليم والبلدان

وبالرغم من أن سالسل اإلمداد )غري الرسمية يف الكثري من األحيان( العاملية 

واإلقليمية واملحلية تتيح فرًصا لكسب املعيشة، فإنه ميكن للفوارق بني 

القوى املوجودة داخل هذه النظم أن تكون كبرية. فغالبًا ما تهيمن عىل 

سالسل اإلمدادات الغذائية مجموعة صغرية من الرشكات الكربى عرب 

الوطنية التي تهدف إىل تحقيق وفورات الحجم. ولكن ميكن للرشكات 

املسيطرة أن تتمتع بقدرة غري متناسبة يف رسم مالمح سالسل اإلمداد بطرق 

 .)2020 ،Moseleyو Clapp( قد تكون مجحفة بحق الرشكات األقل نفوًذا

وغالبًا ما تتمتع الجهات الفاعلة األضعف - مبا يف ذلك صغار املنتجني 

واملجّهزين والتّجار، والنساء، والشباب، والسكان األصليني، والالجئني - بأقل 

قدر من الفرص لتوليد دخل كاٍف يف سالسل اإلمداد وتواجه مخاطر غري 

متناسبة عندما تحدث اختالالت يف هذه السالسل )فريق الخرباء الرفيع 

املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 2020؛ 2021(. ويتسم إنتاج 

املحاصيل األساسية املخصصة للتجارة الدولية أيًضا بقدر كبري من الرتكيز 

حيث يقوم عدد قليل من البلدان بتوفري تقريبًا كل القمح والذرة واألرّز 

وفول الصويا املتداول بها يف األسواق العاملية، وتسيطر مجموعة صغرية 

فقط من الرشكات عىل التجارة بهذه املحاصيل )فريق الخرباء الرفيع 

املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 2022؛ Clapp، 2015(. وباملثل، 

مييل عدد قليل من الرشكات إىل الهيمنة عىل أسواق املدخالت الزراعية 

وعىل تجارة األغذية وتجهيزها وبيعها بالتجزئة )Howard، 2016(، ال سيام 

يف بلدان الشامل. ومبوازاة ذلك، يواجه صغار املنتجني يف الكثري من األحيان 

صعوبات يف الوصول إىل األسواق )Battersby، 2020( بينام يعاين العاملون 

يف النظم الغذائية من ظروف عمل صعبة ويتقاضون أجرًا منخفًضا 

.)2020 ،Murphyو Klassen(

وإن سالسل اإلمدادات الغذائية معرّضة لالختالالت بسبب أنواع عديدة 

مختلفة من الصدمات، مبا يف ذلك النزاعات، وقابلية التأثر بتغرّي املناخ، 

واألمراض التي تصيب البرش والحيوانات، والصدمات املالية، والكوارث 

املحلية )مثاًل Davis Gephart وDowns، 2021؛ Béné، 2020(. وميكن 

لهذا النوع من الصدمات أن يؤثر بشكل سلبي عىل أبعاد عديدة لألمن 

الغذايئ. فعىل سبيل املثال، أسفرت الصدمات األخرية، مبا يف ذلك جائحة 

كوفيد-19 والحرب يف أوكرانيا، عن عدم انتظام يف توافر األغذية بسبب 

توقف التبادالت التجارية أو االفتقار إىل املدخالت أو النقص يف اليد 

العاملة. وميكن لالختالالت يف سالسل اإلمداد أن تؤدي أيًضا إىل ارتفاع 

أسعار األغذية، األمر الذي يقلّص فرص الحصول عىل األغذية وقد يدفع 

باملستهلكني إىل االنتقال إىل أمناط غذائية غري صحية. وميكن أيًضا أن 

تصبح األسواق غري مستقرة وأن ترتفع األسعار بشكل حاد بسبب القيود 

التجارية املفاجئة، وتديّن املخزونات، وعرقلة حركة النقل، واألرضار الالحقة 

بالبنية التحتية أو هشاشة هذه األخرية. وميكن أن تسفر الصدمات املثرية 

لالختالالت يف النظم الغذائية أيًضا عن هدر يقّوض االستدامة. كام ميكن 

ملواطن الضعف يف سالسل اإلمدادات الغذائية أن تزيد من أوجه عدم 

املساواة وأن تضعف سبل العيش بطرق تقلّل من قدرات الجهات الفاعلة 

يف النظم الغذائية )مبا يف ذلك املنتجون، والعاملون، والتّجار، واملستهلكون( 

عىل التفاعل مع هذه النظم بطرقها الخاصة )فريق الخرباء الرفيع املستوى 

املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 2021(.

ومثة اعرتاف واسع مبواطن الضعف والهشاشة يف سالسل اإلمدادات 

الغذائية ونداءات متزايدة لتحسني أداء هذه األخرية ليك تخدم جميع 

املشاركني فيها بصورة أفضل )فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن 

الغذايئ والتغذية، 2020؛ الجامعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، 

2021(. ونظرًا إىل تزايد وترية الصدمات التي تعرّضت لها سالسل اإلمدادات 

الغذائية يف السنوات األخرية وتنامي املخاطر من مجموعة من املصادر، 

فإنه من الرضوري النظر بتعّمق أكرب يف الطريقة التي ميكن بها جعل هذه 

السالسل أكرث قدرة عىل الصمود - أي أكرث قدرة عىل التعايف من الصدمات 

والتكيّف معها والتحّول يف ظلّها - وأكرث إنصافًا واستدامة ليك تتمكن من 

دعم األمن الغذايئ بأبعاده الستة كافة. وتشمل التدابري املحتملة لتحسني 

أداء سلسلة اإلمداد ما ييل: تشجيع زيادة التنوع يف جميع مراحل إنتاج 

األغذية وتجهيزها والتجارة بها وبيعها بالتجزئة للسامح بتحقيق توازن 

أفضل بني سالسل اإلمدادات الغذائية عىل املستويات العاملية واإلقليمية 

واملحلية من أجل الحد من االعتامد املفرط عىل قناة واحدة لتأمني 

األغذية؛ وجعل سالسل اإلمدادات أكرث شمواًل، مبا يف ذلك استحداث فرص 

أكرث إنصافًا للعمل وتوليد الدخل؛ وإيجاد سبل مبتكرة لربط مزّودي 

املدخالت باملنتجني وربط املنتجني باملجّهزين والتّجار، مبا يف ذلك استخدام 
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التكنولوجيات الرقمية املتاحة عىل نطاق واسع؛ واعتامد تدابري أكرث فعالية 

لضامن االستدامة البيئية يف جميع مراحل سالسل اإلمدادات الغذائية، من 

اإلنتاج وصواًل إىل االستهالك؛ وزيادة شفافية أسواق املدخالت واملخرجات 

ووضع قواعد للتجارة الدولية باملنتجات الزراعية كفيلة بدعم النظم 

الغذائية القادرة عىل الصمود؛ وتقوية البنية التحتية لدعم سالسل اإلمداد 

عىل نطاقات متعددة، مبا يف ذلك عىل املستويني املحيل واإلقليمي؛ واعتامد 

سياسات أكرث اتساقًا من شأنها دعم التدابري الرامية إىل تحسني قدرة 

سالسل اإلمداد عىل الصمود.

األسئلة الرئيسية التي قد ترغب لجنة 

األمن الغذايئ العاملي يف أن تطلب 

إىل فريق الخرباء الرفيع املستوى 

املعني باألمن الغذايئ والتغذية تناولها 

يف التقارير:

ما األنواع الرئيسية من مواطن الضعف التي تعاين منها سالسل . 1

اإلمدادات الغذائية، وما التداعيات املحتملة التي ميكن أن ترتتب عىل 

الجهات الفاعلة يف النظم الغذائية )مبا يف ذلك مزّودو املدخالت، ومنتجو 

األغذية، والتّجار، والعاملون يف النظم الغذائية، واملستهلكون( بالنظر إىل 

مختلف أنواع الصدمات املحتملة، مثل تغرّي املناخ، واألمراض النباتية أو 

الحيوانية، واألزمات االقتصادية، والتغرّيات يف القواعد التجارية، والنزاعات؟

أي نوع من أوجه عدم اإلنصاف واالختالل يف موازين القوى يشوب . 2

سالسل اإلمدادات الغذائية، وكيف تؤثر عىل األمن الغذايئ والتغذية وعىل 

سبل العيش املرتبطة بالنظم الغذائية، ال سيام للفئات التي تواجه جوانب 

متعددة األبعاد ومتداخلة من عدم املساواة والضعف؟

ما هي الخصائص الالزمة لجعل سالسل اإلمدادات الغذائية أكرث قدرة . 3

عىل الصمود، وما هي املقاييس املفيدة لقياس القدرة عىل الصمود وتتبعها يف 

هذه السالسل؟

ما هي املنافع والتكاليف املحتملة التي تنطوي عليها النامذج املختلفة . 4

لسالسل اإلمداد الهادفة إىل دعم األمن الغذايئ والتغذية، مبا يف ذلك سالسل 

اإلمداد العاملية املتخصصة التي تتمحور حول اإلنتاج والتجارة عىل املستوى 

الدويل، مقارنة بسالسل اإلمدادات الغذائية التي تركّز بقدر أكرب عىل اإلنتاج 

والتجارة عىل املستويني املحيل واإلقليمي، ال سيام يف ما يتعلّق بتعزيز التنوع 

والقدرة عىل الصمود يف سالسل اإلمدادات الغذائية؟

ما هي التغرّيات التي يلزم إجراؤها يف مجال السياسات، مبا يف ذلك يف . 5

ما يتعلّق بقواعد التجارة العاملية، لتحسني قدرة سالسل اإلمدادات الغذائية 

املحلية واإلقليمية والعاملية عىل الصمود، مبا يشمل النظر يف فرص العمل 

الشاملة واملنصفة، واالستدامة البيئية، والحصول عىل أمناط غذائية صحية، 

والتمتع بحقوق اإلنسان؟

ما هو الدور الذي تؤديه الدول يف بناء سالسل إمدادات غذائية أكرث . 6

قدرة عىل الصمود، مبا يف ذلك يف ما يتعلّق بتوفري البنية التحتية، والتدابري 

التنظيمية، وتنسيق السياسات الدولية، وتحقيق االتساق يف السياسات؟

ما هي التدابري الرضورية لتحفيز اسرتاتيجيات القطاع الخاص . 7

واستثامراته التي تعزز قدرة سالسل اإلمداد عىل الصمود؟
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2. تقوية النظم الغذائية الحرضية وشبه 

الحرضية يف سياق التوّسع الحرضي 

والتحّول الريفي

روما، إيطاليا - الرثوة الحيوانية يف املناطق الحرضية. قطيع من األغنام يرعى يف الضواحي الجنوبية. 28 نوفمرب/ترشين الثاين، 2021.

© FAO/Riccardo De Luca :تصوير
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القضايا الحرجة والناشئة واملستمرة التي تؤثر عىل األمن الغذايئ والتغذية

األساس املنطقي
يعيش حوايل ستون يف املائة من سكان العامل حاليًا يف املراكز الحرضية 

)إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، 2018؛ Acharya وآخرون، 2020( 

التي يُنظر إليها عىل أنها محركات للنمو والعمل والتي تولّد أكرث من 

80 يف املائة من الناتج املحيل اإلجاميل العاملي )املرجع نفسه(، بالرغم من 

أنها تواجه أيًضا تحديات ضخمة يف مجال ضامن حصول جميع سكانها 

عىل الخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم والنقل والغذاء. وسيزيد 

عدد سكان املناطق الحرضية زيادة حادة بشكل خاص يف أفريقيا وآسيا، 

وستوجد املدن الخمس عرشة األرسع منًوا يف العامل يف أفريقيا. وإىل جانب 

هذا التوّسع الحرضي، حصل “فصل جغرايف” )Langemeyer وآخرون، 

2021( بني املدن وبني مصادر اإلمدادات الغذائية، حيث تم تغيري وجهة 

استخدام األرايض الحرضية وشبه الحرضية ألغراض مربحة بقدر أكرب. 

ولذلك، تفقد املدن والبلدات بشكل متسارع األرايض الزراعية شبه 

الحرضية التي لطاملا وفّرت لها األغذية الطازجة. وتشهد املناطق الحرضية 

أيًضا ارتفاًعا يف معدالت األحوال الجوية القصوى التي تؤثر عىل سبل عيش 

السكان، يف وقت تتزايد فيه أوجه عدم املساواة بني سكان هذه املناطق 

)Pelling وآخرون، 2021(. وتدّل هذه االتجاهات عىل أن مخاطر انعدام 

األمن الغذايئ وسوء التغذية ترتكّز أيًضا يف املناطق الحرضية، كام اتضح 

خالل جائحة كوفيد-19. ويف الوقت نفسه، متلك املناطق الحرضية الكثري 

من املوارد وتشكل مراكز للتعليم، والتكنولوجيا واالبتكار، والخدمات 

الصحية واالجتامعية، وكذلك إلنتاج األغذية وتجهيزها وتوزيعها.

ويكتيس قطاع األغذية غري الرسمي أهمية بالغة يف تحقيق األمن الغذايئ 

لألرس الحرضية الفقرية يف املدن والبلدات األرسع منًوا يف بلدان الجنوب، 

حيث أنه يتضمن شبكة معقدة من املوردين، ومتعهدي النقل، والباعة 

املتجولني، والبائعني بالتجزئة، وبائعي األغذية يف الشوارع واألسواق، 

واملزارعني، ويجعل األغذية متاحة بقدر أكرب وبكلفة ميسورة للمستهلكني 

يف املناطق الحرضية. وبالرغم من ذلك، تعتمد الجهات الفاعلة يف القطاع 

غري الرسمي بشكل رئييس عىل مواردها ورساميلها الخاصة وتحظى بقدر 

قليل من الدعم يف مجال السياسات لتقوية مؤسساتها وضامن الجودة، من 

حيث معلومات السوق، أو النقل والخدمات اللوجستية، أو سالسل التربيد، 

أو مرافق إعادة استخدام النفايات )Tefft وآخرون، 2017(. ويف الواقع، يف 

ظل عدم وجود تخطيط خاص بالنظم الغذائية، يتزايد بيع األغذية العالية 

التجهيز واستهالكها يف معظم املراكز الحرضية، يف حني يتم إهامل املتاجر 

املحلية التي توفّر األغذية الصحية والطازجة بأسعار ميسورة وبكميات 

أصغر يف غالب األحيان، مع ما لذلك من آثار سلبية عىل األمن الغذايئ 

والتغذية )Moseley ،Peyton وBattersby، 2015؛ Battersby، 2017؛ 

Acharya وآخرون، 2020(.

ويتفاقم عدم اتساق السياسات هذا بفعل ندرة البيانات والتحليالت 

واألدلة العملية عىل مستوى املدن والتي تسرتشد بها عملية صنع القرارات 

بشأن قضايا األغذية الحرضية وشبه الحرضية، األمر الذي يجعل من 

الصعب عىل واضعي السياسات تخطيط التدخالت يف النظم الغذائية 

الحرضية وشبه الحرضية وتحديد أولوياتها وتصميمها وتتبّعها. إضافة إىل 

ذلك، مل تكن الحكومات ونظم اإلنذار املبكر باملجاعة عىل القدر نفسه من 

الكفاءة يف رصد انعدام األمن الغذايئ يف املناطق الحرضية كام يف املناطق 

 ،Moseley( الريفية، إاّل يف ما خص مؤرشات بسيطة جًدا كأسعار األغذية

.)2020 ،Kareivaو Choularton ،Krishnamurthy 2001؛

وترسم االسرتاتيجيات املختارة لتحقيق التنمية الحرضية، مالمح األمن 

الغذايئ والتغذية عىل املستويني املحيل والعاملي عىل امتداد التواصل بني 

املناطق الريفية والحرضية. وميكن للمدن أن تؤدي دوًرا حيويًا يف تحديد 

السياسات املتعلّقة بالنظم الغذائية من أجل تعزيز قدرة هذه األخرية عىل 

الصمود من خالل توفري األغذية املحلية أو التي تجدد زرعها حيثام يكون 

ذلك مناسبًا، وتيسري اإلنتاج املستدام لألغذية املغذية يف املناطق الحرضية 

وشبه الحرضية، وتجّنب املهدر من األغذية وتعزيز االستثامرات يف االقتصاد 

األحيايئ الدائري، وبناء أسواق شاملة لألغذية، وتصميم املنتجات الغذائية 

الصحية وتسويقها، مع التقليل يف الوقت نفسه من اآلثار السلبية لتغرّي 

املناخ والتكيّف معها )فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ 

.)2021 ،Alonsoو Heck والتغذية، 2020؛

وتُعترب الزراعة الحرضية وشبه الحرضية خياًرا مهاًم له آثار إيجابية محتملة 

عىل تنوع األمناط الغذائية، وجودة الحيّز الحرضي، والعمل املجتمعي 

ومتكني املجتمعات املحلية. ومع ذلك، تحظى الزراعة الحرضية وشبه 

الحرضية بالقليل من الدعم الحكومي يف معظم املدن، وال سيام يف بلدان 

الجنوب. وتحّد اللوائح الحالية املطبقة يف املدن والقيمة السوقية لألرايض 

من الفرص املتاحة أمام اإلنتاج املحيل. وتشري دراسة استقصائية حديثة 

إىل أن املجالس البلدية تؤدي دوًرا كبريًا يف تحديد الجهات الفاعلة يف 

النظم الغذائية وربطها يف ما بينها لتشجيع املبادرات املجتمعية املبتكرة 

الرامية إىل دعم األمن الغذايئ والتغذية )منظمة األغذية والزراعة، 2020(. 

ويف ظل التداعيات الكارثية التي نجمت عن جائحة كوفيد-19 مثاًل، 

وفّرت الحدائق املنزلية مكمالت غذائية مغذية وصحية للطبقة الوسطى 

الحرضية )Lal، 2020(. ولقد تكاثرت األسواق املحلية وكذلك املبادرات 

التي أطلقها املنتجون األرسيون لتوصيل ساّلت من األغذية الطازجة إىل 

املنازل، واملبادرات الرامية إىل تقديم التربعات الغذائية للمجتمعات 

املحلية املنخفضة الدخل. وأجرب العديد من األشخاص يف املناطق الحرضية، 

وال سيام املهاجرون والعامل غري الرشعيني وغري النظاميني، عىل اللجوء 

إىل بنوك الغذاء والجمعيات الخريية، األمر الذي مس بكرامتهم وبدورهم 

الفاعل )Rao وآخرون، 2020(. وتشري هذه التجارب إىل أهمية البعد 

 Recine( اإلقليمي للنظم الغذائية وقدرتها عىل إعامل الحق يف الغذاء

وآخرون، 2021(.

ونظرًا إىل األهمية االجتامعية واالقتصادية التي تكتسيها املناطق الحرضية، 

ال بّد من مواجهة التحديات التي يطرحها التوّسع الحرضي باملقارنة مع 

التحّول الريفي من أجل “إعادة البناء عىل نحو أفضل” يف أعقاب جائحة 

كوفيد-19 - مع التصدي للفقر وعدم املساواة، وبناء القدرة عىل الصمود 

واإلدماج االجتامعي، وتشجيع سبل العيش املستدامة. ويجب النظر يف 

االحتياجات املحددة يف السياقات الريفية والحرضية املتنوعة ويف الروابط 

القامئة يف ما بينها عند وضع السياسات املتعلّقة باألغذية. وتدعو “الخطة 

الحرضيّة الجديدة” إىل دمج األمن الغذايئ والتغذوي يف التخطيط الحرضي 

واإلقليمي )مركز األمم املتحدة للمستوطنات البرشية، 2016(. وتشمل 

بعض التدابري املوىص بها يف مجال السياسات: وصول صغار املنتجني بشكل 

منصف إىل األرايض واملوارد الزراعية املنتجة، واالستثامر يف البنية التحتية 
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2 تقوية النظم الغذائية الحرضية وشبه الحرضية يف سياق التوّسع الحرضي والتحّول الريفي

الريفية، وإسناد األولوية لألشخاص الذين يعانون من الفقر يف املدن 

واملناطق الريفية ليك يحصلوا عىل األغذية املغذية وينعموا بظروف عيش 

صحية أكرث، وتوقّع الرتابط املستقبيل بني التوّسع الحرضي والتحّول الريفي 

)فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 2020؛ 

Heck وAlonso، 2021(. ومثة حاجة إىل إجراء تحليل أكرث تعّمًقا للنظم 

الغذائية يف سياق التوّسع الحرضي والتحّول الريفي من أجل ضامن إعامل 

الحق يف األمن الغذايئ والتغذوي بأبعاده الستة كافة.

األسئلة الرئيسية التي قد ترغب لجنة 
األمن الغذايئ العاملي يف أن تطلب 

إىل فريق الخرباء الرفيع املستوى 
املعني باألمن الغذايئ والتغذية تناولها 

يف التقارير:

كيف ميكن جعل النظم الغذائية الحرضية وشبه الحرضية أكرث إنصافًا . 1

وتوافرًا للجهات الفاعلة فيها ومن حيث نتائج األمن الغذايئ والتغذية؟

كيف ميكن جعل سالسل اإلمدادات الغذائية املحلية والعاملية، الرسمية . 2

وغري الرسمية، أكرث قدرة عىل الصمود لضامن تحقيق األمن الغذايئ والتغذية 

يف السياقات الحرضية، وبخاصة للعاملني يف النظم الغذائية يف االقتصاد غري 

الرسمي؟

ما هي التغرّيات التي يلزم إجراؤها يف التخطيط الحرضي لدعم جميع . 3

أبعاد األمن الغذايئ بشكل أفضل - مبا يف ذلك دعم حقوق اإلنسان والصفة 

الفاعلة واالستدامة، ال سيام لألشخاص األشد ضعًفا واملقيمني يف مستوطنات 

غري رسمية؟

كيف ميكن للحكومات الوطنية والبلدية أن تعزز قدرة املدن والبلدات . 4

املنخفضة الكربون والشاملة واملكتفية ذاتيًا إىل حد ما والقادرة عىل الصمود، 

عىل املساهمة يف تحسني األمن الغذايئ والتغذية يف ظل تغرّي املناخ واألزمات 

من قبيل جائحة كوفيد-19؟

ما هي السياسات األنسب التي يجب اعتامدها عىل امتداد التواصل بني . 5

املناطق الريفية والحرضية ملعالجة قضايا حيازة األرايض، والتوّسع الحرضي 

يف األرايض التي كانت زراعية سابًقا، والهجرة إىل املناطق الحرضية، وتزايد 

املنافسة عىل املوارد الطبيعية؟

ما هي املنافع والتحديات املحتملة التي تنطوي عليها األسواق اإلقليمية . 6

من أجل تعزيز األمن الغذايئ والتغذية لسكان املناطق الحرضية؟

كيف ميكن لدمج الزراعة الذكية مناخيًا ومامرسات االقتصاد الدائري يف . 7

الزراعة الحرضية وشبه الحرضية أن يعود مبنافع مناخية مشرتكة عىل الجميع 

وأن يحّسن القدرة عىل الصمود يف وجه تغرّي املناخ؟

كيف ميكن إرشاك املواطنني ومتكينهم من تحفيز العمليات الشاملة . 8

والشفافة والتشاركية لتحقيق التحّوالت الحرضية، وكيف ميكن ضامن التكامل 

بني الُنهج املنطلقة من األعىل إىل األسفل وبالعكس؟
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 3. النزاعات وهشاشة 

النظم الغذائية

غانييل، جنوب السودان - إنزال جوي للغذاء بإدارة برنامج األغذية العاملي، 23 أيار/مايو 2017.

© FAO/Albert Gonzalez Farran :تصوير
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3 النزاعات وهشاشة النظم الغذائية

األساس املنطقي
تشكل النزاعات أحد الدوافع الرئيسية الكامنة وراء الجوع وسوء التغذية 

اللذين ميكنهام بدورهام أن يكونا من العوامل املسببة للنزاع. ولقد أسفرت 

األوضاع املرتدية حاليًا يف مناطق النزاع ومناطق ما بعد النزاع - مبا يف ذلك 

أفغانستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وشامل رشق نيجرييا، والصومال، 

وجنوب السودان، والجمهورية العربية السورية، واليمن، ومؤخرًا منطقة 

تيغراي يف إثيوبيا - عن ارتفاع معدل الجوع وسوء التغذية الشديدين 

)von Grebmer وآخرون، 2021(. وعىل املستوى العاملي، تؤدي الحرب 

الجارية يف أوكرانيا إىل تفاقم التحديات التي تواجهها النظم الغذائية 

العاملية بسبب عرقلة تدفق الحبوب وغريها من املنتجات، وارتفاع األسعار، 

واألرضار الالحقة بالبنية التحتية الزراعية، وانقطاع الدورة الزراعية. إضافة 

إىل ذلك، ترتتب عن القيود املفروضة عىل التصدير والعقوبات االقتصادية 

آثار كبرية عىل البلدان واألقاليم املستوردة الصافية لألغذية والتي تعاين 

أصال من انعدام األمن الغذايئ. ويف ظل تركّز سوق الحبوب العاملية بشكل 

كبري يف مجموعة صغرية من البلدان املصّدرة الرئيسية وبيد عدد قليل من 

الرشكات، ينترش تأثري هذه االختالالت عىل نطاق واسع وبشّدة يف مختلف 

أنحاء العامل )فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 

.)2022

وعندما تقرتن النزاعات بحاالت الطوارئ املناخية، واألحوال الجوية 

القصوى، واألمراض املعدية، واملنافسة عىل املوارد من قبيل املياه واألرايض 

القابلة للزراعة، يتفاقم انعدام األمن الغذايئ الشديد )منظمة األغذية 

والزراعة وبرنامج األغذية العاملي، 2016(. ويف عام 2021، كان 70 يف 

املائة من األشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد يعيشون يف بلدان 

متأثرة بالنزاعات )الشبكة العاملية ملكافحة األزمات الغذائية، 2022(. ويف 

الوقت الراهن، مثة أكرث من 49 مليون شخص يف أكرث من ثالثني بلًدا قاب 

قوسني أو أدىن من إعالن املجاعة )األمم املتحدة، 2022(، وما فتئ هذا 

العدد يتزايد يف األعوام األخرية. وتتواجد هذه الدول الهشة وهؤالء األفراد 

الضعفاء يف وضع عسري.

ومن دون تحقيق سالم دائم، يُستبعد أن يبلغ املجتمع الدويل هدف 

القضاء عىل الجوع. فالنزاعات تؤثر بشكل سلبي عىل األبعاد الستة لألمن 

الغذايئ )فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 

2020( - إذ أنها ترّشد املزارعني والرعاة، وتدّمر األصول الزراعية، وتثري 

االختالالت يف األسواق، وترفع أسعار األغذية، وتقّوض سبل العيش. وتؤثر 

حالتا الجوع وسوء التغذية الشديدين الناجمتان عن ذلك، بشكل خاص يف 

الفئات الضعيفة أصال، مثل املزارعني أصحاب الحيازات الصغرية ومزارعي 

الكفاف، والرعاة، والنساء، واألطفال، والسكان األصليني، واألقليات العرقية 

أو اإلثنية )Moseley، 2017(. ويف حاالت النزاع، ينترش الجوع وسوء 

التغذية الشديدين يف الكثري من األحيان بوترية رسيعة إىل املناطق املجاورة 

عن طريق النزوح القرسي والهجرة. ومن دون استجابة طارئة، ال يقتل 

الجوع الناجم عن النزاعات الناس فحسب، بل يدّمر أيًضا نظاًم غذائية 

.)2017 ،Elver( بكاملها

ويُعّد توافر البيانات املوثوقة املتعلّقة باألمن الغذايئ يف مناطق النزاع 

عند نشوب هذا األخري، رشطًا مسبًقا لالستجابة بالطريقة املناسبة لهذه 

األزمات. ولكن يف ما عدا نظم اإلنذار املبكر، يبقى الوصول إىل السكان 

 Vetharaniamو Lander( املتأثرين بالنزاعات محدوًدا بشكل عام

Richards، 2019(، األمر الذي يعيق جمع البيانات الالزمة للدفع يف اتجاه 

العمل الرسيع.

وتُعترب االستجابة اإلنسانية لحاالت الطوارئ القصرية األجل أساسية ولكنها 

غري كافية يف نهاية األمر. فإن هذه العمليات ترمي عادًة إىل معالجة 

األزمات فور وقوعها وليس إىل إرساء سالم طويل األجل وإقامة نظم غذائية 

مستدامة. إضافة إىل ذلك، تعمل املنظامت اإلنسانية أصال فوق طاقتها 

وقدرتها عىل التصدي حتى لحاالت الطوارئ اآلنية بسبب محدودية املوارد 

املالية )Development Initiatives، 2021( وارتفاع أسعار األغذية. 

ويدفع برنامج األغذية العاملي 44 يف املائة أكرث مقابل الغذاء هذا العام 

مقارنة بعام 2019 - ما يساوي مبلًغا إضافيًا قدره 73 مليون دوالر أمرييك 

شهريًا )برنامج األغذية العاملي، 2022(.

وبالرغم من أن املساعدة اإلمنائية الطويلة األجل واالستثامرات أساسية 

لكرس الحلقة املفرغة التي يولّدها الجوع والنزاع، يبقى تأثري هذه 

الجهود محدوًدا من دون بناء السالم. ويقع عىل عاتق املجتمع الدويل 

واجب التصدي للأمساة البرشية التي ميثّلها الجوع الناجم عن النزاعات 

وفًقا مليثاق األمم املتحدة، واملبادئ املؤسسة للوكاالت التي توجد 

مقارها يف روما، وااللتزامات الدولية بحقوق اإلنسان. ويشمل ذلك دعم 

االسرتاتيجيات املحلية لتسوية النزاعات، حيثام أمكن.

ومثة أمثلة من حول العامل تُظهر أن السياسات اإلمنائية الفعالة قد ساعدت 

عىل التصدي للجوع الناجم عن النزاعات وعىل تسوية هذه األخرية، األمر 

الذي أعطى أماًل يف تحقيق التعايف السلمي واستعادة النظم الغذائية 

املستدامة واملنصفة )منظمة األغذية والزراعة، 2016(. وإن اتباع نهج 

شامل وطويل األجل رضوري من أجل حل املشاكل الهيكلية ذات الصلة 

بالنسبة إىل انعدام األمن الغذايئ، مثل الصدمات السياسية واالقتصادية، 

واستنفاد املوارد الطبيعية ونهبها، واإلقصاء االجتامعي واالقتصادي بسبب 

النزاعات )لجنة األمن الغذايئ العاملي، 2015(. وسيساعد العمل الدؤوب 

عىل إقامة نظم للحامية االجتامعية من أجل تغطية الفقراء والضعفاء، 

عىل حل هذه املشاكل الهيكلية يف املستقبل )املقصد 3-1 ألهداف التنمية 

املستدامة(.

ويقّدم فريق الخرباء الرفيع املستوى يف تقريره الخامس عرش )2020( 

توصيات ملعالجة احتياجات الفئات املتأثرة بالنزاع. وتشمل هذه التوصيات 

تقديم اإلغاثة الغذائية الطارئة واملغذية واملناسبة يف الوقت املناسب؛ 

ومتكني الوصول إىل املياه النظيفة والرصف الصحي لتيسري إنتاج األغذية 

وإعدادها واستخدامها؛ وإقامة نظم غذائية فعالة يف مراحل ما بعد النزاع؛ 

وبناء القدرات يف مجايل التنمية والحوكمة )فريق الخرباء الرفيع املستوى 

املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 2020(. وإن دفع النظم الغذائية كافة 

باتجاه االستدامة من خالل االبتكار والتكنولوجيا والزراعة اإليكولوجية 

وأفضل املامرسات املحلية قبل نشوب النزاعات وخاللها وبعدها، كفيل 

بالحد من اآلثار الشديدة الناجمة عن هذه األخرية يف األجل الطويل. 

ويشمل ذلك عىل سبيل املثال، حامية حقوق األشخاص املرّشدين داخليًا 

والالجئني العاملني يف قطاع األغذية، واختبار الحلول الزراعية املكانية 
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للتقليل من املخاطر األمنية إىل أدىن حد، واالستثامر يف رأس املال الحيواين 

الصغري النطاق ويف املحاصيل املستقبلية )Townsend وآخرون، 2021(.

األسئلة الرئيسية التي قد ترغب لجنة 
األمن الغذايئ العاملي يف أن تطلب 

إىل فريق الخرباء الرفيع املستوى 
املعني باألمن الغذايئ والتغذية تناولها 

يف التقارير:

كيف يتعرّض الحق يف الغذاء للخطر يف حاالت النزاع؟ وما هي البحوث . 1

والبيانات الالزمة لتكوين فهم أفضل لهذه الديناميكيات؟

ما هي التحديات الرئيسية التي يواجهها العمل اإلنساين يف ضامن حصول . 2

السكان الضعفاء عىل األغذية يف حاالت النزاع، مبا يف ذلك العالقة املعقدة بني 

النزاعات واألزمات املتعددة األخرى مثل تغرّي املناخ والجائحة؟

ما هي العوامل الرئيسية الكامنة وراء انعدام األمن الغذايئ وأوجه عدم . 3

املساواة القامئة عىل نوع الجنس يف النزاعات واألوضاع الهشة؟

ما هي السياسات والُنهج واملبادرات األجدى لدعم النظم الغذائية . 4

املحلية وضامن القدرة عىل الصمود يف املناطق املعرّضة للنزاع؟

ما السبيل إىل متكني السكان املحليني املتأثرين بالنزاع ليصبحوا عوامل . 5

تغيري بداًل من أن يكونوا مجرد متلّقني سلبيني يف أوقات املساعدة اإلنسانية؟

كيف ميكن للمجتمع الدويل أن يعزز الرتابط بني العمل اإلنساين والتنمية . 6

والسالم ملنع وقوع أزمات الجوع املرتبطة بالنزاع وبناء نظم غذائية مستدامة 

ومنصفة يف الوقت نفسه؟

كيف ميكن للسياسات والقوانني من قبيل قرار مجلس األمن التابع لألمم . 7

املتحدة 2417 أن تساعد عىل الحؤول دون استخدام املجاعة كسالح حرب؟ 

وكيف ميكن تنفيذها عىل أفضل وجه؟

ما هي آثار العقوبات االقتصادية عىل حقوق اإلنسان واألمن الغذايئ . 8

والتغذية يف املجتمعات التي تشهد نزاعات والخارجة منها؟

كيف ميكن للمنهجيات البحثية املبتكرة أن تساعد عىل التخفيف من . 9

آثار انعدام األمن الغذايئ يف أوقات النزاع؟



] 15 [

3 النزاعات وهشاشة النظم الغذائية
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4. تفعيل السياسات املناخية لتحقيق األمن 

الغذايئ والتغذية

بنغالديش - هذه البالد موطن ألكرث من 700 نهر، وهي تتأثر بشكل متزايد بتداعيات تغري املناخ التي تفاقمها األمطار املوسمية املتقلبة والفيضانات.

© WFP/Sayed Asif Mahmud :تصوير



] 16 [

القضايا الحرجة والناشئة واملستمرة التي تؤثر عىل األمن الغذايئ والتغذية

األساس املنطقي
ال يزال تغرّي املناخ ميثّل تهديًدا عامليًا خطرًا ومستمرًا لألمن الغذايئ 

والتغذية. ولقد حصلت تطورات قانونية وسياسية وعلمية كبرية منذ 

صدور تقرير فريق الخرباء الرفيع املستوى بشأن تغرّي املناخ )فريق الخرباء 

الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 2012(. وأصبحت آثار تغرّي 

املناخ متثّل تهديًدا وجوديًا، ال سيام يف منطقة البحر األبيض املتوسط، وآسيا 

الغربية، وشامل أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وكذلك يف الجزر 

الصغرية والدول النامية الساحلية. وأصبح ارتفاع متوسط درجة الحرارة، 

وارتفاع منسوب مياه البحر، وتحّمض املحيطات، واألحوال الجوية القصوى 

من قبيل الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات واألعاصري، وعدم انتظام 

هطول األمطار، أحداثًا يومية )الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغرّي املناخ، 

2022(. وتساهم هذه اآلثار يف الجوع وسوء التغذية والفقر الشديد، ال 

سيام يف املناطق والبلدان الهشة )منظمة األغذية والزراعة، 2016(.

ويؤثر تغرّي املناخ أيًضا عىل سوء التغذية بأشكاله كافًة - حيث أنه يؤثر 

عىل املغذيات املتوافرة يف املحاصيل ويشّجع عىل استهالك األغذية العالية 

التجهيز والتي ميكن حفظها ملدة طويلة عندما يفتقر املستهلكون إىل 

القدرة عىل تخزين األغذية الطازجة بطريقة مأمونة يف أوقات الكوارث 

 .)2020 ،Dietz وآخرون، 2019؛ Swinburn وآخرون، 2018؛ Fanzo(

وتتأثر النظم الغذائية تأثرًا شديًدا بتغرّي املناخ يف جميع مراحل سالسل 

اإلمدادات الزراعية والغذائية، مبا يف ذلك أنشطة اإلنتاج والتجهيز والتجارة 

والبيع بالتجزئة، مع ترضر صغار منتجي األغذية والجهات الفاعلة يف 

قطاع األغذية غري الرسمي بشكل خاص باألحوال املناخية القصوى التي 

تؤثر عىل أنشطتهم ووصولهم إىل األسواق وإىل البنية التحتية. ويف حاالت 

عديدة، تفاقمت قابلية تأثر النظم الغذائية بتغرّي املناخ بفعل التغرّيات يف 

النظم الزراعية من قبيل تزايد الرتكيز الضيّق عىل عدد قليل من املحاصيل 

.)2016 ،Moseley 2014؛ ،Ribot( وحسب

ويف الوقت نفسه، ال تزال النظم الغذائية تشكل مصدًرا رئيسيًا النبعاثات 

غازات الدفيئة التي تساهم يف تغرّي املناخ، إذ يرتبط ما بني 21 و37 يف 

املائة من هذه االنبعاثات بها )الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغرّي 

املناخ، 2019؛ Crippa وآخرون، 2021(. ولقد استمرت استخدامات 

األرايض الزراعية املكثفة والتوسعية واألحادية املحاصيل ومامرسات 

النظم الزراعية والغذائية الصناعية يف املساهمة يف انبعاث غازات الدفيئة 

)منظمة األغذية والزراعة، 2016(. وتشمل هذه املامرسات إزالة الغابات 

لزرع املحاصيل ورعي الحيوانات، وإطالق الكربون يف الجو بسبب حرث 

الرتبة، واستخدام املدخالت القامئة عىل الوقود األحفوري مثل األسمدة 

ومبيدات اآلفات. وترتك الرتبية املكثفة للحيوانات بصمة بيئية عالية أيًضا، 

فيام يساهم االعتامد الشديد عىل الطاقة لتجهيز األغذية، وسلسلة التربيد، 

والتجارة عرب مسافات طويلة، وسالسل اإلمدادات العاملية يف هذه املشكلة 

 .)2018 ،Pellegriniو Fernandez برنامج األمم املتحدة للبيئة، 2019؛(

وتُعّد األنشطة التي تتجاوز نطاق اإلنتاج األويل للغذاء مثل تجهيز األغذية 

وتحويلها وبيعها بالتجزئة، ونفايات ما بعد االستهالك، عوامل رئيسية 

مساهمة يف انبعاث غازات الدفيئة )Crippa وآخرون، 2021(، حيث يتصل 

حوايل 6 يف املائة من هذه االنبعاثات بالفاقد واملهدر من األغذية وحده 

.)2018 ،Pooreو Nemecek(

ونظرًا إىل الديناميكيات املعقدة القامئة بني تغرّي املناخ، واألمن الغذايئ 

والتغذية، والنظم الغذائية، فإنه من الرضوري تقييم السياسات القامئة 

وتنسيقها ومراجعتها وتحديد أين تظهر التحديات وما هي الفرص 

التي برزت يف العقد األخري. وال بّد من تطوير أداة استرشافية يف مجال 

السياسات تكون متوافقة مع القوانني والتطورات السياساتية العاملية 

األخرية من قبيل أهداف التنمية املستدامة لعام 2030 )2015(؛ واتفاق 

باريس التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ )2015(؛ 

واملستجدات يف اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

التصّحر، والخطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذايئ العاملي بشأن 

النظم الغذائية والتغذية )2021( التي تركّز عىل ضامن استدامة سالسل 

اإلمدادات الغذائية وتوافر أمناط غذائية صحية يف سياق تغرّي املناخ.

وتسلّط التقارير األخرية للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغرّي املناخ، 

الضوء عىل العالقة املعّقدة بني النظم الغذائية وتغرّي املناخ وتفيد بأنه 

يجب التعامل مع تغرّي املناخ بطريقة شاملة )الهيئة الحكومية الدولية 

املعنية بتغرّي املناخ، 2022(. ويعني ذلك أنه يجب مراجعة سياسات 

التكيّف والتخفيف من األثر الخاصة بنظام تغرّي املناخ من منظور األمن 

الغذايئ والتغذية ليك تشمل العدالة، ونهًجا قامئًا عىل حقوق اإلنسان، 

واالستدامة من أجل بناء نظم غذائية متنوعة ومنصفة وقادرة عىل الصمود 

يف وجه تغرّي املناخ. إضافة إىل ذلك، يجب تقييم املفاهيم واألساليب 

الحديثة الرامية إىل زيادة استدامة إنتاج األغذية والتجارة فيها وإىل خفض 

االنبعاثات وتشجيع التكيّف، مثل “االقتصاد األخرض”، و”الطابع الدائري”، 

و”الزراعة الذكية مناخيًا”، و”الزراعة الدقيقة”، و”التعويض عن الكربون”، 

و”الزراعة اإليكولوجية”، وغريها، من أجل ضامن توافقها مع مبادئ 

العدالة املناخية وإسناد األولوية لحقوق وسبل عيش الفئات الضعيفة 

مثل املزارعني أصحاب الحيازات الصغرية ومزارعي الكفاف، والعاملني يف 

النظم الغذائية، والسكان األصليني، والنساء، واألطفال، والشباب، ال سيام يف 

املناطق الهشة، مع ضامن صحة الحيوان ورعايته يف الوقت نفسه. ويجب 

أيًضا تقييم الُنهج املتبعة من ناحية الطلب، مثل خفض مستوى استهالك 

األغذية الحيوانية املصدر من جانب السكان الذين يسجلون مستويات 

عالية من االستهالك وتوسيم األغذية لتبيان كثافة الكربون فيها، باستخدام 

هذه املعايري.
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4 تفعيل السياسات املناخية لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية

األسئلة الرئيسية التي قد ترغب لجنة 
األمن الغذايئ العاملي يف أن تطلب 

إىل فريق الخرباء الرفيع املستوى 
املعني باألمن الغذايئ والتغذية تناولها 

يف التقارير:

كيف تغرّي فهمنا للديناميكيات القامئة بني تغرّي املناخ، واألمن الغذايئ . 1

والتغذية، والنظم الغذائية يف العقد األخري؟

إىل أي مدى تعالج أحدث سياسات التكيّف مع تغرّي املناخ والتخفيف . 2

من آثاره التفاعالت بني األمن الغذايئ واملناخ؟

ما هي األقاليم ومن هم السكان األشد تأثرًا بالديناميكيات التآزرية بني . 3

تغرّي املناخ والنظم الغذائية، وما هي النظم الغذائية واألقاليم التي تساهم 

أكرث من غريها يف هذه الديناميكيات؟

إىل أي مدى متثّل التكنولوجيات واملامرسات الحديثة املركّزة عىل املناخ . 4

من أجل األغذية والزراعة - مثل الزراعة الذكية مناخيًا، والزراعة الرقمية، 

والتعويض عن الكربون - فرًصا لبناء نظم غذائية قادرة عىل الصمود يف وجه 

تغرّي املناخ، وما هي التكاليف والتحديات التي ميكن أن تنشأ عن ذلك، ال 

سيام بالنسبة إىل الفئات التي تعيش يف أوضاع وبيئات هشة؟

أي نوع من سياسات وتدابري التكيّف والتخفيف من األثر يعترب رضوريًا، . 5

ومن هي الجهات الفاعلة التي يجب أن تعتمدها للحد من تأثري تغرّي املناخ 

يف مراحل ما بعد اإلنتاج يف سالسل اإلمدادات الغذائية )التجارة، والبيع 

بالتجزئة، واالستهالك(؟ وما هي التدابري األنسب إلقامة نظم غذائية أكرث قدرة 

عىل الصمود يف وجه تغرّي املناخ؟

ما هي الفرص املتاحة والتحديات املتصلة بتكييف النظم االقتصادية . 6

الدائرية يف قطاع الزراعة ويف النظم الغذائية؟

ما هي التطّورات املحددة التي يلزم حدوثها يف مجال السياسات . 7

لالعرتاف بدور املرأة والشباب يف تحقيق األمن الغذايئ والتغذية خالل حاالت 

الطوارئ املناخية والكوارث الطبيعية؟

كيف ميكن تشجيع حامية النظم اإليكولوجية من منظور . 8

النظم الغذائية؟
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5. االعرتاف بدور العاملني يف النظم 

الغذائية وبحقوقهم

تركيا - متدربون يتعلمون فرز الفلفل يف مصنع للتجهيز يف إطار برنامج للتدريب الزراعي تابع للمنظمة. يتعرف املتدربون عىل مختلف مراحل سلسلة إمدادات األغذية، بدًءا من الزراعة والري والحصاد، ووصواًل 

إىل التجهيز والتعبئة وضامن مامرسات النظافة الصحية. 19 سبتمرب/أيلول 2017.

© FAO/Carly Learson :تصوير
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5 االعرتاف بدور العاملني يف النظم الغذائية وبحقوقهم

األساس املنطقي
تشغل النظم الغذائية - وبخاصة يف البلدان النامية - غالبية األشخاص يف 

األعامل الحرّة واألعامل بأجر. ويف حني يفيض التحّول الريفي2 إىل خفض 

عدد األشخاص املستخدمني يف اإلنتاج األويل، فإنه يزيد فرص العمل املتاحة 

يف املراحل املتوسطة والنهائية من سالسل اإلمدادات الغذائية. ولكن، 

بالرغم مام يقدمه العاملون يف مختلف أنحاء النظم الغذائية من مساهمة 

يف هذه النظم، فإنهم يتقاضون منذ زمن بعيد أجرًا متدنيًا وال يقّدرون 

حق التقدير، إذ يتعرّضون للمخاطر املهنية والفقر وانعدام األمن الغذايئ 

)Hurst وآخرون، 2007؛ فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن 

الغذايئ والتغذية، 2021؛ منظمة العمل الدولية، 2020(.

ويتقاىض العديد من العاملني يف النظم الغذائية أجوًرا متدنية ويخضعون 

لظروف عمل هشة، مبا يف ذلك االفتقار إىل الحامية مبوجب ترشيعات 

العمل وعدم الحصول عىل الحامية االجتامعية )منظمة العمل الدولية 

ومنظمة األغذية والزراعة، 2021(. ونادًرا ما ينتمي هؤالء العاملون إىل 

نقابات ويعمل العديد منهم يف مهن خطرية تعرّضهم لحوادث العمل 

واألمراض املهنية باإلضافة إىل التلّوث الكيميايئ )Elver، 2017؛ مفّوضية 

األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، 2022(. وإن العاملني يف قطاع 

اإلنتاج والتجهيز الحيواين معرّضون أيًضا لألمراض الحيوانية املصدر )منظمة 

 Wilshaw العمل الدولية، 2017؛ االتحاد الدويل لنقابات العامل، 2021؛ 

وWilloughby، 2019(. وغالبًا ما يستخدم العاملون يف املطاعم وسالسل 

مطاعم الوجبات الرسيعة مبوجب ترتيبات عمل غري نظامية وموسمية 

ومؤقتة، ويجربون عىل العمل ساعات طويلة، ويتقاضون أجوًرا متدنية، 

ويخضعون لظروف خطرة. ومؤخرًا، أّدى ما يعرف بـ”إضفاء الطابع 

املستقل عىل االقتصاد” أو “اقتصاد العمل املستقل”، إىل استحداث فرص 

عمل يف مجال خدمات توصيل الطعام. ولكن ليس هناك ما يضمن لهؤالء 

العاملني الذين هم يف غالبيتهم من الشباب، احرتام حقوقهم يف العمل، 

كام أنهم يتقاضون أجرًا متدنيًا، ويعملون فوق طاقتهم، ويعتربون من 

أشد الناس ضعًفا. وتزداد جميع هذه التحديات شّدة بصفة خاصة مع 

العامل املهاجرين وغري الرشعيني واملوسميني الذين قد يفتقرون إىل الحامية 

القانونية ويتعرّضون للتمييز بسبب االختالفات اللغوية والثقافية أو عدم 

قدرتهم عىل اللجوء إىل العدالة.

ولقد تأثر العاملون عىل امتداد النظم الغذائية بشكل خاص بجائحة 

كوفيد-19. وبالرغم من كونهم “عاّمال أساسيني” بحكم الواقع، فهم 

 .)2021 ،Shapiroو Elver( قد تلقوا قدًرا قلياًل من الحامية يف عملهم

وبالرغم من تعرّضهم للمرض بسبب الظروف البيئية وأماكن العمل 

الضيقة، مل تتوافر لهم فرص الحصول عىل الرعاية الصحية وتم إقصاؤهم 

 Food Chain Workers( من العديد من برامج الحوافز االقتصادية

.)2021 ،Alliance

أما يف ما يتعلّق بالعمل يف قطاع الزراعة، فهناك عدد من القضايا املهمة 

التي يجب معالجتها. وهناك عدد ال يحىص من الحاالت املبلّغ عنها بشأن 

عاملة األطفال، والعمل يف ظروف مامثلة للعبودية، والعنف الجنيس. 

وتحدث حوايل 70 يف املائة من حاالت عاملة األطفال - نحو 112 مليون 

فتى وفتاة - يف قطاع الزراعة، مبا يف ذلك زراعة املحاصيل، وتربية املاشية، 

والحراجة، وصيد األسامك وتربية األحياء املائية )منظمة العمل الدولية 

ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، 2020(.

ويف املتوسط، تشكل النساء 40 يف املائة من القوة العاملة يف قطاع الزراعة 

يف بلدان الجنوب، مع تراوح هذه النسبة بني 20 يف املائة يف أمريكا 

الالتينية و50 يف املائة أو أكرث يف أجزاء من أفريقيا وآسيا. وبالرغم من 

مساهمتها الكبرية يف قطاع الزراعة، مبا يف ذلك مصايد األسامك، تجد املرأة 

الريفية نفسها عادة يف وضع مجحف. فهي تتعرّض أكرث من غريها للتحرّش 

الجنيس أو ألشكال أخرى من املضايقة؛ وتعاين من التمييز يف العمل من 

حيث األجر، والرتتيبات التعاقدية، واملسؤوليات؛ ونادًرا ما تتوافر لها فرص 

الحصول عىل الحامية االجتامعية.

وتتمثل قضية حساسة أخرى يف النظم الغذائية يف االتجار باألشخاص 

)املشار إليه أيًضا باالتجار بالبرش(. ويقع البالغون واألطفال عىل السواء 

ضحايا هذه الجرمية التي ترتبط باملستويات العالية من العاملة غري 

النظامية واالفتقار إىل املؤسسات ومامرسات الرقابة وحامية حقوق العمل. 

وتقول السيدة Siobhán Mullally، املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية 

باالتجار باألشخاص: “لقد أّدى منو األعامل التجارية الزراعية وتزايد قّوة 

الرشكات املقرتنني بالتغرّي الرسيع يف املناخ، إىل تفاقم مخاطر االتجار 

باألشخاص” )مفّوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، سينرش 

قريبًا(.

ويتطلب تحسني جودة فرص العمل يف النظم الغذائية إيالء االهتامم 

لزيادة استقرار املداخيل وتحسني ظروف العمل، ال سيام للنساء والشباب 

واملهاجرين )Townsend وآخرون، 2017(. وباإلضافة إىل التأثري عىل 

العاّمل، تهدد ظروف العمل غري املستقرة يف النظم الغذائية تحقيق 

 Kurtz( أهداف التنمية املستدامة. ويجب النظر يف هذه الظروف وعكسها

وآخرون، 2021(. ويتمثل أحد الرشوط املسبقة الرضورية لذلك يف توافر 

البيانات بشأن العاملة والظروف السائدة يف النظم الغذائية. وليست 

بيانات اليد العاملة التي تبلّغ عنها منظمة العمل الدولية مصّنفة بطريقة 

تسمح باستقراء البيانات الخاصة بالنظم الغذائية )Fanzo وآخرون، 

2021(. وهناك حاجة قامئة منذ وقت طويل إىل تعديل طرق جمع 

البيانات من أجل السامح بتحقيق ذلك.

2 التحّول الريفي هو “عملية تغيري مجتمعي شاملة تقوم فيها املجتمعات الريفية بتنويع اقتصاداتها والتقليل من اعتامدها عىل الزراعة؛ وتصبح معتمدة عىل أماكن بعيدة للتجارة بالسلع والخدمات واألفكار 

والحصول عليها...” )الربنامج العاملي للامنحني، 2022(.
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األسئلة الرئيسية التي قد ترغب لجنة 
األمن الغذايئ العاملي يف أن تطلب 

إىل فريق الخرباء الرفيع املستوى 
املعني باألمن الغذايئ والتغذية تناولها 

يف التقارير:

كيف ميكن تحسني ظروف عمل وعيش جميع العاملني يف النظم . 1

الغذائية، مبا يف ذلك العاملني يف إنتاج الحيوانات وتجهيزها، ويف مصايد 

األسامك، والعاملني برتتيبات تعاقدية موسمية وغري نظامية؟

كيف ميكن مواءمة مبادئ حقوق اإلنسان وقوانني العمل الوطنية؛ . 2

وتعزيز حرية تكوين الجمعيات؛ وتقوية قدرات النقابات والوزارات 

الحكومية واملؤسسات من أجل ضامن إعامل حقوق العمل للعاملني يف 

النظم الغذائية؟

كيف ميكن تحسني ظروف عمل وعيش أفراد األرسة الذين ال يتقاضون . 3

أجرًا والذين يساهمون يف االقتصاد الغذايئ، مثل النساء والشباب؟

كيف ميكن ضامن القضاء الفعيل عىل األسباب الجذرية لعاملة األطفال . 4

يف النظم الغذائية؟

كيف ميكن ربط الحق يف الغذاء بالحق يف العمل يف النهج القائم عىل . 5

النظم الغذائية؟

كيف ميكن تنفيذ مبادئ العمل التجاري وحقوق اإلنسان ورصدها . 6

للعاملني يف سالسل اإلمداد، واملزارعني، والعاملني يف اقتصاد العمل املستقل؟

كيف ميكن تحسني نظم الحامية االجتامعية وتوسيعها لتشمل العاملني . 7

يف االقتصاد غري النظامي؛ والعاّمل املهاجرين وغري الرشعيني؛ والعاملني يف 

مجال الرعاية؟

كيف ميكن تعزيز التعاون بني املؤسسات التي تعنى بحقوق اإلنسان . 8

وحقوق العمل، مثل منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، 

ومفّوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، ومنظمة األمم املتحدة 

للطفولة )اليونيسف(، ومنظمة الصحة العاملية، واالتحاد الدويل لعامل 

األغذية والزراعة والفنادق واملطاعم وخدمات توريد األغذية الجاهزة والتبغ 

ورابطات العامل ذات الصلة، من أجل تعزيز أوجه التآزر والتنسيق لتحسني 

ظروف عمل العاملني يف النظم الغذائية؟
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6. بناء صلة وصل مجدية بني نظم املعارف 

والتكنولوجيات واملامرسات املتنوعة من أجل 

تحقيق األمن الغذايئ والتغذية

بوليفيا - مرشوع دعم اقتصاد الفالحني القائم عىل اإلبليات )Proyecto Vale( - يناير/كانون الثاين 2013.

© IFAD/Cristóbal Corral :تصوير
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القضايا الحرجة والناشئة واملستمرة التي تؤثر عىل األمن الغذايئ والتغذية

األساس املنطقي
بالرغم من النمو االقتصادي العاملي والتحّوالت التكنولوجية الرسيعة، يعاين 

2.3 مليار شخص يف العامل من انعدام األمن الغذايئ املعتدل أو الشديد، 

ما ميثّل زيادة قدرها 150 مليون شخص منذ تفيش جائحة كوفيد-19 

)منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 2022(. ولقد أوضح فشل السياسات 

القامئة يف تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة )القضاء التام 

عىل الجوع(، الحاجة امللّحة إىل إعادة النظر يف االسرتاتيجيات املعتمدة 

لجعل النظم الغذائية أكرث إنصافًا وقدرة عىل الصمود. ويُعّد التعامل مع 

نظم معرفية ووجهات نظر عاملية مختلفة، واالعرتاف باالتجاهات الجديدة 

والناشئة يف مجال التكنولوجيا واالبتكار، أمرين أساسيني يف عملية تحويل 

النظم الغذائية.

وتتسم النظم الغذائية حول العامل بالتنوع حيث أنها تتبنى مجموعة من 

النظم املعرفية والتكنولوجيات للتكيّف مع مختلف السياقات الزراعية 

اإليكولوجية، والسياسية واالقتصادية، واالجتامعية والثقافية. وبالرغم من 

االعرتاف بهذا التنوع وبالحاجة إىل إيجاد حلول خاصة بكل سياق لتحسني 

رفاه اإلنسان واالستدامة البيئية )فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني 

باألمن الغذايئ والتغذية، 2020(، تستمر مقابلة النظم املعرفية املختلفة 

ببعضها البعض - الُنهج العلمية والحديثة مقابل التكنولوجيات التقليدية 

ومامرسات السكان األصليني. وعىل سبيل املثال، غالبًا ما تتجاهل التدخالت 

الزراعية والتغذوية الرئيسية السائدة التي تركّز عىل التكنولوجيات 

الحديثة واآلليات القامئة عىل السوق بوصفها مبادئ تنظيمية رئيسية 

للنظم الغذائية، األسس االجتامعية والثقافية التي تقوم عليها، مبا يف ذلك 

املحرمات ذات الطابع الجنساين ومفاهيم الصحة الجيدة والعيش بطريقة 

صحية )Mistry وBerardi، 2016(. ويف حني أنه ميكن للعلوم أن توفر بال 

شك دلياًل عامليًا لتوجيه السياسات املتعلّقة بتحويل النظم الغذائية، ال يزال 

هناك توترات واعرتاضات بشأن جدوى تكنولوجيات محددة، تنبثق عن 

وجود فهم متناقض للنظم املعرفية التي تعترب فعالة ورشعية وذات صلة 

)Turnhout وآخرون، 2021(. ويطرح ذلك تساؤاًل أساسيًا بشأن عالقات 

القوة داخل النظم الغذائية، وملاذا وكيف تم عرض أشكال معيّنة من 

املعرفة عىل أنها هامشية، مبا يف ذلك دور الرشكات الكربى والعمل الخريي 

يف رسم مالمح البحوث والنقاش املتعلّق بالسياسات.

ودعا فريق الخرباء الرفيع املستوى )2021( يف معرض استعراضه لكيفية 

مساهمة نظم املعرفة والتعلّم واالبتكار املتنوعة يف مشاركة الشباب يف 

إقامة نظم غذائية مستدامة، إىل إضفاء الطابع الدميقراطي عىل إنتاج 

املعرفة من خالل البحوث العامة وتقوية الشبكات األفقية لبحوث القواعد 

الشعبية األساسية عىل السواء. ومن شأن ذلك أن يتيح التواصل والتفاعل 

بني املعارف املجتمعية الجنسانية التقليدية واملحلية )مبا يف ذلك النظم 

املعرفية األصلية( ونظم التدريب والتعليم الفني الرسمية، وذلك من 

خالل إقامة رشاكات تستفيد من أفضل ما ميكن أن تقدمه هذه املعارف 

والنظم. ويكتيس ذلك أهمية خاصة كون النظم املعرفية واملامرسات 

تتغرّي عرب الزمان واملكان استجابة للتغرّيات يف الدوافع الكامنة وراء النظم 

الغذائية، سواء كانت مادية أم اقتصادية أم اجتامعية. ويعترب اتباع نهج 

شامل لتقييم الدور الحاسم الذي تؤديه العلوم والتكنولوجيا الحديثة إىل 

جانب أشكال أخرى من االبتكارات، كتلك التي تطّورت انطالقًا من املعارف 

التقليدية، أمرًا حاساًم لزيادة إنتاجية املزرعة وربحيتها جنبًا إىل جنب مع 

االستدامة البيئية والقدرة عىل الصمود يف وجه تغرّي املناخ. ويُعّد ذلك أمرًا 

بالغ األهمية أيًضا لتحسني الدور الفاعل الذي تؤديه مجموعات األشخاص 

املختلفة من أجل إيجاد حلول للنظم الغذائية تصب يف مصلحتها.

ويتمثل أحد األمثلة الجيّد عىل االعرتاف بالنظم املعرفية املتنوعة، يف 

مبادرة نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية التابعة ملنظمة األغذية 

والزراعة والتي قامت منذ عام 2002 بتعيني 62 نظاًما يف 22 بلًدا كمواقع 

للرتاث الزراعي. وهذه املواقع هي عبارة عن مناظر طبيعية ومامرسات 

زراعية متنوعة تولّد سبل عيش مستدامة وتحقق األمن الغذايئ يف 

املناطق الريفية يف الوقت نفسه الذي تجمع فيه بني التنوع البيولوجي، 

والنظم اإليكولوجية القادرة عىل الصمود، والتقاليد، واالبتكارات الزراعية، 

بطريقة فريدة من نوعها. ويجب تعزيز ثراء ووسع نطاق املعرفة والخربة 

املرتاكمتني يف مجال إدارة املوارد واستخدامها، ويجب صونها والسامح لها 

يف الوقت نفسه بالتطّور. ويف الواقع، ميكن لالستفادة من الرتاث البيولوجي 

للمحاصيل واألنواع األصلية املهملة وغري املستغلة بالكامل يف البحوث 

الزراعية الحديثة أن تساهم يف التصدي لسوء التغذية الناجم عن نقٍص يف 

املغذيات الدقيقة - وهي ظاهرة تعاظمت مع تغرّي املناخ وتناقص التنوع 

البيولوجي )Padulosi وآخرون، 2022؛ 2013(.

وباتت نظم املعارف التقليدية للسكان األصليني تحظى أكرث فأكرث بالتقدير 

باعتبارها متينة من النواحي املنهجية والجوهرية والسياقية. فقد تطّورت 

منهجيات السكان األصليني وتبلورت عىل مّر األجيال عن طريق املراقبة 

واملامرسة )املركز العاملي املعني بالنظم الغذائية للشعوب األصلية، 

2021(. ومن الناحية الجوهرية، تعالج املعارف التقليدية للسكان األصليني 

التحديات املعارصة التي تواجهها النظم الغذائية عن طريق الرؤية 

املتبرّصة بشأن اآلليات االجتامعية واإليكولوجية والتفاعالت داخل بيئات 

توليد الغذاء )املركز العاملي املعني بالنظم الغذائية للشعوب األصلية، 

2021(. أما من الناحية السياقية، فيكتيس “الرابط الفريد من نوعه” بني 

النظم التقليدية والسياق “من خالل مراعاة النظم اإليكولوجية والتنوع 

البيولوجي والثقافات املحلية وفهمها فهاًم متعّمًقا”، أهمية كبرية بالنسبة 

إىل السياسات الغذائية املستدامة )املركز العاملي املعني بالنظم الغذائية 

للشعوب األصلية، 2021(. وبالرغم من أنه يصعب توسيع نطاق هذه 

املعارف التقليدية، إاّل أن االعرتاف بالرتابط بني املامرسات العلمية الحديثة 

ونظم املعرفة التقليدية والسعي إىل إقامته يتسم بأهمية كبرية.
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ويتمثل أحد التطورات املهمة يف ميدان املعرفة يف االنتشار الرسيع 

للتكنولوجيات الرقمية. ويف حني أنه ميكن للرقمنة أن تعظّم أوجه عدم 

املساواة بني الجنسني واملناطق الجغرافية من خالل حرص القدرة يف يد 

الرشكات الزراعية الكربى ومنصات البيانات والجمع بني األعامل التجارية 

الزراعية ورشكات التكنولوجيا املتخصصة، ميكنها أيًضا أن تتيح فرًصا جديدة 

لجمع العلوم والتكنولوجيا الحديثة )مجموعة من التكنولوجيات الوراثية 

والبيولوجية واملكانية، وتكنولوجيا املعلومات، والطاقة املتجددة، وسالسل 

القيمة، للحد من الفاقد واملهدر من األغذية( مع معارف السكان األصليني 

واملجتمعات املحلية إليجاد حلول عىل نطاق األبعاد املهمة لألمن الغذايئ 

والتغذية )فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 

سينرش قريبًا(. وباستطاعة التقنيات الحديثة أن تساهم يف تحسني كفاءة 

استخدام املوارد وتقوية القدرة عىل الصمود واإلنصاف االجتامعي عن 

طريق االبتكارات املوّجهة نحو تحقيق األمن الغذايئ والتغذية، مثل 

التقوية البيولوجية، والطائرات بدون طيّار، وأجهزة االستشعار، وذلك من 

أجل السامح للمعلومات املتعلّقة بالطقس املتوافرة عىل الهواتف املحمولة 

واملفيدة للزراعة املحكمة بالتخفيف من آثار تغرّي املناخ، وللمامرسات 

الزراعية بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة )Schroeder وآخرون، 2021(. 

ولكن ميكن للمزارعني عىل األرض الذين يعتمدون عىل املعارف املحلية أن 

يتمتعوا بالقدر نفسه من الرباعة يف الحفاظ عىل صحة الرتبة والنباتات 

والحيوانات أو عىل جودة املياه مثاًل إذا تم االعرتاف بكفاءتهم يف التحليل 

وحل املشاكل، ودعمها ومواصلة تقويتها )Swaminathan، 1997(. ومثة 

حاجة إىل منهجيات أفضل، مبا يف ذلك البحوث التطبيقية واملستعينة 

 Salembier( بالحاسوب واإلرشاد، لتتبّع عملية ابتكار املزارعني ودعمها

وآخرون، 2021(. وإذا استند دعم البحوث واإلرشاد إىل مبادئ اإلنصاف 

والعدالة ونظر إىل املزارعني النساء والرجال عىل أنهم عوامل تغيري، 

فبإمكانه أن ميّكن هؤالء املزارعني من اتخاذ قرارات اسرتاتيجية بشأن 

حياتهم وسبل عيشهم.

وإن امللكية الفكرية هي من املسائل الرئيسية التي تربز يف عملية 

إضفاء الطابع الدميقراطي عىل املعرفة. فلقد استخدمت نظم امللكية 

الفكرية يف املايض املعارف األصلية والتقليدية ملنح براءات اخرتاع ألفراد 

أو رشكات، األمر الذي ولّد أوجه عدم مساواة يف عملية تبادل املعرفة. 

وتؤكد املادة 9 من املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة )2009( عىل حقوق املزارعني الذين ساهموا يف صون هذه املوارد 

وتحسينها وإتاحتها ألجيال املستقبل. ويُعّد التقاسم املنصف للمنافع املبدأ 

األسايس الذي تقوم عليه هذه املعاهدة التي وقّعها 148 عضًوا. ويف الواقع، 

اسرتشدت املعاهدة بالترشيعات الوطنية املعتمدة يف بلدان مثل الهند 

حيث سعى قانون حامية أصناف النباتات وحقوق املزارعني لعام 2001 

إىل ضامن عدم حرمان املزارعني والنساء واملجتمعات األصلية من حقوقهم. 

وقام بروتوكول ناغويا الذي اعتُمد يف عام 2010 ودخل حيّز التنفيذ يف 

عام 2014، بتوسيع نطاق هذا الهدف ليشمل التقاسم العادل واملنصف 

للمنافع الناشئة عن استخدام جميع املوارد الوراثية، األمر الذي ساهم 

بالتايل يف صون التنوع البيولوجي واستخدامه بطريقة مستدامة )أمانة 

اتفاقية التنوع البيولوجي، 2015(. وعىل نحو ما حدده فريق الخرباء الرفيع 

املستوى )2020(، فإنه من األهمية مبكان أن يتم سد الفجوة بني مختلف 

أشكال املعرفة بطريقة منصفة ومتكاملة مع احرتام الفهم املحيل، من أجل 

تحسني قدرة النظم الغذائية عىل الصمود ودعم تحسني األمن الغذايئ 

للجميع. والتغذية 

األسئلة الرئيسية التي قد ترغب لجنة 
األمن الغذايئ العاملي يف أن تطلب 

إىل فريق الخرباء الرفيع املستوى 
املعني باألمن الغذايئ والتغذية تناولها 

يف التقارير:

كيف ميكن إقامة تعاون مجٍد بني نظم املعارف األصلية ونظم املعارف . 1

العلمية السائدة لبناء نظم غذائية عادلة ومستدامة تويل االعتبار الواجب 

آلراء السكان األصليني حول العامل بداًل من تهميشها؟

ما هو التغيري الذي يلزم إحداثه يف النظم لتوفري فرص الوصول املنصف . 2

والسهل إىل املعارف، ال سيام للمزارعني أصحاب الحيازات الصغرية، والنساء، 

واملجتمعات األصلية واملحلية؟

كيف ميكننا جعل املعارف املحلية/التقليدية والرتاث الزراعي تتسم . 3

بالقدر نفسه من املوثوقية وكيف ميكن حاميتها من وضع اليد عليها؟

كيف ميكن لنظم البحث والتثقيف واإلرشاد يف مجال الزراعة أن تسّخر . 4

العلوم والتكنولوجيا الرائدة لتحويل النظم الغذائية بطرق متّكن املجتمعات 

املحلية وتعزز دورها الفاعل وتوفّر خدمات النظم اإليكولوجية واألمن 

الغذايئ والتغذوي؟

كيف ميكن للتقييامت املشرتكة بشأن التنوع البيولوجي وخدمات . 5

النظم اإليكولوجية التي تجرى من منظور األمن الغذايئ، أن توّجه السياسات 

واإلجراءات الرامية إىل دعم تطوير نظم غذائية أكرث استدامة وتنظياًم وإىل 

حامية البيئة يف الوقت نفسه؟
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كيف ميكن تعزيز دور الزراعة يف تقديم خدمات النظم اإليكولوجية . 6

وتحقيق األمن الغذايئ والتغذوي بصورة متزامنة؟

كيف ميكننا أن نواجه املخاطر التي يطرحها تبادل املعرفة عىل . 7

املجتمعات املحلية، مبا يف ذلك تسجيل براءات االخرتاع عن طريق األطر 

التنظيمية، وتهيئة جّو من الثقة للتشارك يف إنتاج املعرفة؟

ماذا يلزم لضامن حصول السكان األصليني واملحليني عىل حصتهم من . 8

اإليرادات املتصلة بـ”املواقع الزراعية املحمية واملوارد األخرى” مثل الغابات 

والتنوع البيولوجي وموارد النظم اإليكولوجية املوجودة يف مناطقهم؟ وكيف 

ميكن تهيئة ظروف يكون فيها الجميع رابًحا؟

كيف ميكننا أن نقلّص أوجه عدم املساواة يف الحصول عىل املوارد الرقمية . 9

واستخدام هذه األدوات لتقوية التفاعل املعريف داخل املجتمعات املحلية 

واملؤسسات ويف ما بينها؟

كيف تستطيع التكنولوجيات الجديدة أن تدعم ابتكارات املزارعني . 10

وأن تعزز اإلنصاف االجتامعي بداًل من أن تركّز القدرة يف يد قلّة قليلة من 

األطراف؟
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7. األمراض املعدية الناشئة واملتجددة وغريها من 

األحداث البيولوجية الخطرية التي تطرح تحديًا أمام 

تحقيق األمن الغذايئ والتغذية

اليمن: الدكتور جامل مهيوب أثناء قيامه بتلقيح األغنام يف املنطقة بدعم من منظمة األغذية والزراعة.

© FAO/Abdulhakim :تصوير
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األساس املنطقي
توقعت منظمة األغذية والزراعة أن يزيد الطلب العاملي عىل األغذية 

بشكل حاد بحلول عام 2100، األمر الذي يتطلب تحقيق زيادات كبرية 

يف اإلنتاج املحصويل والحيواين )Rohr وآخرون، 2019(. وما مل يحدث 

تحّول كبري نحو أشكال الزراعة األكرث استدامة، فإنه من املحتمل أن 

يؤدي تكثيف اإلنتاج لتلبية الطلب، إىل زيادة استخدام املضادات 

الحيوية واملياه ومبيدات اآلفات واألسمدة، فضاًل عن االتصال بني البرش 

والحيوانات الداجنة والرّبية، مع ما لذلك من تأثري عىل ظهور العوامل 

املعدية وانتشارها )Wallace، 2016(. وقامت تقارير حديثة عديدة، مبا 

فيها التقرير الفني ملراجعة تعريف املخاطر ذات الصلة بإطار سنداي 

وتصنيفها )مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث/املجلس الدويل 

للعلوم، 2020(، و”ملفات تعريف معلومات املخاطر: ملحق بالتقرير 

الفني ملراجعة تعريف املخاطر وتصنيفها الصادر عن مكتب األمم املتحدة 

للحد من مخاطر الكوارث واملجلس الدويل للعلوم” )Murray وآخرون، 

2021(، بتحديد مخاطر التهديدات البيولوجية. وتُعترب جائحة كوفيد-19 

الوباء الحيواين املصدر السادس منذ عام 1980. وتتزايد وترية هذه 

األحداث وشّدتها يف ظل تعّدي الناس عىل موائل الحيوانات الرّبية وتكثيف 

اإلنتاج الحيواين والسميك )Nguyen-Viet وHoffman، 2021(. وتهدد 

األمراض املعدية الناشئة األمن الغذايئ من خالل إحداث اختالالت يف النظم 

الغذائية ورفع أسعار األغذية عىل املستويني املحيل والعاملي عىل السواء. 

ويف املقابل، ميكن لإلنتاج املالئم لألغذية أن يحّسن صحة البرش إذا ما أّدى 

إىل خفض أسعار األغذية وزيادة إمكانية الوصول إليها، األمر الذي يحّسن 

بالتايل التغذية التي تعزز بدورها املناعة ضد األمراض املعدية والقدرة عىل 

مقاومتها )Foley وآخرون، 2011(.

وبرز التفاعل بني األمراض املعدية الناشئة واملتجددة واألمن الغذايئ 

والتغذية بفعل جائحة كوفيد-19 التي أثّرت عىل النظم الغذائية وهددت 

حصول الناس عىل الغذاء عن طريق ديناميكيات متعددة منها: تدين 

إنتاجية األغذية وإنتاجها، وتعطّل سالسل اإلمدادات/ القيمة الغذائية، 

وارتفاع أسعار األغذية، وفقدان املداخيل وتدنيها، واختالل برامج الوجبات 

 .)2020 ،Battersbyو Moseley( .املدرسية، وتغرّي بيئات األغذية، وغريها

وميثّل املعدل غري املسبوق لظهور األمراض املعدية والحاجة إىل إطعام 

سكان العامل بصورة مستدامة، اثنني من أضخم التحديات اإليكولوجية 

واملتعلّقة بالصحة العامة التي عرفها القرن الحادي والعرشين.

وينطوي أحد التهديدات الخطرية الوثيق الصلة باألمن الغذايئ والتغذية 

عىل ظهور مقاومة مضادات امليكروبات التي يعززها سوء استخدام 

املضادات الحيوية وغريها من العقاقري املضادة للميكروبات يف الطب 

البرشي واإلنتاج الزراعي عىل السواء. وتظهر مقاومة مضادات امليكروبات 

عندما تتغرّي البكترييا والفريوسات والفطريات والطفيليات مع مرور 

الوقت وال تعود تستجيب للعقاقري املضادة للميكروبات، األمر الذي 

يجعل من األصعب معالجة العدوى ويزيد من خطر انتشار األمراض، 

وال سيام الشديدة منها، واملوت يف صفوف الحيوانات والبرش. ويُعترب 

توافر العقاقري املضادة للميكروبات لالستخدام العالجي لدى الحيوانات 

األرضية أمرًا رضوريًا لصحة الحيوان ورفاهه وإنتاجيته ويساهم يف األمن 

الغذايئ، وسالمة األغذية، والصحة العامة. وميكن لتزايد مقاومة مضادات 

امليكروبات أن يعكس هذه املنافع، األمر الذي يجعل العالج غري فعال، 

ويزيد من خطورة األمراض، ويحد بالتايل من اإلنتاجية ويؤدي إىل 

خسائر اقتصادية.

ويتمثل بعد إضايف لقضية اآلفات الغازية يف تزايد استخدام مبيدات 

اآلفات. ففي العديد من البلدان النامية، بات االستخدام غري املضبوط 

مللّوثات األغذية الطبيعية )السموم الفطرية( واالصطناعية )مبيدات 

اآلفات( ميثّل مشكلة متنامية تتعلّق بسالمة األغذية وتهدد تغذية البرش 

وصحتهم.

ويجب النظر يف هذه الديناميكيات املعقدة واتخاذ قرارات عاملية يف مجال 

السياسات للتصدي ألزمة كوفيد-19 واألمراض املعدية الناشئة واملتجددة 

وغريها من األحداث البيولوجية الخطرية التي قد تظهر يف املستقبل عىل 

النطاقني اإلقليمي والعاملي، مع إيالء عناية خاصة النعكاساتها عىل األمن 

الغذايئ والتغذية. ويف هذا الصدد، ونظرًا إىل تعدد نقاط دخول األمراض 

الناجمة عن الطريقة التي يتم فيها اآلن إنتاج األغذية ونقلها وتجهيزها 

وبيعها واستهالكها، اعتمدت قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية يف عام 

2021 الرتكيز عىل نهج الصحة الواحدة )Bron وآخرون، 2021(. ووفًقا 

لفريق الخرباء الرفيع املستوى املعني بالصحة الواحدة، وهو هيئة رباعية 

تضم منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة الحيوان ومنظمة 

الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، “تشكل الصحة الواحدة نهًجا 

متكاماًل وموّحًدا يهدف إىل تحقيق التوازن بني صحة اإلنسان والحيوانات 

والنظم اإليكولوجية وتعزيزها بشكل مستدام” )برنامج األمم املتحدة 

للبيئة، 2021(. ولقد أجرت اللجنة املعنية بالصحة الواحدة أيًضا كامًّ 

كبريًا من البحوث التي ربطت أهمية صحة اإلنسان والحيوان والبيئة 

بتحقيق األهداف 3 و6 و11 و13 و14 و15 من أهداف التنمية املستدامة. 

واملدهش أن الروابط بالهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة واألمن 

الغذايئ والتغذية أقل وضوًحا يف هذا النقاش، ويلزم االضطالع مبزيد من 

العمل الستخالص هذه الروابط واستكشاف تبعاتها يف مجال السياسات.
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7 األمراض املعدية الناشئة واملتجددة وغريها من األحداث البيولوجية الخطرية التي تطرح تحديًا أمام تحقيق األمن الغذايئ والتغذية

األسئلة الرئيسية التي قد ترغب لجنة 
األمن الغذايئ العاملي يف أن تطلب 

إىل فريق الخرباء الرفيع املستوى 
املعني باألمن الغذايئ والتغذية تناولها 

يف التقارير:

كيف يؤثر خطر األمراض املعدية الناشئة واملتجددة وغريها من األحداث . 1

البيولوجية الخطرية عىل األمن الغذايئ واستقرار النظم الغذائية واستدامتها 

وقدرتها عىل الصمود يف مختلف األقاليم؟

كيف تساهم أوجه التفاوت املجتمعي )اإلقليمي/العاملي، الحرضي/. 2

الريفي، وغريها( يف املشكلة التي تطرحها األمراض املعدية الناشئة وغريها من 

األحداث البيولوجية الخطرية، وكيف تؤثر هذه األمراض واألحداث بدورها 

عىل أوجه التفاوت املجتمعي، وبالتايل عىل األمن الغذايئ والتغذية؟

ما هو دور وتأثري مامرسات ونظم اإلنتاج الزراعي، وصناعة األغذية . 3

الزراعية، وتجهيز األغذية ونقلها وبيعها بالتجزئة، عىل ظهور األمراض املعدية 

الجديدة وانتشارها وخالل األحداث البيولوجية الخطرية األخرى؟

كيف تساعد بعض املامرسات والنظم الغذائية عىل التصدي لألمراض . 4

املعدية؟

كيف يؤثر سلوك املستهلكني واملجتمع عىل االستجابات لتأثري األمراض . 5

املعدية وغريها من األحداث البيولوجية الخطرية عىل األمن الغذايئ والتغذية 

والنظم الغذائية؟

بأي طريقة تتأثر نظم إنتاج األغذية وسالسل/هياكل اإلمدادات الغذائية . 6

الكثيفة اليد العاملة باالختالالت التي تحدثها األمراض املعدية واألحداث 

البيولوجية الخطرية يف النظم الغذائية؟

كيف ميكن لربامج وسياسات وعمليات “الصحة الواحدة” أن تواجه . 7

التحديات القامئة عىل امتداد النظم الغذائية والتي تزيد املخاطر التي 

تطرحها األمراض الناشئة واملتجددة وغريها من األحداث البيولوجية الخطرية 

أمام صحة اإلنسان، وأن تعزز قدرة النظم الغذائية عىل الصمود؟

ما هي اآلثار الواسعة النطاق التي ترتتب عن األمراض املعدية الناشئة . 8

واملتجددة وغريها من األحداث البيولوجية الخطرية عىل األبعاد الستة لألمن 

الغذايئ والتغذية )توافر األغذية، وإمكانية الحصول عليها، واستخدامها، 

واستقرار اإلمدادات منها، ودورها الفاعل، واستدامتها(؟
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أعلنت قمة النظم الغذائية يف عام 1996 أن “األمن الغذايئ يتحقق عندما يتمتع البرش كافة يف جميع األوقات 

بفرص الحصول، من الناحيتني املادية واالقتصادية، عىل أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم التغذوية 

وتناسب أذواقهم الغذائية ليك يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة”. ويف عام 2022، وبعد مرور أكرث من ربع 

قرن من الزمن عىل ذلك، ال يزال العامل يواجه تحديات كربى، وهو ليس عىل املسار الصحيح نحو تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة املرتبطة باألمن الغذايئ والتغذية. ويف هذه املذكرة التي أعدت يف إطار لجنة األمن الغذايئ 

العاملي )اللجنة(، يلفت فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية انتباه اللجنة إىل سبع قضايا 

حرجة وناشئة ومستمرة تتطلب اهتاممها يف السنوات املقبلة وقد تؤثر يف برنامج عملها البالغة مدته 4 سنوات 

خالل الفرتة 2024-2027. وتشمل هذه القضايا: قدرة سالسل اإلمدادات عىل الصمود وإنصافها؛ والنظم الغذائية 

الحرضية وشبه الحرضية يف سياق التحرض والتحول الريفي؛ والرصاعات وهشاشة النظم الغذائية؛ والسياسات 

املناخية؛ ودور العاملني يف النظام الغذايئ وحقوقهم؛ ونظم املعارف والتكنولوجيات واملامرسات املتنوعة؛ فضاًل 

عن التحديات املتصلة باألمراض املعدية الناشئة والتي تعاود الظهور، واملخاطر البيولوجية األخرى. وتوضح هذه 

املذكرة أيًضا كيف تؤثر أوجه التقاطع والتفاعالت بني هذه القضايا الرئيسية عىل األمن الغذايئ والتغذية.
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