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 2019فبراير/شباط  13-12أديس أبابا، 

 اآلمن والمستدام للمحاصيل: تحقيق األهداف اإلنتاج
 Howard-Yana Shapiro إعدادن م

كيف حنقق التوازن بني ضرورة توفري األغذية املأمونـة واملغذيـة لسـكان العـامل وضـرورة احملافظـة علـى الـنظم اإليكولوجيـة لكوكـب 
ألوصـــلكم إىل هـــذا االســـتنتاج  جديـــدأبـــدأ مـــن األرض؟ اجلــواب املختصـــر هـــو أننـــا ال ولـــن نفعـــل ذلـــك. ولكـــن امسحـــوا يل أن 

 والبديهي.املتشائم 

. ويقضـي 2030حبلـول عـام شـبه مسـتحيل يف الظـاهر  هـدفاً  17 تحقيـقلقد قطعت حكوماتنا على نفسها وعـداً جـذرياً مدهشـاً ب
بــإدارة  15و 14و 13بالقضــاء علــى اجلــوع، واألهــداف  2مــن أهــداف التنميــة املســتدامة بالقضــاء علــى الفقــر، واهلــدف  1اهلــدف 

مــن جهـــة اهلـــدفني األولــني  هنــاك تعــارض بــني احليـــاة يف الــرب علــى التــوايل. ويبـــدو أنمحايــة تغــري املنــاخ ومحايــة احليـــاة حتــت املــاء و 
، ذلــك أن أشــكال التنميــة االقتصــادية احلاليــة تــدّمر املنــاخ والــنظم اإليكولوجيــة البحريــة مــن جهــة أخــرى األهــداف الثالثــة األخــريةو 

 دخل. إذاً، ستؤدي التنمية االقتصادية الالزمة للقضاء على الفقر واجلوع إىل تسريع وترية هذا الدمار. باإلضافة إىل ذلك، تـوالربّية
الـذي يقضـي بضـمان الصـحة  3على هذه األهداف... كاهلدف  يف احلسبان، فتؤثرالعديد من أهداف التنمية املستدامة األخرى 

بشــأن امليــاه النظيفــة  6لتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني مجيــع النســاء والفتيــات، واهلــدف  5اجليــدة وتعزيــز الرفــاه، واهلــدف 
 اخلاص بالشراكات. 17املتعّلق باالستهالك واإلنتاج املسؤولني، واهلدف  12والنظافة الصحية، واهلدف 

دائمـاً نصـب أعيننـا أنـه ال ميكـن القضـاء علــى ولكننـا منلـك األدوات الالزمـة لتحقيـق مجيـع أهـداف التنميـة املســتدامة، واضـعني 
 اجلوع من خالل توفري القدر الكايف من األغذية، إمنا من خالل توفري القدر الكايف من األغذية املأمونة.

والنظم املستخدمة إلنتاجها دوراً حامساً يف تغذية اإلنسان واحليوان  ،ويؤدي توافر الفاكهة واخلضار واحلبوب والدرنيات والبقول
ســبل املعيشــة. ولكـن ســتتأثر كميــة األغذيـة واألعــالف النباتيــة وسـالمتها بزيــادة وتــرية تفشـي اآلفــات واألمــراض املتصــلة  تـأمنيو 



2 

نظـــم مبيـــدات جديـــدة وخـــدمات إرشـــاد بتغـــري املنـــاخ. وســـتحتاج اإلدارة املتكاملـــة لآلفـــات إىل ســـالالت نباتـــات جديـــدة وإىل 
يف الوقــت نفســه علــى ســالمة  احملافظــة تمتــإىل رفــع تكــاليف إنتــاج األغذيــة، ولكــن إذا زادت الغلــة و  ذلــكؤدي يأفضــل. وســ
 فسيعدل األمران بعضهما البعض. حتسينهااألغذية أو 

 تـزرع فيهـا. وقـد تسـاهم الزراعـة العموديـة، وتتمثل إحـدى الطـرق لتحسـني اإلنتاجيـة يف اسـتخدام احملاصـيل األنسـب للبيئـة الـيت
من خالل التحكم بصورة أدّق باملدخالت والظروف البيئية، يف جهود التكثيف عـرب تـوفري أغذيـة مغذيـة جـداً وتقصـري سلسـلة 

ســالمة  اإلمــدادات واحلــد مــن هــدر امليــاه واألمســدة والتلــوث. ولكــن ســتتطلب طبيعــة هــذا النظــام �جــاً خمتلفــاً جــداً إزاء إدارة
األغذيــة. فمــن املمكــن أن تتكــاثر امللوثــات امليكروبيولوجيــة بســرعة حاملــا تــدخل هــذه البيئــة احملميــة. وســيكون هــذا النــوع مــن 
الزراعة مكلفاً ولكن قد يكون أيضاً فعاًال من حيـث التكلفـة إذا مـا مت احتسـاب املـؤثرات اخلارجيـة املتصـلة باحلقـل، مثـل سـيح 

ة، بطريقـة خمتلفـة. وجتـدر اإلشـارة إىل أن نظـم اإلنتـاج هـذه قـد تتسـم باألمهيـة بالنسـبة إىل اخلضـار ذات األمسدة واستنزاف الرتبـ
 القيمة العالية، ولكنها لن تليب الطلب على الكربوهيدرات والربوتينات املستمدة من احملاصيل اليت سيستمر إنتاجها يف احلقل.

تسـاقط األمطـار، عـدم االنتظـام يف زراعة احملاصيل بسبب ارتفاع درجات احلرارة و ، سيقّلص تغّري املناخ مّدة ويف بعض األماكن
سيؤدي التعاقب السريع للمحاصيل  ،يف العديد من احلاالت لكناألمر الذي سيزيد من التحديات املرتبطة بسالمة األغذية. و 

وقـد يصـبح هـدفاً للزراعـة. وعلـى سـبيل املثـال،  ،املرتبطـة بتغـّري املنـاخو اآلفـات واألعشـاب النامجـة عـن  خـاطراملإىل جتّنب بعض 
يف جنـوب  يـةحـديات اجلوية/املناختيسمح تطوير الفول السوداين الذي ينضج بشـكل أسـرع، للمـزارعني بالتغلّـب علـى بعـض ال

 األمريكية.الواليات املتحدة 

التلوث البيئي والتقليـل إىل أدىن حـد مـن خملفـات مبيـدات اآلفـات وغريهـا يف األغذيـة. ولكـن لـن  وتبّشر الزراعة الدقيقة خبفض
مــوردين أكفــاء لألعمــال الزراعيــة الكــربى، أي فقــط إذا مت  مــا مل يصــبحوايســتفيد صــغار املــزارعني مــن هــذا النــوع مــن الزراعــة 

ت الشــوكوالته يف اتبــاع �ــج "النــواة والبالزمــا" إزاء إدمــاجهم بشــكل أفضــل يف االقتصــادات الوطنيــة. وقــد نظــرت بعــض شــركا
زراعــة الكاكــاو، حيــث إن "النــواة" هــي مصــنع معاجلــة الكاكــاو و"البالزمــا" هــي صــغار مزارعــي الكاكــاو الــذين يعيشــون حــول 

الوقــت املناســب مــن إضــافة إىل الصــور املــأخوذة يف  ،والتــدريب ،واملــادة الوراثيــة املنتجــة ،باألمســدةاملصــنع والــذين يــتم تزويــدهم 
 الطائرات من دون طيار واألقمار االصطناعية ليتمكنوا من إدارة حيازاهتم بطريقة أفضل.

وميكن أن تساعد البيانات الضخمة والنمذجة على إدارة الزراعة والتنبـؤ بإصـابة احملاصـيل بـاألمراض أو تلوثهـا. وميكـن أن تـرتك 
لعمـالت املشـّفرة، أثـراً كبـرياً علـى األمـن التغـذوي وسـالمة األغذيـة مـن خـالل تـوفري تقنية السجالت املغلقة، املشـهورة يف تتبـع ا

وصف دقيق لسلسلة اإلمـدادات الغذائيـة اخلاصـة بكـل منـتج يف أي وقـت كـان. وسيسـمح ذلـك بتتبـع األغذيـة اجملّهـزة والسـلع 
صـوًال إىل املنتجـني واملـزارعني واحلقـول الـيت تـزرع والفاكهة واخلضـار باالجتـاه املعـاكس، أي مـن املتـاجر إىل املفاوضـني الوسـطاء و 

فيهــا مــن أجــل ضــمان الســالمة أو حتديــد اخلطــوات غــري اآلمنــة. وقــد بــّني عمــل حــديث يف جامعــة كــامشري كيــف ميكــن لتقنيــة 
 السجالت املغلقة أن حتد من الفساد يف شبكة توزيع األغذية الواسعة يف اهلند وأن تزيد فعاليتها.
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وتعــد امليــاه، كمــاً ونوعــاً، عــامًال مقيــداً إلنتــاج األغذيــة يف العديــد مــن األقــاليم. ولكــن ميكــن حتســني اســتخدامها، ال بــل إعــادة 
على ثالثة مستويات: الندرة ورخص السعر واهلـدر. وتكتسـي املمارسـات  حالة استثنائيةاستخدامها. واملياه يف معظم األماكن 

مليــاه ومحايتهــا، ويف الوقــت نفســه إىل تــوفري إمــدادات كافيــة مــن امليــاه الضــرورية واملناســبة إلنتــاج والسياســات الراميــة إىل حفــظ ا
األغذيـــة، أمهيـــة حامســـة. وميكـــن أن تسرتشـــد ممارســـات إعـــادة اســـتخدام امليـــاه بتقييمـــات املخـــاطر لتحديـــد األثـــر علـــى ســـالمة 

هـي التنـاوب بـني الرتطيـب والتجفيـف الـذي أثبـت قدرتـه علـى  واحدة من املمارسات الناجحة املقتصدة يف امليـاهإن و  األغذية.
يف املائـــة يف واليـــيت أركنســـاس وميسيســـييب مـــن غـــري أن يـــؤدي ذلـــك إىل تراجـــع  30احلـــد مـــن اســـتخدام امليـــاه بنســـبة تصـــل إىل 

ســات الصــون انبعاثــات امليثــان وميكــن اســتخدامه إىل جانــب ممار  مــنالتنــاوب بــني الرتطيــب والتجفيــف كــذلك  قلــلالغــالت. وي
 ملواصلة احلد من استهالك املياه والطاقة وحتسني أرباح املزارعني.األخرى 

وميكن زيادة األغذيـة املتـوافرة عـرب تقلـيص الفاقـد يف كـل عنصـر مـن عناصـر النظـام الغـذائي. وعلـى سـبيل املثـال، األفالتوكسـني 
مليــار شــخص كــل يــوم. باإلضــافة إىل ذلــك، مــن املتوقــع أن يزيــد الضــغط  4.5هــي مــادة مســرطنة يُقــدَّر أ�ــا تــؤثر علــى حــوايل 

النــاجم عــن العــدوى الفطريــة املؤديــة إىل ظهــور األفالتوكســني يف احملاصــيل الســريعة التــأثر، يف ظــل تكثيــف إنتــاج احملاصــيل ورمبــا 
زيـادة املتوقعـة. مـثًال، تنطـوي العديـد مـن بسبب تغّري املناخ (فرتات اجلفاف يف احلقل). وميكن اتباع عّدة �ج للحـد مـن هـذه ال

أدوات إنتــاج األغذيــة وضــمان ســالمتها علــى التحــوير اجليــين مبختلــف أشــكاله ويســعى العمــل بواســطة تكنولوجيــا املتكــررات 
تقنيـة  وحقـق �ـج آخـر نتـائج ممتـازة عـرب اسـتخدام املتكتلة بانتظـام القصـرية التـواتر إىل الـتخّلص مـن األفالتوكسـني يف النباتـات.

السـتثمارات يف التـدريب علـى زيـادة اوميكـن ل اإلسكات اجليين املستحث بواسـطة العـائالت ملنـع إنتـاج األفالتوكسـني يف الـذرة.
 ممارسات التناول والتخزين بعد احلصاد أن حتد من التلّوث باألفالتوكسني ومن هدر األغذية.

القصرية التواتر وغريها من تقنيات التعديل الوراثي إلدخال تغيـريات علـى  وسيتم استخدام تكنولوجيا املتكررات املتكتلة بانتظام
أكثر قدرة على الصمود يف وجه األمراض وتغّري املناخ. ويقتل فريوس الساق املنتفخة أشـجار الكاكـاو يف  احملاصيل حىت تصبح

ظـام القصـرية التـواتر إلجيـاد طريقـة للقضـاء علـى غرب إفريقيا، والبحـوث جاريـة حاليـاً بواسـطة تكنولوجيـا املتكـررات املتكتلـة بانت
تكنولوجيا بالفعل نتائج واعدة عرب زيادة غّلة العديد مـن احملاصـيل الرئيسـية يف اهلكتـار الواحـد، هذه القت قوقد حهذا املرض. 

 زيادة اإلنتاجية، إذا متت إدارهتا بطريقة مناسبة، حبماية النظم اإليكولوجية.وستسمح لنا 

" Creating a Sustainable Food Futureعـن معهــد املـوارد العــاملي بعنــوان " 2018اسـتنتج التقريــر التـوليفي الصــادر عــام و 
(هتيئة مستقبل غذائي مستدام) أنه نظراً إىل االجتاهات السائدة حالياً، سيحتاج العامل إىل زيـادة إنتـاج السـعرات احلراريـة بنسـبة 

ولكن إن كانت سـتتم تلبيـة هـذا الطلـب عـرب إزالـة املزيـد مـن الغابـات وغريهـا مـن  .2010ة بعام مقارن 2050يف املائة عام  56
وهبــذه الطريقــة قــد يكــاد يكــون مــن الــنظم اإليكولوجيــة لتحويلهــا إىل أراض زراعيــة ومــراع، ســيلزم إجيــاد مســاحة حبجــم اهلنــد. 

 درجتني مئويتني. وندحرارة األرض  ةارتفاع درجاملستحيل كبح 

وقد شاهد خرباء ميدانيون مطلعون املزارعني األفريقيني وهـم يزيـدون إنتـاج الكاكـاو لـيس عـرب الرتبيـة أو اسـتخدام األمسـدة، إمنـا 
كلـغ مـن   500ويبلغ متوسط اإلنتاج حوايل  لزرع املزيد من أشجار الكاكاو. ،يف احلدائق يف غالب األحيان ،عرب قطع الغابات
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ا كـان عليـه احلـال علـى مـدى قـرن تقريبـاً. ولكـن كثـرياً مـا تكـون املخرجـات الزراعيـة متوقفـة علــى الكاكـاو للهكتـار الواحـد، كمـ
جــودة املــدخالت وتــدريب املــزارعني علــى أفضــل املمارســات الزراعيــة، وإذا زودنــا هــؤالء بغــراس أفضــل وباألمســدة ســنتمكن مــن 

ضعفاً األمر الذي سيسمح لنا بإعادة حتريج مساحات واسعة مـن األراضـي املتـدهورة. وينبغـي أن يكـون  16زيادة الغلة مبقدار 
استخدام تعديالت الرتبة العضوية لزيادة خصوبة الرتبة مصحوباً بالتدريب على أساليب اسـتخدام هـذه املغـّذيات القّيمـة واحلـد 

 األغذية.ق بسالمة من املخاطر املمكنة اليت حتديف الوقت نفسه 
 
دفـع تكـاليف يرمـي إىل صـم األمـوال خلهناك حاجة إىل إجراء املزيد من البحـوث عـن الكاكـاو. وقـد دعـوت إىل وضـع خمطـط و 

عىن بالكاكاو. وقد جنح هذا النهج يف الواليات املتحـدة األمريكيـة حيـث خيصـص املزارعـون جـزءاً مـن إنشاء مركز حبوث دويل يُ 
زراعي ما لتمويل البحوث أو حىت للرتويج هلذا املنتج. وباستطاعة شركات الشوكوالته الكـربى الدخل الذي يكسبونه من منتج 

 .هتمأن تفعل ذلك لدعم البحوث املتعّلقة بالكاكاو واليت جيب أن تشمل املزارعني وأن تؤدي إىل رفع مداخيلهم وزيادة غّال 
 

على سالمة املنتج وإنتاجيته.  شديدعلى املستوى الدويل مع التاع النهج نفسه إزاء أي منتج زراعي يتم تداوله كذلك ميكن اتب
وحنـن نفتقـر إىل القـوانني  ،ي على املستوى الدويل ألن العديد من سالسل اإلمدادات الغذائية هي سالسل عامليـةركيز وينصب ت

 املزارعون. يستفيددة التنفيذ لضبطها وإىل النظم الضريبية العاملية لدعمها حىت العاملية املناسبة وجيّ 
 

كمــا يســتطيع التحــوير اجليــين أن يعــزز اســتدامة الزراعــة عــرب خلــق نباتــات ال حتتــاج إىل إضــافات مــن قبيــل مبيــدات اآلفــات أو 
ها البعض باملعدلة وراثياً واليت يبّني اجلـدل حوهلـا كـم يلـزم إجـراء املزيـد صفلقد حققنا ذلك مع احملاصيل اليت ي ،األمسدة. بالطبع
 PLOSمت نشــره يف جملــة  ،بشــأ�ا. ويشــري اكتشــاف حــديث لصــنف مــن الــذرة املثبتــة للنيرتوجــني يف املكســيكمــن البحــوث 

Biology  األرز والســلع األساســية األخــرى أصــناف ، إىل أنــه يتعــّني علينــا أن نبحــث عــن 2018أغســطس/آب  7الصــادرة يف
لنيرتوجني االصطناعي إىل ادخار الطاقة واحلد بالتايل من املثبتة للنيرتوجني وأن نسعى إىل خلقها. فلن يؤدي خفض استخدام ا

 بل أيضاً إىل تراجع السيح الذي يلوث مساحات واسعة من اجملاري املائية.غازات الدفيئة فحسب، 
 

لزيـــادة إنتاجيـــة احملاصـــيل وإنتـــاج األغذيـــة يف االقتصـــادات املتقدمـــة ولصـــاحلها. ولكـــن مـــاذا عـــن  وستشـــكل قـــوى الســـوق حمركـــاً 
مـن األمثلـة اجليـدة  األماكن اليت ال يصل فيها املزارعون إىل السوق والعكس بالعكس أو اليت يكون فيهـا هـذا الوصـول ضـعيفاً؟

ني مـن حـول العـامل يف إطـار التجمـع األفريقـي للمحاصـيل اليتيمـة على ذلك التعاون غري املـألوف بـني العديـد مـن اخلـرباء العلميـ
مليون شخص يف حدائقهم اخللفية يف املنـاطق الريفيـة األفريقيـة والـذي يـدّرب  600حمصول يزرعهم  101الذي يسلسل جينوم 

تثـري ثـورة عامليـة يف جمـال عامل نباتات أفريقي على القيـام هبـذا العمـل. ويسـعدين أن أشـارك يف هـذه اجلهـود الـيت ميكـن أن  150
احملاصـــيل اليتيمـــة. واهلـــدف هـــو زيـــادة القيمـــة الغذائيـــة هلـــذه احملاصـــيل اليتيمـــة الـــيت قلمـــا جـــرت دراســـات علميـــة عليهـــا، ورفـــع 
إنتاجيتها، وتعزيز قدرهتا على الصمود يف وجه اآلثار الضـارة النامجـة عـن تغـري املنـاخ واآلفـات واألمـراض. وزراعـة هـذه احملاصـيل 

زراعة مستدامة مبا أن القليل من مزارعيها ميلـك األمسـدة وقـد تطـورت لـتالئم الظـروف احملليـة. وتعتـرب هـذه احملاصـيل مأمونـة  هي
 وبالتايل فإ�ا تتيح فرصاً لتوليد الدخل. ،بصورة عامة ألن األسر اليت تأكلها هي اليت تزرعها
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قام مثانية متخرجني من األكادميية األفريقية لرتبية النباتات التابعـة للتجمـع األفريقـي للمحاصـيل اليتيمـة يف نـريويب، بعـرض عملهـم و 
 على منظمة األغذية والزراعة اليت أنشأت شراكة مع التجمع إلضفاء الطابع العاملي على �ج احملاصيل اليتيمة. 2018عام 

 
تنبؤ الفشل. ملاذا؟ تعطينا املواضيع اليت يتناوهلا هذا املؤمتر فكـرة عـن السـبب. فقـد متـت اإلشـارة إىل أنـه قد بدأُت هذه الورقة بو 

يتعّني على الزراعة املستدامة أن تراعي "جمموعة من املواضيع األخرى اليت تُعىن هبا قطاعات متعددة مثـل التخطـيط االقتصـادي 
 ".صحة والطاقة والنقل واملوارد الطبيعّية والبيئةوالتجارة والتعليم والشؤون االجتماعية وال

 
وال ينبغي "النظر" يف هذه املواضيع فحسب إمنا جيب تنسـيقها بالكامـل وبطريقـة فعالـة، وال بـد مـن حتقيـق ذلـك علـى املسـتوى 

والكفــوءة لســالمة ويف مــا يتعلّــق بــاإلدارة الفعالــة  الــدويل مبــا أن العديــد مــن سالســل اإلمــدادات الغذائيــة هــي سالســل دوليــة.
واسـتخدام امليــاه،  ،األغذيـة، حنـن حباجـة إىل مراعـاة هـذه العناصــر عنـد وضـع االتفاقـات الدوليـة الضــرورية بشـأن التحـوير اجليـين

واألمسدة، ومبيدات اآلفات واألعشاب الضارة. وحنن حباجة إىل أن تتعاون احلكومات ليتمكن املزارعون وحكوماهتم من إتقـان 
 ملدخالت.استخدام هذه ا

 
وكلنــا نعلــم مــا هــو تعريــف التنميــة املســتدامة: تلبيــة احتياجــات احلاضــر مــن دون املســاس بقــدرة األجيــال املســتقبلية علــى الوفــاء 

عامــاً، تعريفــاً أعمــق: "ولكــن يف  30باحتياجاهتــا اخلاصــة. ولكــن تعطــي جلنــة برونتالنــد الــيت حــددت االســتدامة منــذ أكثــر مــن 
يــة املســتدامة حالــة تنــاغم ثابتــة بــل عمليــة تغيــري يــتم فيهــا اســتغالل املــوارد، وتوجيــه االســتثمارات والتطــور النهايــة، ال متثــل التنم

التكنولــوجي، وإحــداث التغيــري املؤسســايت، بطريقــة تتســق مــع احتياجــات احلاضــر واملســتقبل علــى الســواء... مــن هــذا املنطلــق، 
 سية".ينبغي أن تقوم التنمية املستدامة على اإلرادة السيا

 
لــنكن صــرحيني... هــل تــرون أي دليــل أو إشــارة صــغرية علــى وجــود اإلرادة السياســية الالزمــة يف االلتزامــات والتعــاون والتنســيق 

ـــواردة يف التوصـــيات الصـــادرة عـــن املـــؤمتر الـــدويل الثـــاين املعـــين علـــى املســـتوى العـــامليواملـــوارد  ، أو بروزهـــا لتحقيـــق التطلعـــات ال
؟ ال أعتقـد ذلــك؛ 2030بالتغذيـة، ويف أهـداف التنميــة املسـتدامة واألهــداف األخـرى الــيت وضـعتها األمـم املتحــدة، حبلـول عــام 

) علينــا اســتغالل انعقــاد هــذا املــؤمتر الــدويل 1ن أجــل النجــاح: (إذاً، أخــتم بنقــاط العمــل األربعــة التاليــة للحــض علــى التغيــري مــ
لســـالمة األغذيـــة حملاســـبة منظميـــه، أي مفوضـــية االحتـــاد األفريقـــي ومنظمـــة األغذيـــة والزراعـــة ومنظمـــة الصـــحة العامليـــة ومنظمـــة 

املؤسسـاتية العديـدة الالزمـة للحـد التجارة العاملية وغريها، عن التشجيع على بناء ودعم املنصات واملبادرات والقدرات العلمية و 
) علينـا التشـديد علـى أن هـذه 2من اآلثار االجتماعية واالقتصادية والصحية والبيئية السلبية النامجة عن األغذية غري املأمونة؛ (

تـــوافر األغذيـــة اجلهــود تـــربط ســـالمة األغذيـــة بالزراعـــة، وتغـــّري املنـــاخ، واالســتدامة، واملكّونـــات الثانويـــة األخـــرى لتعزيـــز احتمـــال 
) علينــا إحــداث ثــورة فكريــة علــى مســتوى صــنع القــرار والسياســة يف املؤسســات 3املأمونــة واملغذيــة وامليســورة الكلفــة للجميــع؛ (

الوطنيــة والدوليــة ويف صــفوف أصــحاب املصــلحة اآلخــرين، مبــا يف ذلــك القطــاع اخلــاص، بغيــة إيــالء االهتمــام الــالزم لســالمة 
علينا أن نقوم خبطوات عمالقـة للحـرص علـى عـدم و ) 4؛ (2030هداف خطة التنمية املستدامة لعام األغذية من أجل حتقيق أ

ختلّـــف أحـــد عـــن الركـــب ألن البـــديل املتمثّـــل يف اســـتمرار االنـــزالق حنـــو فقـــدان الـــنظم اإليكولوجيـــة املتضـــررة القـــدرة علـــى دعـــم 
 اقتصاداتنا ونظم األغذية، أمر مرفوض رفضاً تاماً.
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