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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 واألربعون السادسةالدورة 
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2019أكتوبر/تشرين األول  18-14روما، إيطاليا، 

 ملخص وتوصيات تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى بشأن النهج الزراعية 
 هج المبتكرة من أجل زراعة ونظم غذائية مستدامة اإليكولوجية وغيرها من الن

 لتعزيز األمن الغذائي والتغذية
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 فريق الخبراء الرفيع المستوى
 المعني باألمن الغذائي والتغذية

 
 1مقتطف من التقرير

 
 النهج المبتكرةالُنهج الزراعية اإليكولوجية وغيرها من 

 من أجل زراعة ونظم غذائية مستدامة
 الغذائي والتغذيةلتعزيز األمن 

 
 الموجز والتوصيات

 
 

 موجز

وحتقيق  2030توجــد النظم الغــذائيــة عنــد مفرتق طرق. وهنــاك حــاجــة إىل إجراء حتول جــذري لتطبيق خطــة عــام  
ديات التوافر وإمكانية احلصــــــول واالســــــتخدام واالســــــتقرار، ومواجهة التحيف األمن الغذائي والتغذية بأبعادمها األربعة املتمثلة 

ضــــــــغط على املوارد  املناخ، اليت تزيد الالعامل والتوســــــــع احلضــــــــري وتغّري   يفســــــــكاينالنمو الاملعقدة واملتعددة األبعاد، مبا فيها 
رات خمتلفة يف ة على هذه احلاجة من منظو أدلة واضــــــــح اُعطيتالطبيعية فتؤثر على األراضــــــــي واملياه والتنوع البيولوجي. وقد 

، وباتت حتظى اآلن يق اخلرباء)(فر  التقارير السابقة اليت صدرت عن فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية

                                                      
الزراعية اإليكولوجية وغريها من الُنهج املبتكرة من أجل زراعة ونظم غذائية مســـــــتدامة لتعزيز األمن الغذائي لُنهج . ا2019 اخلرباء الرفيع املســـــــتوى.ريق ف 1

ســــيتاح التقرير و .2018صــــادر عن فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى املعين باألمن الغذائية والتغذية والتابع للجنة األمن الغذائي العاملي، روما تقرير  والتغذية.
  hlpe-www.fao.org/cfs/cfs  لى العنوان التايلبنسخته الكاملة ع

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe


ونظم غذائية  بشــــــــــــأن الُنهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة من أجل زراعة تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية
 )2019يونيو/حزيران  19مقتطف من التقرير: املوجز والتوصيات ( .لتعزيز األمن الغذائي والتغذية مستدامة

2/19 

تاج األغذية ة إنوعلى كيفيمن طعام الناس  يتناولهباالعرتاف على نطاق واســـــــع. وســـــــيكون هلذا التحول تأثري عميق على ما 
 ومعاجلتها ونقلها وبيعها.

 2017 األولين يف أكتوبر/تشـــر  التابعة لألمم املتحدة (اللجنة) طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي ،ويف هذا الســـياق 
ســــتدامة مهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من االبتكارات من أجل زراعة ونظم غذائية نُ الإىل فريق اخلرباء إصــــدار تقرير عن "

/تشــرين ناقشــات خالل الدورة العامة الســادســة واألربعني للجنة يف أكتوبرامل" لالســرتشــاد به يف لتعزيز األمن الغذائي والتغذية
 .2019 األول

 طبيعــة النهج الزراعيــة اإليكولوجيــة وغريهــا من النهج املبتكرةمن خالل هــذا التقرير يســــــــــــــتكشــــــــــــــف فريق اخلرباء و  
ذية. ويعتمد فريق ز األمن الغذائي والتغيتعز ليف االنتقال إىل نظم غذائية مســـــتدامة  اليت ميكن أن تقدمهااملســـــامهات احملتملة و 

ات على مفهومي االنتقال والتحول. ويلزم حصــــــــــــــول العديد من عملي يف الرتكيزومتعدد النطاقات  اديناميكيً  ااخلرباء منظورً 
. وال هاكملأمة الغذائية من أجل إجراء حتول كبري يف النظم الغذائية باالنتقال يف نظم إنتاج حمددة وعلى طول ســــــلســــــلة القي

أوســـــع  تاوالتغريات اهليكلية يف املؤســـــســـــات واملعايري على نطاق ةصـــــغري  اتعلى نطاق ةالتدرجيي تصـــــل التحوالحتبد من أن 
 بطريقة متناسقة ومتكاملة من أجل حتقيق التحّول املرجو يف النظام الغذائي العاملي.

)، جتمع مســــارات االنتقال بني التدّخالت الفنية واالســــتثمارات والســــياســــات 2016فريق اخلرباء (إليه ا أشــــار وكم 
، 2016جمموعة متنّوعة من اجلهات الفاعلة على مســـــتويات خمتلفة. وســـــّلط فريق اخلرباء ( اليت تعىن هباوالصـــــكوك التمكينية 

) الضوء يف تقاريره السابقة على تنوّع النظم الغذائية بني البلدان وداخلها. وتوجد هذه النظم الغذائية يف سياقات بيئية 2017
واجتماعية وثقافية واقتصادية خمتلفة وتواجه حتديات متنوعة جداً. بالتايل، سيتعّني على اجلهات الفاعلة يف النظم الغذائية أن 

د أبعد من خصــوصــية الســياق، حدإىل بكل ســياق إلقامة نظم غذائية مســتدامة. وباالنتقال  تصــمم مســارات انتقال خاصــة
) املبادئ العملية املتداخلة الثالثة التالية اليت تســــــــاهم يف تشــــــــكيل مســــــــارات االنتقال إىل النظم الغذائية 2016فريق اخلرباء (

 تعزيز القدرة على الصــــــــمود؛ و ) 2اســــــــتخدام املوارد؛ ( ) حتســــــــني كفاءة1: (وهي املســــــــتدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
 ضمان العدالة/املسؤولية االجتماعية.و ) 3(

حبقوق اإلنســـــان كأســـــاس إلقامة نظم غذائية مســـــتدامة. ويعترب أن مبادئ "بانثر"  يف املســـــتهلّ هذا التقرير يعرتف و  
)PANTHER (املشــــاركة، واملســــاءلة، وعدم التمييز، والشــــفافية، وكرامة اإلنســــان، والتمكني، وســــيادة  املتمثلة يف الســــبعة

 القانون، جيب أن توّجه العمل الفردي واجلماعي ملعاجلة األبعاد األربعة لألمن الغذائي والتغذية على نطاقات خمتلفة.

ة يف احلكومات واملنظمات الدوليإىل مســــــــــــــاعدة صــــــــــــــانعي القرار  املنبثقة عنه توصــــــــــــــياتالويهدف هذا التقرير و  
ومؤســـــســـــات البحوث والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين، على تصـــــميم مســـــارات االنتقال امللموســـــة إىل نظم غذائية 

ىل الوطنية واإلقليمية الطبيعي) إ شـــــــهداحمللية (املزرعة واجملتمع احمللي وامل خمتلفة، من ســـــــتوياتمعلى  هاوتنفيذ أكثر اســـــــتدامة
 ملية.والعا

 الزراعة اإليكولوجية: مسارات االنتقال إلى نظم غذائية مستدامة

ت اكتســــب أمهية بارزة يف اخلطاب العلمي والزراعي والســــياســــي يف الســــنوا اديناميكيً  الزراعة اإليكولوجية مفهوًما تعدّ  -1
األخرية. ويتم الرتويج هلا بصــــــــــــورة متزايدة على أ�ا قادرة على املســــــــــــامهة يف حتويل النظم الغذائية عرب تطبيق املبادئ 

ا بالتجدد طريقة تســــمح هلضــــمان اســــتخدام املوارد الطبيعية وخدمات النظم اإليكولوجية بو اإليكولوجية على الزراعة 
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ها ما يأكلونه ميكن أن خيتار الناس فيو  ااحلاجة إىل نظم غذائية منصــفة اجتماعيً  معاجلةالعمل يف الوقت نفســه على و 
، وقد جمموعة من املمارســـات وحركة اجتماعيةعلى علم و ال. وتنطوي الزراعة اإليكولوجية على وأين وكيف يتم إنتاجه

ملها. وباتت اليوم كأة ليّتســــــــع نطاق تركيزها من احلقول واملزارع إىل الزراعة والنظم الغذائية بتطّورت يف العقود األخري 
لالختصــــــــــــاصــــــــــــات يشــــــــــــمل مجيع األبعاد اإليكولوجية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية واالقتصــــــــــــادية  اجماالً عابرً 

 والسياسية للنظم الغذائية، من اإلنتاج إىل االستهالك.

إىل  ًياتلفة ســعاختصــاصــات علمية خم بني �ا جتمعألالختصــاصــات، حيث  اعابرً الزراعة اإليكولوجية جماالً علمًيا  تعدّ  -2
إجياد حلول ملشــــــاكل العامل الفعلية بالشــــــراكة مع العديد من أصــــــحاب املصــــــلحة ومع مراعاة معارفهم احمللية وقيمهم 

باإلضــــــافة إىل نشــــــر  ،بني الباحثني واملمارســــــني املشــــــرتكلتعلم من شــــــأ�ا أن تشــــــّجع اومتكررة الثقافية بطريقة تأملية 
قد . و الســــــــلســــــــلة الغذائية امتدادزارع إىل آخر أو بني جهات فاعلة أخرى على األفقي من مُ املعارف على املســــــــتوى 

ن ماألمر على فهم املمارســــــــــــات الزراعية امليدانية اليت تســــــــــــتخدم القليل  ئانصــــــــــــب تركيز هذا اجملال العملي يف باد
املدخالت اخلارجية ولكن درجة عالية من التنوع البيولوجي الزراعي واليت تشـــــــــــــدد على إعادة التدوير وصـــــــــــــون الرتبة 
وصــــحة احليوان، مبا يف ذلك إدارة التفاعالت بني املكونات والتنويع االقتصــــادي. وقد اتســــع نطاق الرتكيز منذ ذلك 

العلوم  ،كولوجيـــا املنـــاظر الطبيعيـــة، ومؤخرًاإي غطيواليت ت الطبيعيـــة املنـــاظراحلني ليشــــــــــــــمـــل العمليـــات على نطـــاق 
 االجتماعية واإليكولوجيا السياسية املتصلة بتطوير نظم غذائية منصفة ومستدامة.

ة اإليكولوجية أن تســّخر العمليات البيولوجية واإليكولوجية يف اإلنتاج الزراعي وأن حتافظ يمارســات الزراعاملمن شــأن  -3
نها  عية تشـــــمل الوقود األحفوري واملواد الكيميائية الزرااليت يتم شـــــراؤها و لحد من اســـــتخدام املدخالت لعليها وحتســـــّ

التنويع؛  د. وتثمن نظم الزراعة اإليكولوجية:وإنتاجية وقدرة على الصــــــــــــــمو ا تهيئة نظم إيكولوجية زراعية أكثر تنوعً لو 
والزراعة املختلطة؛ والزراعة البينية؛ وخماليط األصــــــــــــــناف؛ وتقنيات إدارة املوائل للتنوع البيولوجي املرتبط باحملصــــــــــــــول؛ 

والطاقة ؛ وتدوير املغذيات ائياألحيواملكافحة البيولوجية لآلفات؛ وحتســـني تركيبة الرتبة وصـــحتها؛ وتثبيت النيرتوجني 
 مجلة أمور أخرى.بني والنفايات، من 

هناك جمموعة من املمارســـــات احملددة اليت ميكن وصـــــفها بأ�ا ممارســـــات زراعية إيكولوجية، كما وليس هناك  تليســـــ -4
ة عترب كذلك. بل على العكس، هناك جمموععترب زراعة إيكولوجية وما ال يُ حدود واضــــــــــــــحة ومتفق عليها بني ما يُ 

املمارســــات الزراعية اليت ميكن تصــــنيفها على أ�ا ممارســــات زراعية إيكولوجية بشــــكل أو بآخر تبعاً ملدى واســــعة من 
 ى:، يتوقف األمر على مــــدمن النــــاحيــــة العمليــــةتطبيق املبــــادئ الزراعيــــة اإليكولوجيــــة على املســــــــــــــتوى احمللي. و 

اتسامها باإلنصاف ومراعاهتا و ) 2؛ (م شراؤهااليت يت) اعتمادها على املمارسات اإليكولوجية بدًال من املدخالت 1(
يشــــــــــــــمل إدارة  اميً انظ ااتباعها �جً و ) 3؛ (وخضــــــــــــــوعها للرقابة احملليةلالعتبارات البيئية وتكّيفها مع الظروف احمللية 

 عن الرتكيز فقط على تكنولوجيات حمددة.  االتفاعالت بني املكونات عوضً 

زراعة اإليكولوجية يف الكثري من األحيان رداً على األزمات الزراعية وتضــافرت نشــأت احلركات االجتماعية املتصــلة بال -5
إلحداث تغيري واســـع النطاق يف الزراعة والنظم الغذائية. وقد أصـــبحت الزراعة اإليكولوجية اإلطار األمشل مع اجلهود 

قوقها فالحني من حول العامل حبالمنظمات و جتماعية االركات العديد من احلالرئيســــي الذي تطالب فيه  ايتالســــياســــ
 يصــــــــــــــغار منتج يهايعمل فواليت  اجمموعة متنوعة من النظم الزراعية والغذائية املكيفة حمليً  عنفيه  افعاجلماعية وتد

األغذية بشـــــــــــكل أســـــــــــاســـــــــــي. وتســـــــــــّلط احلركات االجتماعية الضـــــــــــوء على احلاجة إىل إقامة رابط قوي بني الزراعة 
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ء والسيادة الغذائية. كما أ�ا تضع الزراعة اإليكولوجية يف موضع النضال السياسي الذي اإليكولوجية واحلق يف الغذا
 هياكل السلطة يف اجملتمع وحتويلها.  مواجهةيتطلب من الناس 

هناك حماوالت عديدة لتحديد مبادئ الزراعة اإليكولوجية يف األدبيات العلمية. ويقرتح هذا التقرير جمموعة  تكان -6
مبدأ للزراعة اإليكولوجية ذي الصلة مبا يلي: إعادة التدوير؛ واحلد من استخدام املدخالت؛  13ّحدة من مقتضبة ومو 

وصــّحة الرتبة؛ وصــحة احليوان ورفاهه؛ والتنوع البيولوجي؛ والتآزر (إدارة التفاعالت)؛ والتنويع االقتصــادي؛ والتشــارك 
ابط؛ ية)؛ والقيم االجتماعية واألمناط الغذائية؛ واإلنصـــــــاف؛ والرت يف توليد املعارف (ضـــــــم املعارف احمللية والعلوم العامل

 وحوكمة األراضي واملوارد الطبيعية؛ واملشاركة.

يعّرف النهج الزراعي اإليكولوجي من أجل نظم غذائية مســــــتدامة بأنه �ج حيّبذ اســــــتخدام العمليات الطبيعية، وحيد  -7
احللقات املقفلة مع تقليل العوامل اخلارجية الســــــــــــــلبية إىل حدها األدىن، من اســــــــــــــتخدام املدخالت اخلارجية، ويعزز 

 بيويشـــدد على أمهية املعارف احمللية والعمليات التشـــاركية اليت تطّور املعارف واملمارســـات من خالل التجربة واألســـال
ة االضــــطالع برية على كيفيكا  ذلك آثارً  ّلفاملســــاواة االجتماعية. وخي مالعلمية وعلى احلاجة إىل التصــــدي ألوجه عد

النهج الزراعي اإليكولوجي من أجل نظم غذائية مســــــــــــــتدامة بأن نظم األغذية  بالبحوث والتعليم واإلرشــــــــــــــاد. ويقرّ 
 نطوي علىي نهكما أالزراعية تقرتن بالنظم االجتماعية واإليكولوجية من مرحلة إنتاج األغذية إىل مرحلة اســـــتهالكها.  

قيق تكاملها الكلي من أجل حتعلى حركة اجتماعية زراعية إيكولوجية، و و ية اإليكولوجية العلوم واملمارســــــــــــــات الزراع
 األمن الغذائي والتغذية.

يقوم العديد من املزارعني وغريهم من اجلهات الفاعلة يف النظم الغذائية من حول العامل مبمارســـــــة الزراعة اإليكولوجية  -8
ية لنقاش متواصــــل حول مدى مســــامهة النهج الزراع اتشــــكل خربهتم أســــاســــً . و بأشــــكال متعددة مكّيفة حملًيا تعزيزهاو 

اإليكولوجية يف تصــــميم النظم الغذائية املســــتدامة اليت تســــمح بتحقيق األمن الغذائي والتغذية على املســــتويات كافة. 
إنتاجها لتحقيق األمن  يتعّني ) ما هي كّمية األغذية اليت 1ويدور النقاش حول املســــــــــــــائل احليوية الثالث التالية: (

الغذائي والتغذية؛ وحمور هذه املســـــــــالة هو معرفة ما إذا كان األمن الغذائي والتغذية مشـــــــــكلة ترتبط بالتوافر بشـــــــــكل 
كّمية كافية من األغذية   اإليكولوجية ) هل ميكن أن تنتج نظم الزراعة2احلصــول واالســتخدام؟ (إمكانية ســاســي أو بأ

) كيف ميكن قياس أداء النظم الغذائية مع مراعاة العوامل اخلارجية البيئية واالجتماعية 3؟ (ايهلتلبية الطلب العاملي عل
 والنظم الغذائية؟ ةللزارعاملتعددة اليت غالباً ما مت جتاهلها يف التقييمات السابقة 

على مجيع اجلوانب  اتفاقليس هناك تعريف واحد للزراعة اإليكولوجية تتفق عليه مجيع اجلهات الفاعلة املعنية، وال  -9
اليت ينطوي عليها هذا املفهوم. ويف حني جيعل ذلك من الصــــــــعب حتديد ما هي الزراعة اإليكولوجية بالضــــــــبط، فإنه 

وميكن أن تظهر  .ولوجية بالتطور بطرق مكّيفة حملًيامن املرونة اليت تســــــــــــــمح للنهج الزراعية اإليك اقدرً  ايتيح أيضــــــــــــــً 
ة بني العلم واحلركات االجتماعية حول ما إذا كان البعدان االجتماعي والســــــــياســــــــي يتســــــــمان التوترات واآلراء املتباين

ن املمـارســــــــــــــات ن عيالبعـد نيومـا إذا كـان جيـب متييز هـذ فعليـاً الزراعـة اإليكولوجيـة حتوًال  يف إحـداثبـأمهيـة حـامسـة 
الزراعية ات ل جهود جديدة لتحديد املمارســــــــــــــوالتقنيات الزراعية اإليكولوجية اليت ترّكز على امليدان واملزارع. ويتم بذ

مع  الختالفاإجراء نقاشات حول نقاط التالقي أو مبوازاة اليت تعد ممارسات زراعية إيكولوجية واليت ال تعد كذلك، 
 الزراعة العضوية اليت تتسم بقدر أكرب من التوجيه وحول تطوير برامج إصدار الشهادات واستخدامها.
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لنهج املبتكرة ا البحوث حول بكثري منــه يف البحوث حول النهج الزراعيــة اإليكولوجيــة بقــدر أقــلّ مت االســــــــــــــتثمــار يف  -10
غالت النســبية الما يتعلق ب مبا يف ذلك يف ملحوظة على مســتوى املعارفاألخرى، األمر الذي أدى إىل ظهور ثغرات 

للممــارســـــــــــــــات الزراعيــة اإليكولوجيــة وأدائهــا مقــارنــة بــالبــدائــل األخرى يف خمتلف الســــــــــــــيــاقــات؛ وكيفيــة ربط الزراعــة 
اإليكولوجية بالســـــــــياســـــــــات العامة؛ واآلثار االقتصـــــــــادية واالجتماعية املرتتبة عن اعتماد النهج الزراعية اإليكولوجية؛ 

يكولوجية يف زيادة القدرة على الصــــــــــــمود يف وجه تغري املناخ؛ وكيفية دعم ومدى مســــــــــــامهة املمارســــــــــــات الزراعية اإل
النظم الغذائية الزراعية اإليكولوجية، مبا يف ذلك التغلب على االنســـــــــــــدادات والتصـــــــــــــدي للمخاطر اليت  االنتقال إىل

 ميكن أن تعرقل هذا االنتقال.

نظم غذائية أكثر اســــــــــــــتدامة.  إىلاعي اإليكولوجي النتقال الزر عمليات امخس مراحل ل) Gliessman )2007حدد  -11
) زيادة كفاءة اســـــــــــتخدام 1وحتصـــــــــــل املراحل الثالث األوىل على مســـــــــــتوى النظام اإليكولوجي الزراعي وتشـــــــــــمل: (

إعادة تصميم و ) 3يكولوجية؛ (اإلزراعية البدائل الاالستعاضة عن املدخالت واملمارسات التقليدية بو ) 2املدخالت؛ (
اإليكولوجي الزراعي باالســـــــــــتناد إىل جمموعة جديدة من العمليات اإليكولوجية. وحتصـــــــــــل املرحلتان املتبقيتان النظام 

بناء و ) 5) إعادة إنشــاء عالقة مباشــرة بقدر أكرب بني املنتجني واملســتهلكني؛ (4على طول النظام الغذائي وتشــمل: (
لي واإلنصـــــــاف والعدالة. ويف حني حتصـــــــل أول خطوتني نظام غذائي عاملي جديد يســـــــتند إىل املشـــــــاركة والطابع احمل

 بشكل تدرجيي، تتسم اخلطوات الثالث األخرية بطابع حتّويل. 

 االبتكار من أجل نظم غذائية مستدامة

ريات يف دث األفراد أو اجملتمعات احمللية أو املنظمات من خالهلا تغيف هذا التقرير العملية اليت حيُ  باالبتكارقصــــــــــــــد يُ  -12
تصـــميم الســـلع واخلدمات أو إنتاجها أو إعادة تدويرها، وتغريات يف البيئة املؤســـســـاتية احمليطة. ويشـــري االبتكار أيضــاً 

اتية دثها هذه العملية. كما أنه يشمل التغريات يف املمارسات واملعايري واألسواق والرتتيبات املؤسسإىل التغريات اليت حتُ 
ديدة إلنتاج األغذية وجتهيزها وتوزيعها واســــــتهالكها واليت ميكنها أن هتدد اليت ميكنها أن تشــــــجع ظهور شــــــبكات ج

 الوضع الراهن.

من  تنتشرواألفراد اليت حتصل ضمنها التغريات و  واملؤسساتهي شبكات املنظمات واجملتمعات احمللية نظم االبتكار  -13
هي مبادرات أو جهود جتمع خمتلف أصــــــــــحاب املصــــــــــلحة لتهيئة حّيز للتعلم التعاوين منصــــــــات االبتكار . وخالهلا

 النظم الغذائية املستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية. االنتقال إىلوالعمل اجلماعي اللذين يدعمان 

ديدة الكثري من األحيان على اعتماد التكنولوجيات اجل الزراعة يف رّكزت وجهات النظر التقليدية بشــــــــــــــأن االبتكار يف -14
 ) األشـــــكال الشـــــاملة والتشـــــاركية حلوكمة االبتكار؛ 1تعزيز: (كان هناك تشـــــديد أكرب يف اآلونة األخرية على ونشـــــرها. و 

ملسؤول املوّجه حنو االبتكار او ) 3بني اجملتمعات احمللية والشبكات؛ ( بادهلايف إنتاج املعلومات واملعارف وت واملشاركة) 2(
 القضايا االجتماعية.

ختتلف االبتكــارات يف الزراعــة والنظم الغــذائيــة عن تلــك اليت حتصـــــــــــــــل يف قطــاعــات عــديــدة أخرى ألن العمليــات  -15
ية واالجتماعية بالتايل، يتســـم التكيف مع الظروف البيئو اإليكولوجية والتفاعالت االجتماعية تؤدي دوراً حمورياً فيها. 

بأمهية حامسة يف عملية االبتكار. وميلك منتجو األغذية معرفة وثيقة بالنظم اإليكولوجية الزراعية اليت يعملون  احمللية
 على املعارف واملمارسات احمللية. اشديدً  افيها، لذلك ميكن أن تعتمد نظم االبتكار الزراعي الغذائي اعتمادً 
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ل نظم غــذائيــة مســــــــــــــتــدامــة ويوّزعهــا على فئتني رئيســــــــــــــيتني: من النهج املبتكرة من أجــ ايصــــــــــــــف هــذا التقرير عــددً  -16
ة املراعية والزراع ا(مبا يف ذلك الزراعة الذكية مناخيً  التكثيف المســـــــــــتدام لنظم اإلنتاج والنهج ذات الصـــــــــــلة )1(

 مة؛ املســــــــتدا النظم الغذائية إىلللتغذية وســــــــالســــــــل القيمة الغذائية املســــــــتدامة) اليت تشــــــــمل عادًة االنتقال التدرجيي 
(مبا يف ذلك الزراعة العضــــــــــــــوية واحلراجة الزراعية والزراعة  لنهج اإليكولوجية الزراعية والنهج ذات الصـــــــــــلةوا )2(

 أنّ  رضـــــــــــّيةف. ويف حني تنطلق الفئة األوىل من بقدر أكرب أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة أ�ا حتّوليةبعض الدائمة) اليت يعترب 
صـــــــد قمواجهة التحديات املســـــــتقبلية تتطلب زيادة اإلنتاجية لكل وحدة من األراضـــــــي بطريقة مســـــــتدامة، وهذا ما يُ 

تدام، تشــــــــــــــدد الفئة الثانية على احلد من املدخالت ودعم التنوع إىل جانب التحول االجتماعي ب التكثيف املســــــــــــــ
 قضايا اإلنصاف واحلوكمة. البيئة واإلنسان ومعاجلة سالمةز على حتسني والسياسي الذي يركّ 

يلهــا املقــارن على ويرّكز حتلهــذه بني خمتلف النهج املبتكرة  واالختالفيســــــــــــــّلط التقرير الضــــــــــــــوء على نقــاط التالقي  -17
التنوع البيولوجي والتآزر والتكامل؛ و ) 2؛ (الكفاءة) اإلنتاج التجددي وإعادة التدوير و 1التالية: ( التســــــــــعالصــــــــــفات 

توليد املعارف و ) 5(التكّيف مع تغّري املناخ والتخفيف من آثاره؛ و ) 4(التنويع االقتصــــــادي مقابل التخصــــــص؛ و ) 3(
 ؛ بــل العوملــةمقــابط االرت و ) 8تكثيف اليــد العــاملــة مقــابــل تكثيف رأس املــال؛ (و ) 7؛ (اإلنصـــــــــــــــافو  )6؛ (شــــــــــــــرهــاون
احلوكمة واملشـــــاركة. ويتم وصــــــف كل صـــــفة من هذه الصــــــفات بطريقة ديناميكية، باعتبارها طائفة من املواقف و ) 9(

 املختلفة املمكنة بني نقيضني. 

التغذية عرب مســـامهة كبرية يف حتقيق األمن الغذائي و  تســـاهم اعلى أ�هج ذات الصـــلة التكثيف املســـتدام والنُ  نظر إىليُ  -18
 ويف املبدئني العمليني املتمثلني يف كفاءة اســـــــــتخدام املوارد والقدرة على الصـــــــــمود. ويف ،حتســـــــــني التوافر واالســـــــــتقرار

ن من أبعاد يهج ذات الصــــلة على أ�ا تســــاهم مســــامهة كبرية يف بعدهج الزراعية اإليكولوجية والنُ املقابل، يُنظر إىل النُ 
األمن الغذائي والتغذية، مها إمكانية احلصول واالستخدام، ويف املبدأ الثالث املتمثل يف العدالة/املسؤولية االجتماعية. 

 وتتسم املشاركة والتمكني بأمهية حمورية يف هذه النهج.

ســــتدامة بغية امل الغذائيةنظم لل حدد هذا التحليل اجلدوى املمكنة من إضــــافة البصــــمة اإليكولوجية كمبدأ عملي رابع -19
ور أمناط االستهالك على ما يتم إنتاجه وكيف ترتك املمارسات اليت تؤدي إىل تده ية تأثرياستيعاب بشكل واف كيف

ارســــــات كفاءة مم من املمكن أن تتســــــبب كفاءة اســــــتخدام املوارد، مبا أنه  املرتتبة عنتلك  تتجاوز اجتددها آثارً و البيئة 
ها جمموعة  البصمة اإليكولوجية عن اآلثار املرتتبة عن األغذية اليت تستهلكبتدهور البيئة. وتعّرب  هي أيضاً  االستخدام

جة بيولوجياً واملياه الالزمة لإلنتاج والســــــــتيعاب حمددة من األشــــــــخاص واملقاســــــــة من حيث مســــــــاحة األراضــــــــي املنتِ 
تشـــــــــري اجتاهاهتا مع مرور الوقت إىل أي حد  إذ ،دامةالنفايات النامجة عن ذلك. كما أ�ا تســـــــــاهم يف تقييم االســـــــــت

 النظم الغذائية املستدامة. االنتقال إىلحيصل 

ديد كركيزة جلصــــــــــفة الفاعل" اإضــــــــــافة مفهوم "إمكانية فرصــــــــــة ممكنة للنظر يف للُنهج املتبعة املقارن  تحليلالحدد  -20
خامسـة لألمن الغذائي والتغذية بغية اسـتيعاب أمهية مشـاركة الناس يف صـنع القرارات املتعلقة بكيفية إنتاج األغذية 
اليت يتناولو�ا وجتهيزها وختزينها ونقلها وبيعها. ويعين مصــــــــــــطلح "صــــــــــــفة الفاعل" قدرة األفراد أو اجملتمعات احمللية 

ارات احليـاتية هـا، وعلى اختـاذ اإلجراءات والقيـام بـاخليـفينتـائج التغـذويـة اليت يرغبون على حتـديـد النظم الغـذائيـة وال
 االسرتاتيجية اليت تسمح هلم بتأمينها.
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 اختالف وجهات النظر بشأن كيفّية تحقيق التحول في النظم الغذائية

) 1االبتكار وهي: ( يقعاليت ميكن أن ت حيدد فريق اخلرباء يف هذا التقرير مخس جمموعات رئيسية من العوامل املتفاعلة -21
) 5؛ (والثقافيةالعوامل االجتماعية و ) 4املعرفة؛ (املتعلقة بالعوامل و ) 3العوامل االقتصــــــــــــــادية؛ (و ) 2عوامل احلوكمة؛ (

 املوارد.املتعلقة بعوامل وال

تكرة التحول الالزم يف الزراعـة والنظم الغـذائيـة، مل يتم االتفـاق على النهج املب إزاءيف حني برز توافق عـاملي يف اآلراء  -22
ا عرض يف هذا التقرير سـت مسـائل مثرية للجدل يتم تلخيص كل واحدة منهاليت جيب تعزيزها لدعم هذا التحول. وتُ 

بتكرة اليت تؤثر على بني النهج امليف الفقرات الســـت التالية من هذا املوجز. وتبّني هذه املســـائل االختالفات الرئيســـية 
) حجم املؤســســات 1عمل احملركات يف جمال االبتكار واحلواجز احملتملة أمام االنتقال. وتتعّلق هذه املســائل مبا يلي: (

اســـــــــتخدام األمسدة و ) 4نشـــــــــر التكنولوجيات الرقمية؛ (و ) 3نشـــــــــر التكنولوجيات األحيائية احلديثة؛ (و ) 2الزراعية؛ (
ة للجدل توصيف هذه املسائل املثري  اسرتاتيجيات صون التنوع البيولوجي. ويعدّ و ) 6؛ (األحيائيالتدعيم و ) 5؛ (املرّكبة

 التوصيات املناسبة حول أفضل طريقة ملعاجلتها. رفعلفهم العوائق املمكنة و  اأساسيً  اأمرً 

العوامل  ف مع اختالف مدى مراعاةهناك اعرتاف متزايد بأن وفورات احلجم يف الزراعة تتوقف على الســــــــــــــياق وختتل -23
ثيفة العمالة بدًال ما تكون املزارع الصــغرية ك ااألداء. وغالبً املســتخدمة لقياس قاييس املاخلارجية البيئية واالجتماعية يف 

احة بواســـطة معدل تكافؤ مســـ الذي يُقاسمن أن تكون كثيفة رأس املال، ويف حني ميكن أن يكون جمموع الغالت (
األراضـــي) أعلى يف الزراعة املختلطة احملاصـــيل، قد تكون غلة حمصـــول رئيســـي واحد يف الكثري من األحيان أدىن منها 

تنظيمية احلالية يف ظل األطر ال ميكن إجيادهايف الزراعة األحادية احملصول الواسعة النطاق. وحتتاج وفورات احلجم اليت 
الرتبة أو  املرتتبة عن العوامل اخلارجية (أثر التلوث أو اخنفاض كمية الكربون يفاليت يتم جتّنبها و اليف واإلعانات والتك

تدهور النظم  مراراســتتوفري قدر أقل من اليد العاملة الريفية) إىل تدخالت لتجنب إخفاقات األســواق اليت تؤدي إىل 
م املزارع أنـــه مت ربط التنوع يف بعض األحيـــان حبج حني ويفبزيـــادة حجم العمليـــات.  املرتبطالزراعيـــة  ةاإليكولوجيـــ

ية اإليكولوجية املمارسات الزراع االنتقال إىلالصغرية، إال أن العمليات الزراعية الواسعة النطاق بدأت هي أيضاً ختترب 
جلهة شتها تتم مناقمن خالل التنويع الذي حيّسن األداء والقدرة على الصمود على حد سواء. إذاً تدور املسائل اليت 

حبجم املزارع، حول التنويع الذي ميكن إحداثه على نطاقات متعددة بدعم من الســـياســـات العامة والبحوث  عالقتها
 ومبادرات اجملتمع املدين.

لسالمة واآلثار ا املخاوف العامة بشأن يستمر النقاش حولرغم اعتماد تكنولوجيا التعديل الوراثي على نطاق واسع،  -24
ني يف النظم الغــذائيــة وأخالقيــات التعــديــل الوراثي. ويعترب البعض أنــه ميكن معــاجلــة أوجــه عــدم اليق القّوةالبيئيــة وترّكز 

احلديثة من خالل إجراء البحوث على أســـــــاس كل حالة على حدة. ولكن ال يعترب  األحيائية املرتبطة بالتكنولوجيات
لنظم الغذائية ا االنتقال إىلمن  الوجية أن التكنولوجيات األحيائية احلديثة تشـــــــــــــكل جزءً معظم مؤيدي الزراعة اإليكو 

تكوينها احلايل، تناقضـــــــــات مع املبادئ الزراعية اإليكولوجية الرئيســـــــــية املتصـــــــــلة بالبيئة كم ، حبهناك املســـــــــتدامة ألن
اجلينات  تعديلليثة إىل إنشـــــــاء مرصـــــــد عاملي الدعوات احلد قرتحواحلوكمة الدميقراطية والتنوع االجتماعي والثقايف. وت

زيادة الرقابة واحلوار واملداوالت بشــــــــــــــأن اســــــــــــــتخدام التكنولوجيات األحيائية. وعلى املســــــــــــــتوى العاملي، تشــــــــــــــكل 
 امكونً شكل تالنظم الغذائية املستدامة أل�ا باتت  االنتقال إىلمن  االتكنولوجيات األحيائية احلديثة حبكم الواقع جزءً 

من النظم الزراعية يف عدد من البلدان. ويف املقابل، يف النظم الغذائية الزراعية اليت مل يتم اعتماد النماذج ا أســــــــــاســــــــــيً 
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، ميكن إجياد احللول اليت ال تقوم بالضـــــــرورة على اعتماد التكنولوجيات األحيائية املســـــــتخدمة فيها الكثيفة املدخالت
 .املتنوعة على حتليل احلاالت اؤهاملقرتح إنش وسيساعد املرصد يف جماالت أخرى.

ئية إذا مت الرقمية يف حتســــــني اســــــتدامة النظم الغذا تووفقاً ملؤيدي التكثيف املســــــتدام، ميكن أن تســــــاهم التكنولوجيا -25
اعتمادها على نطاق أوســع. ويعد نقل التكنولوجيا، وتثقيف املزارعني، واتباع �ج عابر لالختصــاصــات يشــمل مجيع 

ة. ضـــــــرورية لتحقيق إمكانات التكنولوجيات الرقمي ااجلهات الفاعلة (العلماء واملزارعني والصـــــــناعة واحلكومات)، أمورً 
م املعرفة كيز على احلوكمة الدميقراطية وصفة الفاعل ونظرت هج الزراعية اإليكولوجية على احلاجة إىل الويشدد مؤيدو النُ 

أنواع النظم الغذائية  يفمن يبذهلا، و وفياســــــــــــــتخدام التكنولوجيات الرقمية، باحملاوالت اليت تبذل  يف دقيقمن أجل الت
نولوجيات هذه التكنولوجيات. وال يعرتض مؤيدو الزراعة اإليكولوجية على التكاملســـتقبلية اليت يتم دعمها عرب تطبيق 

تفادة من . وميكن االســـــشـــــأن طريقة اســـــتخدامها وضـــــبطها حالًيايف الكثري من األحيان بالقلق  ســـــاورهمالرقمية بل ي
جني واملزارعني ربط املنتلى التكنولوجيات الزراعية الرقمية لعصــــــول الســــــياســــــات العامة الرامية إىل حتســــــني إمكانية احل

 على حنو أفضل وتيسري العلوم التشاركية.

مصــدراً رئيســياً لزيادة الغالت الزراعية وتلوث البيئة الناجم عن تصــنيعها واســتخدامها  املرّكبةل اســتخدام األمسدة شــكّ  -26
ا كميات كبرية من مت فيهما طغت الكلفة االقتصــــــــادية لتلوث البيئة يف الســــــــياقات اليت اســــــــتخدا يف الزراعة. وغالبً 

األمسدة على القيمة االقتصــــــــــــادية لزيادة الغالت الزراعية. ويتلقى اســــــــــــتخدام األمسدة، املقرتن يف الكثري من األحيان 
رتبة يف العديد من الســــــــــــياقات. وميكن أن تتأثر تركيبة الا ماليً  ات وأصــــــــــــناف احملاصــــــــــــيل احلديثة، دعًمامببيدات اآلف

عندما يتم اســـــتخدام األمسدة غري العضـــــوية من دون إضـــــافات عضـــــوية، األمر الذي  اســـــلبيً  اثرً ووظيفتها األحيائية تأ
 م شـــــراؤهااليت يتيســـــاهم يف تدهور األراضـــــي. وقد أصـــــبح صـــــغار املزارعني الذين يســـــتخدمون الكثري من املدخالت 

، يف ديءر للوقوع يف الدين، ال ســيما حيث يؤدي تغّري املناخ إىل تفاقم خطر احلصــول على حمصــول  أحياناً معّرضــني 
ة  الفقر. ومت إحراز تقدم كبري مؤخراً يف زياد حلقة حني شــــــــكل اســــــــتخدام األمسدة ســــــــبيالً خلروج مزارعني آخرين من

ديالت خلصــوبة الرتبة اليت جتمع اســتخدام التعكفاءة اســتخدام األمسدة من خالل اجلرعات املصــّغرة واإلدارة املتكاملة 
ة يف املمارسات حملافظة على خصوبة الرتبالرامية إىل ااالسرتاتيجيات  خمتلف صالحية وتتوقفالعضوية.  العضوية وغري

 ألمسدةبنوع الرتبة وطبيعة النظام الزراعي ومصــــــــــــــادر ا جلهة ارتباطهالســــــــــــــياق على  كبري  إىل حد الزراعية العالية الغلة
رب إدماج البقوليات يف ع من الناحية البيولوجيةاملتاحة على املســــــــــــــتوى احمللي. ويف حني أنه ميكن تثبيت النيرتوجني 

ستبدال الفوسفور ا الزراعية اإليكولوجية، يعدّ  املمارساتاملمارسات الزراعية وحتسني تدوير املغذيات عرب اللجوء إىل 
. وقد اعب، ال ســـــــيما إذا مل تكن موارد الفوســـــــفات احلجري متاحة حمليً الذي يُزال مع منتجات احملاصـــــــيل أمراً أصـــــــ

الرتبة واليت تعد  حملافظة على خصـــــــــــوبةاليت ترمي إىل اا لوحظ وجود ثغرات معرفية يف االســـــــــــرتاتيجيات املناســـــــــــبة حمليً 
 بالنسبة إىل املزارعني. اوسليمة اقتصاديً  امستدامة بيئيً 

يف الكثري من األحيان تتقابل زراعة تشـــكيلة متنوعة من احملاصـــيل بالتقوية البيولوجية للمحاصـــيل األســـاســـية بوصـــفها  -27
اسرتاتيجيات بديلة ملعاجلة حاالت النقص التغذوي. وتنطوي التقوية البيولوجية على زيادة القيمة التغذوية للمحاصيل 

اصــــــــــــوليا الغنية طا احللوة ذات اللب الربتقايل والغنية بالبيتا كاروتني؛ والفمن خالل تربية النباتات التقليدية (مثل البطا
باحلديد واألرز والدخن اللؤلؤي؛ والذرة اليت حتتوي على بروتني من نوعية جيدة)، أو أســــــــــــــاليب النقل اجليين (مثل 

تقويــة ين بــالزنــك). وقــد أدت ال"األرّز الــذهيب" الغين مبــادة البيتــا كــاروتني) أو املمــارســـــــــــــــات الزراعيــة (مثــل القمح الغ
ثرها على األبعاد أالبيولوجية إىل حتســــــــــــــني النتائج التغذوية يف ســــــــــــــياقات حمددة ولكن ال تتوافر معلومات كثرية عن 
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غذية من خالل بتحســــــــــــــني األمن الغذائي والت اإجيابيً  ااألخرى لألمن الغذائي والتغذية. وقد ارتبط تنوع اإلنتاج ارتباطً 
اشـــــر وبيع املنتجات الذي أدى إىل زيادة املداخيل اليت مسحت بدورها بتعزيز األمن الغذائي والتغذية. االســـــتهالك املب

ويشــــــــــــــري النقاد إىل أن التقوية البيولوجية قد تســــــــــــــاهم يف االعتماد على حلول غذائية واحدة، األمر الذي ميكنه أن 
جمموعة  رة على الصـــــمود مقارنة باحملافظة علىينطوي بطبيعته على املخاطر ويتســـــم بقدر أقل من القد ايشـــــكل �جً 

متنوعة من احملاصــــــيل واملعارف الالزمة لزراعتها وجتهيزها وإعدادها وتناوهلا. وميكن إدماج االســــــرتاتيجيتني حبيث يتاح 
 و كليهما.و تنويع اإلنتاج، أ، أعتماد احملاصيل احملّصنة بيولوجًياللمنتجني واملستهلكني القيام خبيارات مستنرية بشأن ا

يدور النقاش منذ وقت طويل حول مدى مســــــــامهة صــــــــون التنوع البيولوجي داخل املناظر الطبيعية الزراعية (تقاســــــــم  -28
 زيادة ربعتعظيم مســاحة األراضــي املتاحة فقط ألغراض الصــون ســامهة األراضــي) يف حتقيق أهداف الصــون مقارنة مب

 (جتنيب األراضــــــــي). وتنقض النهج الزراعية اإليكولوجية الرامية إىل حتقيق إىل أقصــــــــى حد ممكن هااإلنتاج الزراعي في
أوالً من حيث حتديد ما إذا كانت  ؛األمن الغذائي والتغذية، االفرتاضــــــــــــــات الكامنة وراء هذا االنقســــــــــــــام الواضــــــــــــــح

ثار اآلار احنصـــــاملمارســـــات الزراعية املراعية للصـــــون تدر بالضـــــرورة عائدات منخفضـــــة، وثانياً من حيث حتديد مدى 
اك الزراعة اليت تســــــــــــــتخدم املواد الكيميائية بكثافة على التنوع البيولوجي يف املناطق اليت متارس فيها. وهناملرتتبة عن 

توافق متزايد يف اآلراء مفاده أن أثر الزراعة اإلمجايل على احلشـــرات وأشـــكال التنوع البيولوجي األخرى بلغ مســـتويات 
 الكوكب. مقلقة تتجاوز حدود حتمل

د النظر يف املســـائل الســـت املثرية للجدل، ميكن حتديد الثغرات املعرفية املتعلقة مبقاييس حمددة ألداء النظم الغذائية عن -29
 ذلك فرص وتوضـــــيح القرارات احلامسة اليت يلزم اختاذها، مبا يف خريةاأل ية يف هذهنتقالالعمليات االالضـــــرورية لتوجيه و 

 راء املتباينةبني اآليارات ســـياســـية قيام خبمن جهة أو ال املثرية للجدل من أجل تصـــميم احللولإعادة صـــياغة املســـائل 
لنظم ا االنتقال إىلمن جهة أخرى. ومن الواضــــح أنه من غري احملتمل أن تؤدي قوى الســــوق، إذا تركت وشــــأ�ا، إىل 

اليت  هاوتوزيع هاز وجتهي األغذية ملتصــــلة بإنتاجالغذائية املســــتدامة. ويعزى ذلك إىل وجود العديد من العوامل اخلارجية ا
 ي يتزايد تركزهذلا يتم تســـعريها، وإىل حؤول الســـلطة اليت ميارســـها قطاع املدخالت الغذائية الزراعية والبيع بالتجزئة ال

هلذه العوامل اخلارجية. وميكن للناس أن ميارســـوا الضـــغط حلل إخفاقات الســـوق  يف الكثري من األحيان دون التصـــدي
) كان هناك منتجات ميســورة الكلفة يتم إنتاجها بطريقة 1من خالل قراراهتم الشــرائية، ولكن ذلك ممكن فقط إذا: (

املعلومات بشــــــأن  كانت و ) 3كان هناك منتجات موّمسة تســــــمح للمســــــتهلكني بالقيام باخليارات؛ (و ) 2مســــــتدامة؛ (
رامج يف القطاع اخلاص لتحســــني ســــالســــل القيمة ووضــــع ب اخلطواتكيفية إنتاج األغذية متاحة وموثوقة. ويتم اختاذ 

ا. ويف واملشـــــاركة فيه ،بطابع تشـــــاركي مّتســـــمةبصـــــورة مركزية أو  مشـــــّغلة كن أن تكون إماإصـــــدار الشـــــهادات اليت مي
االســتدامة واإلنصــاف على طول الســالســل الغذائية وأن تســاهم يف  مجهذه الربا الظروف املناســبة، ميكن أن تضــمن

متكني املســـــــــتهلكني من اختيار األغذية املنتجة بطريقة مســـــــــتدامة بفضـــــــــل بيئة األغذية املناســـــــــبة (فريق اخلرباء الرفيع 
حلكومة اليت تتخذها ا والتدابري). وترمي السياسات واللوائح التنظيمية 2017املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

ة، ما اآلثار البيئية واالجتماعية املرتتبة عن اإلنتاج يف أســــعار األغذي مجيعلتحديد األســــعار الصــــحيحة إىل اســــتيعاب 
لوم النظم الغذائية املستدامة. ويتطلب ذلك تسخري الروابط بني الع االنتقال إىليسمح لألسواق بالعمل بطرق تدعم 

 ميكنها فهم طريقة عمل النظم االجتماعية والبيئية واحلركات االجتماعية ومنظمات اجملتمع العابرة لالختصاصات اليت
 النظم الغذائية املستدامة وإدامته. إىلالتغيري الالزم لالنتقال  حداثاملدين اليت ميكنها إ
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 النظم الغذائية المستدامة إلىتصميم البيئات المؤسساتية الداعمة لالنتقال 

حيّبذ اجلمود امللحوظ يف السياسات العامة واهلياكل املؤسساتية والنظم التعليمية والعادات االستهالكية واالستثمارات  -30
ال يُنظر و يف البحوث، النموذج الســـــائد حالياً يف الزراعة والنظم الغذائية، األمر الذي ميثل جمموعة من االنســـــدادات. 

تم مراعــاة هــذه ت ال ،يــة البيئيــة واالجتمــاعيــة على النحو الواجــب، وبــالتــايليف العوامــل اخلــارج ،يف النموذج الســـــــــــــــائــد
العوامل بطريقة مناســــــبة يف القرارات اليت تؤثر على تطّور النظم الغذائية. وللتغلب على هذا اجلمود ومواجهة الوضــــــع 
القائم، ال بد من توفري فرص متكافئة ميكن على أساسها مقارنة النهج املختلفة بطريقة منصفة. ويتطلب ذلك إعادة 

وفر تصـــــــــــــميم وتنفيذ النهج املبتكرة، مبا يف ذلك النهج الزراعية اإليكولوجية اليت تتوجيه االســـــــــــــتثمارات واجلهود حنو 
 النظم الغذائية املستدامة. إىلبدائل ملموسة للنموذج السائد وتفتح مسارات انتقال 

ىل النظم إالنظم الغذائية املستدامة على حتويل الدعم  إىلميكن أن يشمل تصميم السياسات العامة الداعمة لالنتقال  -31
. ونظراً إىل أن العديد من املزارعني أصــــحاب احليازات الصــــغرية معرضــــني النعدام األمن الغذائي االزراعية األكثر تنوعً 

وســوء التغذية، ميكن أن ينجم عن تشــجيعهم على اســتخدام األســاليب الزراعية اإليكولوجية، عرب تقدمي الدعم العام 
حتقيق األمن  على)، أثر مزدوج 2013املســــــــــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، املناســــــــــــــب هلم (فريق اخلرباء الرفيع 

، النظم الغذائية املســـــــتدامة يف آن واحد. وميكن لتدابري الدعم العام اليت متّكن املنتجني االنتقال إىلالغذائي والتغذية و 
اج األغذية، األســاليب املســتدامة إلنتبغض النظر عن حجم العمليات اليت يضــطلعون هبا، من االســتعانة بقدر أكرب ب

أن تشــــــمل إلغاء اإلعانات املالية للمدخالت االصــــــطناعية وتقدمي احلوافز اليت تشــــــجع األســــــاليب املســــــتدامة إلنتاج 
مــام ، مبــا فيهــا األنواع الربّيــة. وتتمثــل واحــدة من العقبــات الكربى أفالوظــائاألغــذيــة وإدارة املنــاظر الطبيعيــة املتعــددة 

ل اخلارجية كلفة العوامعلى   عادةً  أســـــعار الســـــوق عدم اشـــــتمالالتســـــعري املميز لألغذية املنتجة بطريقة مســـــتدامة يف 
 لنظم اليت ترتك أثراً بيئياً إجيابياً.املنافع  عدم مكافأهتاالسلبية لإلنتاج و 

لنظم الغذائية ا االنتقال إىلتشــــــــمل التغريات الرئيســــــــية يف الســــــــياســــــــات الزراعية والغذائية اليت ميكن أن تســــــــاهم يف  -32
املستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية: التشديد بقدر أكرب على املنافع الصحية والتغذوية؛ وتنفيذ حماسبة 

 حتقيق ت اليت تشـري األدلة فيها إىل أنه ميكن إحراز أسـرع تقدم ممكن يفالتكاليف احلقيقية؛ وتركيز اجلهود على اجملاال
نتائج األمن الغذائي والتغذية، مثل التعليم، وال سيما تعليم الفتيات؛ واختاذ التدابري لدعم استحداث أشكال العمالة 

ى جوانب التشــديد بقدر أكرب علل املزارع واملهاجرين؛ و االالئقة واآلمنة، ال ســيما للشــباب والفئات املهمشــة مثل عم
كون النظم الغذائية، مبا يف ذلك وضــع خطط تشــاركية للضــمانات يب اخلاصــةالتجهيز والتوزيع والتســويق واالســتهالك 

 من شأ�ا بناء عالقات اجتماعية واقتصادية أقوى بني املنتجني واملستهلكني. 

أمور قد  محاية امللكية الفكرية والتشـريعات اخلاصـة بالبذور، وهيتشـريعات تشـمل العقبات أمام تنويع النظم الغذائية  -33
حتتاج إىل تغيري كبري تبعاً للســــــــــياق القانوين الوطين. وتشــــــــــكل التشــــــــــريعات اخلاصــــــــــة بالبذور اليت تدعم تبادل بذور 

هماً يف هذا مليها، مكوناً عصـــــــــول احلإمكانية األصـــــــــناف غري املتجانســـــــــة وراثياً، مبا يف ذلك احملاصـــــــــيل التقليدية، و 
اإلطار. وتشـــــمل العقبات األخرى عمليات شـــــراء األراضـــــي الواســـــعة النطاق اليت تتســـــبب بفقدان الســـــكان احملليني 

يف تزيد حالة األمن الغذائي والتغذية لصــــــــــــغار املنتجني وفقراء الر  قدواليت  ،لى املوارد الطبيعيةمكانية احلصــــــــــــول عإل
متلك صــــغار املنتجني لألراضــــي واحرتام اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــأن . ومن شــــأن دعم احلقوق العرفية يف اســــوءً 

، أن 2012احلوكمة املســؤولة حليازة األراضــي ومصــايد األمساك والغابات اليت اعتمدهتا جلنة األمن الغذائي العاملي عام 
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سني القدرة على ية بفضل حتيعززا قدرة صغار منتجي األغذية وفقراء الريف على تنفيذ املمارسات الزراعية اإليكولوج
 الوصول إىل األراضي والغابات واملوارد املائية.

الختاذ القرارات  ايً رئيســــــ امقاييس األداء الشــــــاملة اليت تغطي كل اآلثار املرتتبة عن الزراعة والنظم الغذائية، شــــــرطً  تعدّ  -34
كن أن الفردية حبســــب الغرض منها. ومي الرشــــيدة. وتتوقف أمهية املقاييس على النطاق. وجيب قياس أداء املمارســــات

يشــمل ذلك قياس الكميات من قبيل غلة احملاصــيل، أو حمتوى الرتبة من الكربون العضــوي، أو الدخل املتأيت من بيع 
املمارســـــــات مدجمة يف املزارع أو نظم كســـــــب املعيشـــــــة،  مبا أناملنتجات، مع مراعاة تباين األداء بني ســـــــياق وآخر. و 

اإلنتاجية الكلية للعوامل يف املؤســـســـات الزراعية أو ســـبل كســـب معيشـــة أصـــحاب احليازات الصـــغرية مقياســـاً تصـــبح 
معدل تكافؤ هوم مفرئيســــــياً متكامالً على مســــــتوى األســــــر املعيشــــــية. وعلى مســــــتوى املناظر الطبيعية، ميكن تطبيق 

دد الوظائف جيمع آثار الزراعة على مســــــاحة األراضــــــي على خدمات النظم اإليكولوجية للحصــــــول على مقياس متع
قيمتها اجملتمعية  املرّجحة حبســــــــــــــبو  النظم اإليكولوجيةاليت توفّرها  دمات الثقافيةاخلمجيع خدمات التزويد والتنظيم و 

النســــــبية يف املكان الذي يتم توفريها فيه. ويتطلب تفعيل مثل هذا املقياس تطوير عمليات ســــــياســــــاتية ميكن تطبيقها 
) اليت تظهر فيها خدمات النظم اإليكولوجية أوًال واليت يلزم فيها 2كلم  1000-10املناظر الطبيعية (على مســــــــــــــتوى 

توافر رأس املال االجتماعي لدى مســـــــــــتخدمي األراضـــــــــــي من أجل إدارة املوارد احمللية. وبالنســـــــــــبة إىل النظم الغذائية 
وجتهيزه  العتبار ما يســــتهلكه الناس وكيف يتم إنتاجهالكاملة، متثل البصــــمة اإليكولوجية مقياســــاً متكامالً يأخذ يف ا

 ونقله واستخدامه.

مت االعرتاف جبدوى البصمة اإليكولوجية يف وضع السياسات الوطنية والدولية على الرغم من أنه جيب تنقيح أساليب  -35
هور البيئة الزراعية اليت تســبب تد، مع مراعاة املمارســات مفهوم القدرة األحيائيةعلى أكمل وجه ســتيعاب الاحملاســبة 

من  بني خمتلف خدمات النظم اإليكولوجية. ويكمن ســـــــــبب قايضـــــــــاتوامل مقارنة بتلك اليت تســـــــــاهم يف جتدد البيئة
، يف صــــــلب ةليعم ئدااســــــتخدام املوارد، بوصــــــفها مب ةاألســــــباب الرئيســــــية للتمييز بني البصــــــمة اإليكولوجية وكفاء

لغذائية املســــــــتدامة، النظم ا االنتقال إىلالتكثيف املســــــــتدام الرامية إىل �ج إليكولوجية و االختالفات بني �ج الزراعة ا
ذلك أنه من املمكن أن يكون هناك كفاءة عالية يف اســـــــتخدام املوارد وبصـــــــمة إيكولوجية ســـــــلبية يف الوقت نفســـــــه. 

من املمارسات  مارسات التجددية بدالً ويتمثل أحد الشروط العملية الرئيسية لإلنتاج الزراعي املستدام يف استخدام امل
على  ها، يكتســــــــب النمط الغذائي واســــــــتخدام املوارد والنفاياتأكملاليت تســــــــبب تدهور البيئة. ويف النظم الغذائية ب

طول الســــــــــــــالســــــــــــــل الغذائية، أمهية إىل جانب املقاييس املناســــــــــــــبة اليت تقيس أداء اخليارات البديلة على املســــــــــــــتوى 
 اعي واالقتصادي.اإليكولوجي واالجتم

ثبتت جدوى إعادة تشــــــــــــــكيل العالقة بني البحوث العلمية الرمسية واملعارف احمللية وخربات املزارعني واجملتمعات لقد  -36
القطاع اخلاص.  نماحمللية الريفية واحلضــرية وغريها من اجلهات الفاعلة يف ســالســل القيمة الغذائية واليت هي مبعظمها 

لتحقيق تكامل أكرب بني املعارف احمللية والعلمية واملعارف على طول الســــالســــل الغذائية، على  التدابريوينطوي اختاذ 
بعدين رئيســـــــــيني. األول هو االســـــــــتثمار يف تقوية القدرات لدعم االبتكار احمللي. والثاين هو إعادة تشـــــــــكيل العالقة 

لعمل لتعزيز  تعمل وفق قناعات راســـــــخة حتّفز االســـــــابق ذكرها ملعاجلة الثغرات املعرفية وربط احلركات االجتماعية اليت
 حياناً أاستدامة الزراعة والنظم الغذائية على مستوى القواعد الشعبية األساسية، بنظم البحوث الرمسية اليت يُنظر إليها 

 على أ�ا متعارضة مع القاعدة املعرفية اليت يرتكز اختاذ القرارات عليها بدًال من أن تكون داعمة هلا.
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 2000واضــــــــــــــحة على تأثري االســــــــــــــتثمارات يف البحث والتطوير يف الزراعة والنظم الغذائية. وبني عامي  ةهناك أدل -37
مليــار دوالر أمريكي،  33.6إىل  25.0جمــال الزراعــة من  يف، زادت النفقــات العــامليــة على البحــث والتطوير 2009و

يف املائة ســــنوياً فقط يف البلدان املنخفضــــة الدخل)، مع حصــــول  2.3يف املائة ســــنوياً يف املتوســــط ( 3.1أي بنســــبة 
نصـــــــف هذه الزيادة تقريباً يف الصـــــــني واهلند. وتقّدر منظمة األغذية والزراعة أن ثالثة أرباع االســـــــتثمارات يف البحث 

ير بصورة رئيسية و واإلرشاد الزراعيني حصلت يف بلدان جمموعة العشرين. وترّكز االستثمارات العاملية يف البحث والتط
البقول  على بعض احملاصيل األساسية املهمة، وال سيما احلبوب، يف حني أنه يتم إمهال احملاصيل املغذية األخرى (مثل

والفاكهة واخلضـــار وما يعرف باحملاصـــيل اليتيمة). ويســـتثمر القطاع اخلاص بكثافة أيضـــاً يف البحث والتطوير يف جمال 
يئياً مســـــــتدامة ب إمداداتتحســـــــني ســـــــلســـــــلة القيمة من أجل تأمني ســـــــالســـــــل ل اماً متزايداً ويويل اهتمالنظم الغذائية 

مبا يف ذلك  ،الرئيســــــية واجتماعياً تؤدي إىل القيام باســــــتثمارات مشــــــرتكة مع الصــــــناديق العامة يف قضــــــايا االســــــتدامة
 التكّيف مع تغّري املناخ.

نظم غذائية مســــــــتدامة حمدود جداً. ويشــــــــكل نقص  االنتقال إىل ةعملي اخنراط اجليل اجلديد من منتجي األغذية يف إن -38
املنافع الفورية، ورداءة خدمات الدعم الزراعي، ونقص املعلومات عن التكنولوجيات واملمارســـــــــــــات املناســـــــــــــبة، وتدهور 

يتســــم التعّرف و عرف بأ�ا مثبطات الخنراط الشــــباب يف الزراعة. األراضــــي، وضــــعف البنية التحتية، بعض العوامل اليت تُ 
على القيود والتحديات اليت يواجهها الشباب يف سعيهم إىل إنشاء نظم زراعية ومؤسسات غذائية متنوعة، مبا يف ذلك 

 راك الشباب.جديدة إلش ااحلصول على األراضي واالئتمان واملعلومات، باألمهية. ومتثل التكنولوجيات الرقمية فرصً 

ات احلصـــــــول ضـــــــرورية. وتضـــــــمن هذه املبادر  لمرأةل قوق الرمسيةاحلكولوجية اليت تدافع عن املبادرات الزراعية اإلي تعدّ  -39
، وإعادة توجيه املؤســــســــات واملنظمات حنو التصــــدي قات عائلية وجمتمعية أكثر إنصــــافًاعلى األراضــــي، وإنشــــاء عال

 االنتقال إىلمام أ ًيارئيســا ألوجه عدم املســاواة بني اجلنســني بشــكل صــريح. ويشــكل عدم املســاواة بني اجلنســني عائقً 
النظم الغذائية املســـتدامة يف ســـياقات عديدة. ويتزايد الزخم على الســـاحة الســـياســـية الختاذ تدابري حتدث تغيرياً حتولياً 

ســـــباب الكامنة إىل التصـــــدي لأل ملعاجلة عدم املســـــاواة بني اجلنســـــني يف الزراعة والنظم الغذائية. وهتدف هذه التدابري
اتية اليت اجلنســـني يف األســـرة واجملتمع، واهلياكل املؤســـســـ املســـاواة بني اجلنســـني، مثل املعايري، والعالقات بنيوراء عدم 

على قدم  اتيتدمي التمييز واالختالالت، بدًال من االكتفاء مبعاجلة عوارضـــــه. كما أ�ا تســـــعى إىل إشـــــراك املرأة والفتا
ارد، والتحكم بعملهن ومصــريهن. وال بد من إشــراك نســبة كافية من املســاواة مع الرجل يف صــنع القرارات، وضــبط املو 

الســـــــكان يف جمتمع حملي معّني لضـــــــمان اســـــــتدامة التغريات اهليكلية الالزمة وانتشـــــــارها على نطاق واســـــــع. ويتطلب 
م الغذائية؛ ) دور املرأة الرئيســـــــي يف الزراعة والنظ1التصـــــــدي لعدم املســـــــاواة بني اجلنســـــــني االعرتاف باألمور التالية: (

 يعزز األمر الــذيالطلــب الكبري يف الكثري من األحيــان على اليــد العــاملــة يف نظم اإلدارة الزراعيــة الشـــــــــــــــاملــة،  و)2(
 .لذين يوفّرون اليد العاملة املهمةلاملساواة يف الدخل 

ائية. النهج الدميقراطية والشـــــــــعبية عنصـــــــــرين رئيســـــــــيني لتحويل الزراعة والنظم الغذ حولتثقيف اجلمهور وتوعيته  يعدّ  -40
وميكن إقرا�ما بإشــــــراك منظمات اجملتمع املدين املتنوعة ومبادرات القطاع اخلاص بطريقة نشــــــطة يف منتديات احلوكمة 

 كصـــــفات فاعلة أكرب رًاملدين دو على خمتلف املســـــتويات. ويســـــفر ذلك عن تأدية املواطنني األفراد ومنظمات اجملتمع ا
يف كيفية إنتاج أغذيتهم وجتهيزها ونقلها وبيعها. وحتتاج املؤســــــســــــات العاملية اليت تؤدي دوراً رئيســــــياً، مثل املنظمات 
التجارية العاملية واملؤســــســــات املالية الدولية، إىل أن تكون شــــفافة وخاضــــعة للمســــاءلة بطريقة دميقراطية، ما ميثل حتد 

 عّلق بإدماج اجملتمعات احمللية الريفية واحلضرية املهمشة واملنخفضة الدخل.ما يت يف
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 الخالصة

ميكن أن تشكل جلنة األمن الغذائي العاملي منوذجاً ملشاركة اجملتمع املدين والقطاع اخلاص مشاركة شاملة ونقطة انطالق  -41
ة حتقيق األمن الغذائي والتغذية. وميكن أن تســــــــاعد االســــــــرتاتيجيات والتخطيط لتنفيذ النهج الزراعي االنتقال إىللتنفيذ 

اإليكولوجية على مســــــــتويات خمتلفة (حملية ومناطقية ووطنية وإقليمية وعاملية) على حتقيق هذا التحول األســــــــاســــــــي يف 
والتجارة والصحة  اسات عرب القطاعات (الزراعةالنظم الغذائية عرب: حتديد أهداف طويلة األجل؛ وضمان اتساق السي

واملســــــــاواة بني اجلنســــــــني والتعليم والطاقة والبيئة)؛ وإشــــــــراك مجيع اجلهات الفاعلة املعنية من خالل عمليات تشــــــــاورية 
  متعددة أصحاب املصلحة.
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 التوصيات

والتغذية.  حتقيق األمن الغذائي من أجل التحّول الالزم عاملياً يف النظم الغذائية حداثال يوجد حّل واحد يناســـــب اجلميع إل
وســــــــــيتطلب ذلك دعم جمموعة متنوعة من العمليات االنتقالية اليت تتخذ نقاط انطالق ومســــــــــارات خمتلفة تكون مكّيفة مع 

ســـــــتخلصـــــــة من دف التوصـــــــيات التالية املالظروف احمللية والتحديات اليت يواجهها خمتلف األشـــــــخاص يف أماكن خمتلفة. وهت
 ملموســـــــة تشـــــــّجع االبتكار الالزم على املســـــــتويات تدابرياختاذ مداوالت هذا التقرير، إىل مســـــــاعدة صـــــــانعي القرارات على 

املســــتدامة  نظم الغذائيةال إىلمن أجل اتباع مســــارات االنتقال املناســــبة  هوتدعمالوطنية واملناطقية والوطنية واإلقليمية والعاملية 
 اليت حتّسن األمن الغذائي والتغذية.

 الغذائية النظم تحّول لدعم متكاملة بطريقة المبتكرة النهج من وغيرها اإليكولوجية الزراعية النهج تعزيز -1

جميع أصــــــــحاب المصــــــــلحة المعنيين بالنظم الغذائية (بما في ذلك: الدول، والســــــــلطات المحلية، يتعّني على 
ني، والقطاع الخاص، ومؤســــــــســــــــات البحوث، والمؤســــــــســــــــات دالحكومية الدولية، والمجتمع الموالمنظمات 
من النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة الســــبل امللموســــة لدعم حتّول النظم  يكتســــبواأن  األكاديمية)

 ية.أمني العدالة/املسؤولية االجتماعالغذائية عرب حتسني كفاءة استخدام املوارد، وتعزيز القدرة على الصمود، وت

 وجيدر هبم حتديًدا القيام مبا يلي:

النظم  قال إىلاالنتمســــــــارات  بلورةســــــــتويات عند خمتلف املمراعاة وتقدير تنوع النظم الغذائية وســــــــياقاهتا على  (أ)
 الغذائية املستدامة؛

ملرتتبة عن اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصــــادية ا راعيلنظم الغذائية اليت تلاســــتخدام مقاييس األداء املناســــبة و  (ب)
 إنتاج األغذية واستهالكها؛

ذائية النظم الغ إىللالنتقال  اللنظم الغذائية بوصـــفها مبدأ عمليً  2االعرتاف بأمهية حتســـني البصـــمة اإليكولوجيةو  (ج)
ة عية وممارســــــات إنتاج األغذيتشــــــجيع االســــــتهالك املناســــــب إىل جانب املمارســــــات الزرا ،املســــــتدامة، وبالتايل

 ستنزفه؛من أن تاألخرى اليت حتافظ على رأس املال الطبيعي أو حتّسنه بدًال 

) يف صــــلينيمعارف الســــكان األتشــــجيع التكامل بني العلوم العابرة لالختصــــاصــــات واملعارف احمللية (مبا فيها و  (د)
 ذائية.عمليات االبتكار التشاركية اليت حتدث التحّول يف النظم الغ

 مبا يلي: القيام بشكل خاص لجنة األمن الغذائي العالمي ويتعّني على

ي و النظر يف األمهية الناشــــــئة ملفهوم "صــــــفة الفاعل" ويف إمكانية إضــــــافته كركيزة خامســــــة لألمن الغذائي والتغذ )ه(
 هبدف إحراز التقدم يف إعمال احلق يف غذاء كاٍف.

                                                      
ه األغذية واســتيعاب ذتربط البصــمة اإليكولوجية األغذية اليت تســتهلكها جمموعة ســكانية معّينة مبوارد األراضــي واملياه املتاحة بيولوجياً والالزمة إلنتاج ه 2

 هبا. وميكن حتسني البصمة اإليكولوجية عرب خفض االستهالك والنفايات وحتسني كفاءة اإلنتاج. النفايات املتصلة
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 الصمود على وقادرة متنوعة غذائية نظم إلى االنتقال عمليات دعم -2

 القيام مبا يلي: الدول والمنظمات الحكومية الدوليةيتعّني على 

دعم نظم اإلنتاج املتنوعة والقادرة على الصـــــمود، مبا يف ذلك نظم الثروة احليوانية واألمساك واحملاصـــــيل واحلراجة  (أ)
اســــتكشــــاف من خالل ، اموحتســــنه عدة املوارد الطبيعية، اليت حتافظ على التنوع البيولوجي وقااملختلطة الزراعية
 ما يلي:

 االنتقال إىلدعم ل اآلن اإلعانات املالية واحلوافز اليت تستفيد منها املمارسات غري املستدامة إعادة توجيه )1(
 النظم الغذائية املستدامة؛

امة حتديد املمارســـــات املســـــتدمن أجل إلدارة اإلقليمية التشـــــاركية والشـــــاملة لط يخطالت للجوء إىلا دعمو  )2(
 ،حملياً وتشـــــجيعها ومحاية املوارد الطبيعية املشـــــرتكة على مســـــتويات خمتلفة (املناظر الطبيعية واجملتمع احمللي

 واملستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية)؛

لى ع االتفــاقــات الــدوليــة واللوائح التنظيميــة الوطنيــة بشـــــــــــــــأن املوارد الوراثيــة وامللكيــة الفكريــة بنـاء قـدرةو  )3(
يدية املزارعني على املوارد الوراثية املتنوعة والتقل إمكانية حصـــــــــــــول تراعي على حنو أفضـــــــــــــلكي ل التكّيف

 ؛همبينما  يفوتبادل البذور  اواملكّيفة حمليً 

اللوائح التنظيمية بشأن استخدام املواد الكيميائية املضرة بصحة اإلنسان والبيئة يف الزراعة والنظم  تعزيزو  )4(
 الغذائية، والرتويج لبدائل هلا وملمارسات جمزية لإلنتاج من دو�ا؛

 رأس املــال االجتمــاعي واهليئــات العــامــة الشـــــــــــــــاملــة على مســــــــــــــتوى املنــاظر الطبيعيــة اإلقليميــة تكوينو )5(
يتســـــىن تنفيذ العمليات الســـــياســـــاتية على نطاق يســـــمح بإدارة خدمات النظم  لكي) 2كلم  10-1000(

 ما بينها. يف قاضياتاإليكولوجية األساسية (خدمات التوفري والتنظيم والدعم واخلدمات الثقافية) وامل

 اثر استدامة وتنوعً النظم الغذائية األك االنتقال إىلاألمناط الغذائية الصحية واملتنوعة بوصفها سبيًال لدعم تعزيز  )ب(
 وقدرة على الصمود من خالل:

 التثقيف والتوعية؛ )1(

 ا بطريقة مناسبة؛هلتوسيم األغذية وإصدار الشهادات و )2(

ذلك  ملشــرتيات العامة، مبا يفخلاصــة باســياســات االدعم املســتهلكني ذوي الدخل املنخفض واســتخدام و )3(
 املدرسية. برامج التغذية

 افيه اليت تســــــتثمر ،اخلاصــــــة بســــــلســــــلة القيمة الغذائية 3منصــــــات االبتكار واحلاضــــــنات وآليات التجميع دعم )ج(
اجلهات الفاعلة من القطاع اخلاص واهليئات العامة وتكافئ منتجي األغذية املســــــــتدامني وإنتاج الســــــــلع العامة، 

 عرب استكشاف:

                                                      
 يقصد بآليات التجميع سبل مجع املخرجات أو املدخالت لتحسني فرص الوصول إىل األسواق كما حيصل أحياناً عرب التعاونيات. 3



ونظم غذائية  بشــــــــــــأن الُنهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة من أجل زراعة تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية
 )2019يونيو/حزيران  19مقتطف من التقرير: املوجز والتوصيات ( .لتعزيز األمن الغذائي والتغذية مستدامة

16/19 

تطوير األســــــــــــــواق احملليـة واإلقليميـة ومراكز التجهيز والبنيـة التحتيـة للنقـل اليت توفر قـدرة أكرب على  دعم )1(
ج املزارعون الصــــــغار ومتوســــــطي احلجم الذين يعتمدون النه يتيحهاجتهيز ومناولة املنتجات الطازجة اليت 

 ية احمللية؛وصوهلم إىل أسواق األغذإمكانية حتّسن اليت ، و النهج املبتكرةالزراعية اإليكولوجية وغريها من 

ملا يقومون به من  4لرّواد األعمال الشباب والنساء واملؤسسات اليت يقودها اجملتمع احمللي حوافزوإعطاء  )2(
على املســـــــــــــتوى احمللي، مع االعرتاف بوجود بعض القيود واالحتياجات واحملافظة عليها القيمة  حتصـــــــــــــيل

 ومعاجلتها؛ احملددة

اســـــــــــتخدام آخر التطورات يف جمال التكنولوجيات الرقمية من أجل تقوية الروابط بني منتجي  تســـــــــخيرو  )3(
 األغذية ومستهلكيها، مبا يف ذلك عرب التوسط للمبادرات املالية وحوافز السوق املستدامة؛

ناء نظم واملؤســــســــات الغذائية واجملتمعات احمللية على ب احملليني لتشــــجيع منتجي األغذية تكييف الدعمو  )4(
إعادة التدوير عرب دعم إعادة استخدام فضالت احليوانات وخملفات احملاصيل والنفايات املتأتية من جتهيز 

 األغذية على شكل علف للحيوانات ومساد عضوي وغاز أحيائي وغطاء عضوي واق.

 مشتركال التعلم لدعم بادلهاوت المعارف توليد طريقة كيلتش وإعادة للبحوث المقدم الدعم تعزيز -3

الدول والمنظمات الحكومية الدولية، بالتعاون مع المؤســـــــــــســـــــــــات األكاديمية والمجتمع المدني يتعّني على 
 ، القيام مبا يلي:الخاص والقطاع

غية دعم ب الوطنية والدوليةويف نظم البحوث زيادة االســـــــتثمارات يف أنشـــــــطة البحث والتطوير العامة واخلاصـــــــة  (أ)
 ؛سني التكنولوجياتلتحالربامج اليت تعتمد النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة، مبا يف ذلك 

 املشرتكلم هبا عرب منصات االبتكار اليت تدعم التعاليت يتم االضطالع تطوير البحوث العابرة لالختصاصات و  (ب)
، نيبني املمارســـني والباحثني والنشـــر األفقي للتجارب بني املمارســـني (مثل شـــبكات املزارعني ومجاعات املمارســـ

 ؛هاودعم ،ومنارات الزراعة اإليكولوجية)

ة واجلامعية مع يف املناهج املدرســيبشــكل صــريح النظم الغذائية املســتدامة"  االنتقال إىل"مفهوم تشــجيع تغطية و  (ج)
 م العملي والتجرييب؛إدماج التعل

احلرص على أن تقوم برامج تدريب العاملني يف جمال اإلرشـــــاد الزراعي والصـــــحة العامة بتعزيز عمليات التعلم، و  (د)
 الجم واســــــتخدام التكنولوجيات املناســــــبة، والتوصــــــل إىل فهم أفضــــــل لدور املمارســــــات الزراعية اإليكولوجية يف

 التغذية وصحة اإلنسان واحليوان والبيئة؛

ة من أجل تعزيز اعتماد املزارعني/املنتجني وأصــــــحاب املصــــــلح وتطويرها إنشــــــاء آليات فعالة لنقل التكنولوجياو  (ه)
اآلخرين املعنيني مبختلف مراحل ســــالســــل القيمة اخلاصــــة بالســــلع األســــاســــية الغذائية للتكنولوجيات يف النهج 

 ؛املبتكرة النهج وجية وغريها منالزراعية اإليكول

                                                      
مة ع السكان احملليني، ويكون شريكها الرئيسي مؤسسة خريية أو مؤسسة اجتماعية أو منظتعمل املؤسسات اليت يقودها اجملتمع احمللي بشكل مباشر م 4

 غري ساعية للربح أو منظمة (تعاونية) عضو، ومتلك خطة عمل مستدامة هتدف إىل ضمان االستمرارية بعيداً عن اهلبات أو التمويل العام.
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معاجلة أوجه اخللل يف القوة وتضـــــــــــــارب املصـــــــــــــاحل يف ما يتعّلق بتوليد املعارف بشـــــــــــــأن إنتاج وجتهيز األغذية، و  (و)
ونشــــرها عرب تقييم خمتلف مصــــادر املعرفة وســــد الفجوات بني املعارف املســــتحدثة واملنقولة عرب  ،والتحقق منها

 ة والقطاع العلمي من جهة أخرى.احلركات االجتماعية من جه

 عدم أوجه ومعالجة والمهمشــــة الضــــعيفة الفئات وتمكين المصــــلحة وأصــــحاب 5الفاعلة الصــــفات مشــــاركة تعزيز -4

 الغذائية النظم في القوة في المساواة

 :القيام مبا يلي االقتضاء، حسب ،الدول والمنظمات الحكومية الدولية والسلطات المحليةيتعّني على 

 نظم غذائية مســـــــتدامة عرب حتديد أهداف طويلة األجل على االنتقال إىلوضـــــــع اســـــــرتاتيجيات رامية إىل تعزيز  (أ)
املســـــــتويني الوطين واإلقليمي، وضـــــــمان اتســـــــاق الســـــــياســـــــات عرب القطاعات وعلى خمتلف املســـــــتويات، ومجع 

املعنيني بالزراعة واحلراجة والتجارة والصــحة واملســاواة بني اجلنســني  اآلخرين اإلدارات العامة وأصــحاب املصــلحة
 والتعليم والطاقة والبيئة؛

زراعة والنظم ال االنتقال إىلاســـــــتكشـــــــاف الســـــــبل اليت ميكن لالتفاقات والقواعد التجارية أن تدعم من خالهلا و  (ب)
 الغذائية األكثر استدامة؛

والدميقراطية على مجيع املســــــتويات يف النظم الغذائية واختاذ تدابري حمددة دعم آليات صــــــنع القرارات الشــــــاملة و  (ج)
 األكثر عرضة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية؛ 6لضمان مشاركة الفئات املهمشة والضعيفة

م غــذائيــة نظ من أجــلهبــدف ترجيح الكفــة لصـــــــــــــــاحل النهج الزراعيــة اإليكولوجيــة وغريهــا من النهج املبتكرة و  (د)
خلاصة ىل األراضي العرفية واملوارد الطبيعية وحلقوق احليازة امكانية الوصول إمستدامة، تأمني احلماية القانونية إل

بصــغار منتجي األغذية واألشــخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي (صــغار املزارعني والرعاة والصــّيادين 
كان األصــــليني) عرب الصــــكوك الرمسية اليت تتماشــــى مع األطر القانونية والســــكان املعتمدين على الغابات والســــ

 وعرب اللوائح التنظيمية الوطنية املتعّلقة بعمليات شراء األراضي الواسعة النطاق؛ 7الدولية

 االعرتاف باإلنصـــاف بني اجلنســـني على أنه حمرك رئيســـي للنهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرةو  (ه)
لكامنة وراء عدم تتصـدى لألسـباب او  اليت حتدث حتوالً يف الوضـع اجلنسـاينودعم السـياسـات والربامج والتدابري 

عرب ال ســـيما  واهلياكل املؤســـســـاتية، ،على مســـتوى املعايري، والعالقات املســـاواة بني اجلنســـني يف النظم الغذائية
 وع اجلنس؛ العنف القائم على ن ةعاجلم اجلنسني و املساواة بني بتعزيزالقوانني والسياسات  قياماحلرص على 

                                                      
راءات احمللية على حتديد النظم الغذائية والنتائج التغذوية اليت يرغبون هبا، وعلى اختاذ اإلجيعين مصـــــــــــــــطلح "صـــــــــــــــفة الفاعل" قدرة األفراد أو اجملتمعات  5

 والقيام باخليارات احلياتية االسرتاتيجية اليت تسمح هلم بتأمينها.
واملســـنني  والنســـاء احلوامل واملرضـــعات، ) الفئات الضـــعيفة اليت لديها متطلبات تغذوية حمددة (مثل صـــغار األطفال، واملراهقات2017مّيز فريق اخلرباء ( 6

 كان األصليني).سواملرضى)، والفئات املهمشة اليت لديها سيطرة أقل على أمناطها الغذائية (مثل الفقراء يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية، وبعض ال
شــــأن يهية الطوعية الصــــادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي بعلى ســــبيل املثال: إعالن األمم املتحدة بشــــأن حقوق الشــــعوب األصــــلية؛ واخلطوط التوج 7

  د املرأة.ضاحلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 
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لنظم الغذائية ا االنتقال إىلتقوية الروابط بني اجملتمعات احمللية احلضــــــــــــــرية ونظم إنتاج األغذية من أجل دعم و  (و)
املســـــتدامة، ال ســـــيما عرب إدماج تعاونيات املســـــتهلكني واملنصـــــات املتعددة أصـــــحاب املصـــــلحة اليت ترّكز على 

 األسواق احمللية واإلقليمية وزيادة االستثمار يف إنقاذ الطعام إلعادة توزيعه على الضعفاء؛

وتتبادهلا  اليت تبين القدرات وتولد املعارف هاكيومســـــــــــتهل األغذية ومنظمات وتعاونيات منتجي احتاداتتقوية و  (ز)
النظم الغذائية  ال إىلاالنتقهبدف تيسري اعتماد النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة اليت تدعم 

 املستدامة.

 الغذائية النظم في واستخدامها رصدالو  الشاملة األداء لمقاييس أطر وضع -5

والمنظمات الحكومية الدولية، بالتعاون مع المؤســـــــــــســـــــــــات األكاديمية والمجتمع المدني الدول يتعّني على 
 القيام مبا يلي: الخاص، والقطاع

تطوير مقاييس ومؤشــــرات األداء العملية والشــــاملة والقائمة على أســــس علمية للزراعة والنظم الغذائية بوصــــفها  (أ)
عوامل القرارات االســتثمارية، مبا يف ذلك اإلنتاجية الكلية لل أســاســاً إلجراء التقييمات وتنفيذ الســياســات واختاذ

ة تعدد وظائف املناظر الطبيعية، والبصـــــــملاملتعلقة بســـــــبل كســـــــب املعيشـــــــة، ومعدل تكافؤ مســـــــاحة األراضـــــــي 
اإليكولوجيــة للنظم الغــذائيــة، فضــــــــــــــًال عن اآلثــار املرتتبــة على الكــائنــات احليــّة املفيــدة، وتنوع األمنــاط الغــذائيــة 

 النتائج التغذوية، ومتكني املرأة، واستقرار الدخل، وشروط العمالة، حسب االقتضاء؛و 

إعادة توجيه االســـتثمارات العامة واخلاصـــة واإلعانات املالية الزراعية بنوع خاص حنو دعم املزارع باالســـتناد إىل و  (ب)
اليت تقّيم اســـــــتدامة هذه االســـــــتثمارات واإلعانات وأثرها على  )أ(5الشـــــــاملة الواردة يف القســـــــم  ءمقاييس األدا

 األمن الغذائي والتغذية؛

اإلقرار بأمهية حماســـــبة التكاليف احلقيقية للعوامل اخلارجية الســـــلبية واإلجيابية يف النظم الغذائية واختاذ اخلطوات و  (ج)
 من أجل تنفيذها بطريقة فعالة عند االقتضاء؛

م الضمانات التشاركية متثل وسيلة صاحلة إلصدار الشهادات باملنتجات العضوية واإليكولوجية اإلقرار بأن نظو  (د)
غار املنتجني صــــ على يكون الوصــــول إليها أســــهل اليت غالباً ماألســــواق احمللية والداخلية لوالزراعية اإليكولوجية 

ذوي الدخل املنخفض، شــــــرط أن ميتثل املزارعون/املنتجون وأصــــــحاب املصــــــلحة اآلخرين بالســــــياســــــات العامة 
 ومعايري السالمة؛

تعزيز التقييمات الصـــــارمة والشـــــفافة والشـــــاملة للتكنولوجيا األحيائية احلديثة، مبا يف ذلك دعم إنشـــــاء مرصـــــد و  (ه)
 اجلينات؛ عديلعاملي لت

اليد العاملة يف الزراعة من أجل دعم و  لالســـــــــتخداماإلجيابية والســـــــــلبية خصـــــــــائص لتقييمات شـــــــــاملة لوإجراء  (و)
على الوقت نفســـه  يف العملالنظم الغذائية املســـتدامة، و  االنتقال إىلالســـياســـات واللوائح التنظيمية اليت تشـــّجع 

 يف املزارع ويف النظم الغذائية.الئقة لليد العاملة الزراعية وتعزيز صحة العاملني ضمان شروط 
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 القيام مبا يلي: منظمة األغذية والزراعةويتعّني على 

ت على املســـتويات  املعلوما شـــاطرمجع البيانات على املســـتوى الوطين، وتوثيق الدروس املســـتفادة، وتعلى  التشـــجيع )ز(
لنظم الغـذائيــة ا االنتقـال إىلكـافـة بغيـة تيســـــــــــــري اعتمـاد النهج الزراعيـة اإليكولوجيـة وغريهـا من النهج املبتكرة ودعم 

 املستدامة؛

على  التغذيةو  يف حتقيق األمن الغذائي النهج املبتكرةتقييم مســــــــــــــامهة النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من و  )ح(
 العاملي، وتوثيقها بالتعاون مع البلدان األعضاء.و الوطين  ينياملستو 

 القيام مبا يلي: لجنة األمن الغذائي العالميويتعّني على 

لقيام ية اإنشـــــاء آليات شـــــفافة وشـــــاملة وخاضـــــعة للمســـــاءلة من أجل رصـــــد مدى تطبيق هذه التوصـــــيات وكيف )ط(
 ة حمددة؛ي، باستخدام مقاييس واضحة ضمن فرتة زمنبذبك

 حتقيق معظم يف النهج املبتكرةأمهيــة املســـــــــــــــامهــة اليت تقــدمهــا النهج الزراعيــة اإليكولوجيــة وغريهــا من بــالتوعيــة و  )ي(
 ،ويف النهوض بعمل كورونيفيا املشرتك بشأن الزراعة على املستوى الوطين 2030أهداف التنمية املستدامة لعام 

 على املستويني اإلقليمي والعاملي. ،وبالتايل
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