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                              المعني باألمن الغذائي والتغذية                             فريق الخبراء الرفيع المستوى     منسق 
Nathanaël Pingault 

 
              أعدها الفريق.                                       باألمن الغذائي والتغذية هذه املذكرة اليت                                                       اعتمدت اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين 

                                                                                بالضرررررورة عن الرأر الرلي للجنة املعنية باألمن الغذائي العاملي أو أعضررررائها أو امل ررررارك          املذكرة                       وال تعرب اآلراء الواردة يف 
                 فيها أو أمانتها.

ّ                    وهذه املذكرة متاحة للجمهور، ويُ جّع استنساخها ون رها.          لتجارية.     ً             جماناً لغري األغراض ا   ا                  عند الطلب استخدامه     وجيوز                                ُ 
ّ                                                                                            وقد يتوّجب دفع رسررررررررررروء مالية لراء نسرررررررررررخغ بغرض رعادة بيعغ أو ألغراض ألارية أخرى، ما يف  ل  ل غراض التعليمية.         

   :copyright@fao.org                                  بالكتابة على عنوان الربيد اإللكرتوين:             هذه املذكرة                                      وتردء طلبات احلصول على ر ن بنسخ أو ن ر 
  .cfs-hlpe@fao.org                                 مع ررسال نسخة رىل العنوان التايل:

 
                                                                                                      ويود فريق اخلرباء هذا أن يوجغ ال رررررررررررركر احلار رىل كه من سرررررررررررراها يف هذا العمه ورىل اخلرباء التالية ألا ها الذين قدموا 

 ,Jennifer Clapp, Joanne Daly, Shenggen Fan, Vincent Gitz                                           تعليرات مفيدة يف نسررخة سررابرة من هذه الو:يرة:

Lawrence Haddad, Etienne Hainzelin, Sheryl Lee Hendriks, Martin Kumar, Erik Millstone, Martin 
Pineiro, Per Pinstrup-Andersen, Maryam Rahmanian, William Sutherland, Monkombu Sambasivan 

Swaminathan, Alain Vidal  Niracha Wongchinda ه                             ل من الغذائي والتغذية هو وحد                          فريق اخلرباء الرفيع املسررتوى    . و  
                            املسؤول عن حمتوياهتا النهائية.

 

mailto:cfs-hlpe@fao.org
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                            اإلشارة املرجعية هلذا التررير:
                                      ب ررران املسرررائه احلالة والناشرررةة بالنسررربة رىل    2     ذكرة   امل  .     2102                             املعين باألمن الغذائي والتغذية،                           فريق اخلرباء الرفيع املسرررتوى
            جنررررررررررررررررررررررررة األمررررررررررررن                                      املعين باألمن الغذائي والتغذية التابع لل                          فريق اخلرباء الرفيع املستوى   ا    أعده       مذكرة                       األمن الغذائي والتغذية. 
                         الغذائري العاملري، رومرا.
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                      مقدمة: الهدف والعملية
 

  ين    املع               الرفيع املستوى                ، من فريق اخلرباء     2103  ل                  أكتوبر/ت رين األو              ي )اللجنة( يف                            طلبت جلنة األمن الغذائي العامل 
  .    ذية                                                   املسررررررائه احلالة والناشررررررةة بالنسرررررربة رىل األمن الغذائي والتغ         مذكرة عن       رصرررررردار                                     باألمن الغذائي والتغذية )فريق اخلرباء( 

                       مسرالة هلا تا:ري عميق على     ا: "                     "املسرالة احلالة" على أه      2104   ّ                                       وعّرفت املذكرة األوىل هذه اليت صردرت يف أغسرطس/   
       املسائه  " ّ   ّرفت           "، بينما ع ُ                                           ً                                           بُعد واحد أو أكثر من أبعاد األمن الغذائي، سواءً مباشرة أو بصورة غري مباشرة، رجيابية أو سلبية

 1  ".                                   ُ                   مسائه تكتنفها جوانب الرلق، وميكن أن تُصبح حالة يف املستربه          على أها "    "       الناشةة
 

                                                                                       وتتغري املسرررررررائه مع مرور الوقت وتئهر مسرررررررائه جديدة ألن األواررررررراو والسرررررررياقات السرررررررياسرررررررية واملعار  تتغري  
                 ، أنغ ينبغي حتديث     2102                                                                                 باسررررررتمرار. ولذل ، قررت اللجنة يف جلسررررررتها العامة الثانية واألربع  يف أكتوبر/ت رررررررين األول 

                                               توافر التمويه وعبء عمه فريق اخلرباء، وأن تصرررردر يف                                                      مذكرة فريق اخلرباء هذه مرة كه أربع سررررنوات على األقه، حسررررب
                                                 داخه اللجنة وعملية رعداد برنامج عمه اللجنة متعدد              ُ                                    الوقت الالزء لُتسررررررررررررررتخدء نرطة انطالي للةوارات السررررررررررررررياسررررررررررررررية 

     حلالة         املسرررررائه ا         مذكرة عن           :انية من "      نسرررررخة      رصررررردار               من فريق اخلرباء                                         السرررررنوات. ويف هذا السرررررياي، طلب مكتب اللجنة 
     لجنة                                                           ما يلي مذكرة عن املسائه احلالة والناشةة(، على أن تعرض على ال    )يف   "                                       لناشةة بالنسبة رىل األمن الغذائي والتغذية  وا

ّ   عرد يف أكتوبر/ت رررررررررين األّول                             لعامة الرابعة واألربع  اليت سررررررررت         يف دورهتا ا                                     وتوصررررررررة العملية اليت اتبعها فريق اخلرباء   .     2102                     
   2  ".               املفهوء والعملية      ب ان              املذكرة املعدلة                    مزيد من التفصيه يف "

 
         ً                       ، اسررررررتطالعاً ل وسررررررام العلمية و موعة     2102                                               وأجرى فريق اخلرباء ب  أغسررررررطس/   وديسررررررمرب/كانون األول  

         اء بصورة                واتصه فريق اخلرب                                               ً     ً                      متنوعة من شبكات املعار  وأصةا  املعار ، مشلت عدداً كبرياً من املؤسسات واملنئمات. 
       ُ                                        نغ، فُتةت م اورة الكرتونية متاحة للجمهور الستطالو                                   مؤسسة معرفية حول العامل. ويف الوقت عي   081                  استباقية ما يناهز 

                            جمموعة أوسع من أصةا  املصلةة.
 

  ة      رئيسررري                                                        لكه مسرررالة حالة/ناشرررةة يودون ر:ارهتا من أجه حتديد خصرررائصرررها ال  3  ُ                       وطُلب من ا يب  مهء اسرررتبيان 
    رها    وأ:                                               وأ:رها على األبعاد األربعة ل من الغذائي والتغذية       2131                                                    )منها طبيعتها ونطاقها اجلغرايف واتسرررررراعها وارتباطها  طة 

ّ     اخلاص على النساء واألطفال وا موعات الضعيفة واملهّم ة(.                                               

 
ّ                                        وباإلاررررافة رىل هذا االسررررتطالو وامل رررراورة العامة، نّئا فريق اخلرباء أو شررررار  يف تنئيا مؤ رات من            جه رتاحة  أ                                          

                                                                                        تفاعه مباشررررر ب   تلة أصررررةا  املعار  وأصررررةا  املصررررلةة واحلصررررول على مسررررافات وتعليرات يف مراحه  تلفة 
    (. 3 - 0               ة )انئر الفررة  ي     العمل   من

                                                 
to-E_Notehttp://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/Critical_Emerging_Issues/HLP-             انررررئررررر الرررررابرررر :       1

CFS_Critical-and-Emerging-Issues_6-August-2014-AR.pdf 
  issues/en/-emerging-and-hlpe/critical-http://www.fao.org/cfs/cfs                                   متاحة على املوقع اإللكرتوين املخصص لذل :    2
                                                 متاحة على املوقع اإللكرتوين املخصص لذل  )املرجع نفسغ(.    3

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/Critical_Emerging_Issues/HLPE_Note-to-CFS_Critical-and-Emerging-Issues_6-August-2014-AR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/Critical_Emerging_Issues/HLPE_Note-to-CFS_Critical-and-Emerging-Issues_6-August-2014-AR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/Critical_Emerging_Issues/HLPE_Note-to-CFS_Critical-and-Emerging-Issues_6-August-2014-AR.pdf
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/critical-and-emerging-issues/en/
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                                                                اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء نتائج هذه العملية. ويصررررررررررررررة الرسررررررررررررررا األول                              وتعرض هذه املذكرة اليت اعتمدهتا  
                                                                                                           النتائج الرئيسررررررية لالسررررررتطالو وامل رررررراورة العامة ويرب  املسررررررائه املطروحة باهدا  التنمية املسررررررتدامة، وبترارير فريق اخلرباء 

                                              ية اليت تعتربها اللجنة التوجيهية مهمة للمستربه.                 ثاين املسائه الرئيس  ال       الرسا      ويعرض          السابرة. 
 
                                          النتائج الرئيسية لالستطالع والمشاورة العامة  - 1
 

                          اللذين أجرافا فريق اخلرباء.                                                              يعرض هذا الرسا األول النتائج الرئيسية لالستطالو وامل اورة العامة 
 
                   اإلحصاءات والمنهجية  0 - 0
 

    ً                                                   جميباً على االسررررررررررتطالو وامل رررررررررراورة العامة وبل  عدد صررررررررررفةات األجوبة     81   ً    رداً من      024                 اسررررررررررتلا فريق اخلرباء  
   ً         فرصرررراً، وتنوو    و                                                                             ّ          صررررفةة. وتب  الردود تعريد املواارررريع املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية وتنوعها، رن مثّلت حتديات أ    011

                                                          احلاالت ب  املناطق والبلدان، راافة رىل تنوو املناظري حسب ا يب .
 

ّ                                       جية منّئمة لرتتيب املسررائه املطروحة اليت بل  عددها    ُ        واعُتمدت منه  ُ                  مسررالة، حيث ُحللت كه مسررالة على      024                  
                  عة النطاي، من حيث  سرر ا                                            وصررفي" دقيق التفاصرريه رىل "جمموعات مواارريعية " و                                    مسررتويات  تلفة من التفصرريه، من حتليه "

                               العالقة باألمن الغذائي والتغذية.
 

                                                                                              وخضعت مجيع املسائه ملسح دقيق من أجه رصد التعابري الرئيسية وأوجغ الت ابغ يف املسائه املطروحة، مث ترييا  
ُ ّ   تعبري رئيسررررررررررري، ُلّيت     42                                                                          أفيتها "احلالة" بالنسررررررررررربة للمجيب . و لت عملية املسرررررررررررح األوىل رىل رعداد قائمة تتضرررررررررررمن              

              أ:ري العديد من   و                                           ى تعكس التنوو الكبري يف مسرررررتوى تفصررررريه الردود.                    لكن هذه الرائمة تبر                       يلي "املوااررررريع الفرعية".    ما  يف
             . ويرتب  عدد                                 ، وهي تغطي جمموعة واسررررعة من املسررررائه                            ّ                             هذه املواارررريع الفرعية، مثه تغرّي املنان، من قبه الكثري من ا يب 

                 لفرعية، ورن كانت            ض املوااررريع ا  بع      ري                 ً      ُ مسرررائه أكثر حتديداً. وأبُ    ،                                               من املوااررريع الفرعية األخرى املرصرررودة، كتدعيا األغذية
    ألمن    ىل ا ر                                                      ً                   "البنية التةتية" أو "السرررريادة الغذائية"( يف الرائمة نئراً رىل أفيتها بالنسرررربة                                    تتاتى من رد واحد )مثه "الطاقة" أو

                          تمه بكثري من املسائه األخرى.                             الغذائي والتغذية وارتباطها احمل
 

                            ً       "جمموعات مواايعية" أوسع نطاقاً، هي:       ست يف    42 ر  لر             ايع الفرعية ا ا                        ويف مرحلة :انية، مجعت املو  
 

                                   تغري املنان وردارة املوارد الطبيعية،   - 0

                 التغذية والصةة،   - 2

                  السالسه الغذائية،   - 3

                   املسائه االجتماعية،   - 4

         احلوكمة،   - 2

                     املعار  والتكنولوجيا.  - 2
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                               ً      ً                                          التةديات والفرص املرتبطة ارتباطاً و:يراً باألبعاد الثال:ة لالستدامة )البيةة واالقتصاد    4 و   3 و   0             وتضا ا موعات  
                                           ً        ً                                                          والبعد االجتماعي(. وتئهر ا موعة الثانية وعياً متنامياً ب  ا يب  بالعبء املتعدد لسررررروء التغذية وترب  التغذية والصرررررةة 

                                                   بوسررائه التنفيذ وباملسررارات أو ا االت احملتملة للعمه اليت    2 و   2   ان                                               باالسررتدامة من خالل النئا الغذائية. وترتب  ا موعت
                يررتحها ا يبون. 

 
              د منها فر  أن      ُ   ، به يُرص "                           مسائه حالة و/أو مسائه ناشةة "        حبد  اهتا                                       وال ينبغي اعتبار هذه ا موعات املواايعية  

                                                                                              ُ         تكون وسررريلة عملية لتصرررنية املسرررائه والتةديات والفرص واإلشررركاليات واملسرررائه اخلالفية اليت أ:ارها ا يبون. وُأجرر هذا 
   (،  2                                                                                                    التصررررررنية ملسرررررراعدة اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء يف حتديد املسررررررائه اليت تراها مهمة للعمه املسررررررتربلي )انئر الرسررررررا 

         (. وتعرض  3 - 0      ً                                      (، فضرررررررررررررالً عن املدخالت املسرررررررررررررتراة من املؤ رات )الفررة  2 - 0                            هذه املواد اخلاء )انئر الفررة          باسرررررررررررررتخداء 
                                                                                                  أدناه مزيد من التفصررريه الرواب  ب  ا موعات املوااررريعية السرررت، وأهدا  التنمية املسرررتدامة املختلفة، واألبعاد    4 - 0       الفررة

                               املختلفة ل من الغذائي والتغذية.
 

         ُ                                              ُ                        للواررررررررو ، رُبطت كه مسررررررررالة أ:ارها ا يبون موارررررررروو فرعي واحد، ورُب  كه موارررررررروو فرعي مجموعة       ً وتوخياً  
                                           ً                                        ان من املمكن بالطبع اعتماد تصررررررررررنيفات أخرى نئراً رىل الرواب  املتعددة الرائمة على مسررررررررررتويات  ك                  مواارررررررررريعية واحدة. و 

         التغذية.                                    نمية املستدامة وأبعاد األمن الغذائي و                                                             تلفة ب  املسائه واملواايع الفرعية وا موعات الكبرية وأهدا  الت
 
                                       خالصة المسائل منظمة في مجموعات مواضيعية  2 - 0
 

ّ                         تعرض هذه الفررة باختصار ا موعات املواايعية الكبرية الست. وقد سبق أن أعّدت أمانة فريق اخلرباء خالصة                                                                       
   4                        مفصلة من الردود املستلمة.

 
         الطبيعية                        تغري املنان وردارة املوارد   - 0

 
                                                                     ً                                يزيد تغري املنان من ترلبية املنان ويعترب أن ظواهر الطرس املتطرفة تؤ:ر سررررررررررررررلباً على األمن الغذائي والتغذية، كما  

                                                                                                على اإلنتاج الغذائي وسررررربه عيا املزارع  وفةات السررررركان الضرررررعيفة وا موعات املهم رررررة، ما فيها ال رررررعو  األصرررررلية 
    تربز                                                                          يعية، ما فيها األرااررررري واملياه، ورمكانيات احلصرررررول عليها وردارهتا، حتديات كربى. و                                والنسررررراء. ويعترب توفر املوارد الطب

                 تؤ:ر خدمات النئا   و                                                                                         احلاجة رىل ممارسررات ردارية وبيةة  كينية للزراعة املسررتدامة ورىل حتسررينات يف كفاءة اسررتخداء املوارد. 
ّ                              الصررررررمود، فتةّد من قدرتنا على حتريق زراعة مسررررررت                                                       اإليكولوجية املهددة على صررررررةة النئا اإليكولوجية وقدرهتا على      دامة            

                                                                      ً     ً                      ويؤدر التنوو البيولوجي والتنوو البيولوجي الزراعي واملوارد الورا:ية دوراً مهماً بالنسرررررررررررررربة ل من الغذائي                  على املدى الطويه. 
                                                      والتغذية والنئا الغذائية املستدامة على املدى الطويه.

                                                 
                                                   متاحة على املوقع اإللكرتوين املخصص لذل  )املرجع نفسغ(.     4
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               الصةة والتغذية  - 2
 

                                                                                            أشررررررار الكثري من ا يب  رىل أن سرررررروء التغذية بكه أشرررررركالغ، أر ليس فر  اجلوو ونرص املغذيات الدقيرة، به   
         يؤ:ر سررروء   و                                      ً    ً                                                        كذل  الوزن الزائد والبدانة، ي ررركه حتدياً حالاً، ليس فر  يف البلدان النامية به كذل  يف البلدان املتردمة. 

راررررررررعات. وتتطلب                                           التغذية على صررررررررةة الناه وتنميتها، وال سرررررررريما ا 
ُ
              موعات املهم ررررررررة، ما فيها األطفال واحلوامه وامل
ُ
                                        

ً                   للعوامه الفاصرررلة والعمليات اليت تؤ:ر على النئا الغذائية، فضررراًل عن  :ار تغريات الن                      ً      معاجلة سررروء التغذية فهماً أفضررره     ئا                                                          
                     ية والبيةية فر ، به               ادية واالجتماع                                   )اليت ال ت ررررررمه بنئر ا يب  األبعاد االقتصرررررر             لفة لالسررررررتدامة  ت                       الغذائية على األبعاد املخ
                      كذل  التغذية والصةة(.

 
               يات مالئمة كجزء                               والنئا الغذائية وتطوير تكنولوج    ّ                                                    وسررّل  بعض ا يب  الضرروء على تعزيز الزراعة املراعية للتغذية 

                                                             ً     ً                                   من احله. كذل ، تؤدر األغذية احليوانية املصرررررررررردر، ما فيها األلا ، دوراً مهماً يف التغذية، ورن كان اسررررررررررتهالكها يتوزو 
                                              ب كه غري متكافئ ب  البلدان والفةات االجتماعية. 

 
ّ                                       وبيولوجية والسّمية( وخاصة األمراض املنرولة بالغذاء، ما ي                                          ويعترب األمن الغذائي )ما يف  ل  املخاطر امليكر        مه               

                                                                                                          املخاطر العابرة للةدود، وبصرررورة أمشه  :ار الزراعة احلالية والنئا الغذائية على صرررةة اإلنسررران واحليوان، حتديات حالة. 
ّ                                                                          ويسررررررّهه انت ررررررار اسررررررتخداء املضررررررادات احليوية للمواشرررررري ظهور مراومة ملضررررررادات امليكروبات ت رررررركه  ً     ً اً كبرياً      ً     هتديداً عاملي     

        اإلنسان.     لصةة
 

                  السالسه الغذائية  - 3
 

                                                                                            ّ تضرررا هذه ا موعة مسرررائه عدة ترتب  باإلنتاج الزراعي وقيمة السرررالسررره الغذائية. ورأى بعض ا يب ، كما بّ   
  يف    ذ   ُ  ء يُتخ    رجرا   أر                                                      املربه(، أن مراربة شرراملة وم رررتكة ب  الرطاعات ارررورية ألن       2102     و      2104                   ترريرا فريق اخلرباء )

      أصةا    ىل  ر                                                 ب كه مباشر أو غري مباشر على املراحه األخرى، بالنسبة     ؤ:ر  ي   أن     ميكن          ّ                       مرحلة معّينة من السلسلة الغذائية 
                 املصلةة املختلف . 

 
                                                                                             واإلنتاج املسرررررتداء )الزراعة ومصرررررايد األلا ( هو اخلطوة األوىل على طريق حتريق نئا غذائية مسرررررتدامة. واعترب  

                                                                                           ون أن احلصررررررررررررررول على املردخالت )مرا فيهرا املردخالت املراديرة واملعلومرات واالئتمران(، والوصررررررررررررررول رىل الب  التةتيرة     ا يب
              دعا ا يبون رىل   و                                                             أصةا  احليازات الصغرية، شروم رئيسية للوصول رىل اإلنتاج املستداء.    رىل                         واألسواي، ال سيما بالنسبة 

   أو                 التكثية املسررررررررررررررترررداء                                                                       تعزيز وتطوير ممرررارسرررررررررررررررررات زراعيرررة مرتصررررررررررررررررردة للموارد وقرررادرة على الصررررررررررررررمود )مرررا يف  لررر  
              اإليكولوجية(.         الزراعة

 
            ية الضرررررورية                 يف التغيريات اجلذر    ا                                                                ً      ً وميكن أن يؤدر الرطاو اخلاص، وال سرررريما الزراعة والصررررناعة الغذائية دوراً رئيسرررريً  

                                                                                                    يف النئا الغذائية، ما يف  ل  يف احلد من الفاقد واملهدر من الغذاء يف جممه سرررررررالسررررررره الريمة الغذائية. وسرررررررل  ا يبون 
                                                                                                         الضرروء على احلاجة رىل حتسرر  النتائج التغذوية لسررالسرره الريمة الغذائية ورىل افية اآل:ار السررلبية ل غذية ا هزة بنسرربة

عدية املصاحبة هلا.       عالية
ُ
                املرتبطة بزيادة الوزن والبدانة واألمراض غري امل
ُ
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                                                                                              وستساها زيادة الطلب على األغذية وتطوره، وال سيما الطلب على األغذية احليوانية املصدر، يف ت كيه النئا  
   من     02   د               ً      اسرررررررتدامة،   رررررررياً مع اهل                                                                        الغذائية يف العرود املربلة. ويف هذا السرررررررياي، دعا ا يبون رىل أهام اسرررررررتهال  أكثر 

                                                       وشددوا على أفية التسويق والدعاية يف تطور سلو  املستهلك .                       أهدا  التنمية املستدامة 
 

                   املسائه االجتماعية  - 4
 

                                                                                          تغطي هذه ا موعة طائفة كبرية من املسررررائه املختلفة للغاية. ومن اررررمن هذه املسررررائه، حئيت :ال:ة مواارررريع  
              كرب من االهتماء        ا يب  أ                                                                          النزاعات واهلجرة" و"التوسرررررع احلضررررررر والتةول الريفي" و"ال ررررربا "( باهتماء من قبه  "       فرعية )

                                                                                                 الذر أبدوه خالل االستطالو الذر أجراه فريق اخلرباء للمذكرة السابرة ب ان املسائه احلالة واملسائه الناشةة. 
 

ّ                      ألمن الغذائي والتغذية. وشررررّدد ا يبون على احلاجة رىل   ا  رىل                                          وتعترب النزاعات واهلجرة مسررررالة ناشررررةة بالنسرررربة         فها                         
               ء األمن الغذائي       وانعدا                                                                                          أفضه لدور الزراعة واألمن الغذائي يف حاالت النزاو والطوارئ، راافة رىل  :ار اهلجرة على التغذية.

        ً فية دوراً                         در الزراعة والتنمية الري           وميكن أن تؤ                                                                وسرروء التغذية فا من اررمن األسرربا  اجلذرية للهجرة من األريا  رىل املدن: 
                                                لتسخري هذه الئاهرة من أجه األمن الغذائي والتغذية.        ً رئيسياً 

 
    غالل                                 ً     ً             يف الكثري من الردود باعتبارها حمركاً حالاً للزراعة واسررررررت   "                           التوسررررررع احلضرررررررر والتةول الريفي "           وتربز مسررررررالة  

                                                            ً                                       ّ      األراارررري وتغيريات النئاء الغذائي يف العرود املربلة. وهي تعترب أيضرررراً فرصررررة لتنمية املمارسررررات االبتكارية اليت تتكّية مع 
             عة احلضرية(.  ا                    السياي احلضرر )كالزر 

 
              تغذيتها. وشدد    يف                                           عة واألريا  يف أمن ا تمعات الريفية الغذائي و                                         وميكن أن تؤ:ر العمالة وظرو  العمه يف الزرا 

         ة الالئرة                                                           بغي أن تؤديغ الزراعة والتنمية الريفية يف توفري الفرص والوظائ ن                                        العديد من ا يب  على الدور الرئيسرررررررررررررري الذر ي
                  لل با  يف األريا . 

 
 ً      اً حالة                               عا أصررررةا  احليازات الصررررغرية، أمور                                                   ويعترب  ك  النسرررراء وتضررررييق الفجوة ب  اجلنسرررر ، رىل جانب د 
       احلماية       برامج   و     ً                   وأخرياً، ميكن أن تؤدر نئا                                                    نئا الغذائية املسررتدامة وحتسرر  األمن الغذائي والتغذية.  ال  و        لزراعة     رىل ا        بالنسرربة 

                                                                 حلد من انعداء األمن الغذائي والرضاء على اجلوو ومكافةة الفرر الريفي.    ً       ً    دوراً رئيسياً يف ا          االجتماعية 
 

        احلوكمة   - 2
 

   ،                                              احلق يف املياه وخدمات الصررر  الصررةي واحلق يف غذاء كا                                        اعترب بعض ا يب  أن حروي اإلنسرران، وال سرريما  
                                                                                                    الزاوية الذر ينبغي أن تب  عليغ احلوكمة العاملية لتةسررررررررر  األمن الغذائي والتغذية. ومن ب  التةديات اليت يتع          هي حجر

     عن  ً الً                                                                               عالقات الروة ومركزية الروة واالختالل يف الروة وتضار  املصاحل داخه النئا الغذائية، فض                      التصدر هلا،  كر ا يبون 
                                                                  لف  ومسؤولياهتا )الدول والرطاو اخلاص ومنئمات ا تمع املدين واجلامعات(.                       أدوار أصةا  املصلةة املخت



0 

      وكمة،  حل ا                          ئح ك ررروم/أدوات مهمة لتةسرر   ُ                                                           وتُردء املؤسررسررات الروية وبناء الردرات وحتسرر  رنفا  الروان  واللوا 
      سيكون                                                          وتعترب ال راكات االبتكارية والنهج الت اركية عناصر واعدة. و                                            ولتةس  األمن الغذائي والتغذية يف هاية املطا . 

      غذائي                                عمل  رئيسررررررري  ملعاجلة حتديات األمن ال                                                       التسررررررراي ب  السرررررررياسرررررررات والتنسررررررريق ب   تلة الرطاعات والنطاقات ا
                                                                                                  بطريرة شررررررررراملة ومسرررررررررتدامة. وتتباين  راء ا يب  يف  :ار السرررررررررياسرررررررررات التجارية على نئا التغذية العاملية واحمللية           والتغذية

                                                                          مسافة السيادة الغذائية والنئا الغذائية احمللية يف حتس  األمن الغذائي والتغذية.   ويف
 

              التكنولوجيا         املعار  و   - 2
 

                                                                                                    اعتربت املعلومات والبةث والتطوير وبناء الردرات والتعليا قنوات رئيسررية لتةسرر  األمن الغذائي والتغذية. و ة  
                                                                                                  ابتكررارات عررديرردة واعرردة )تكنولوجيررة كررانررت أء مؤسررررررررررررررسرررررررررررررريررة( يف الزراعررة والنئا الغررذائيررة مثرره تكنولوجيررات املعلومررات 

                                            ّ                         الكربى والزراعررررة الرررردقيرررررة والروة امليكررررانيكيررررة املكّيفررررة والتكنولوجيررررات احليويررررة                             واالتصررررررررررررررررراالت، مررررا يف  لرررر  البيررررانررررات 
                                        والتكنولوجيات النانوية )متناهية الدقة(.

 
تدامة   ن  لك                                                                                       راء ا يب  تتباين حول أنسررررررررررررررب التكنولوجيات لتةسرررررررررررررر  األمن الغذائي والتغذية بطريرة مسرررررررررررررر

             ية على املدي                                                 جيات مرارنة بآ:ارها االجتماعية واالقتصرررررررررررادية والبية                                            سرررررررررررياقات  تلفة. وينبغي ترييا مجيع هذه التكنولو   يف
                                                                  على معاجلة حتديات خاصررة حمددة يف حاالت  تلفة أو  موعات  تلفة من السرركان.     هتا                            الرصررري والطويه، ومرارنة بردر 

             صغار املنتج .    رىل    سبة                                                                             وأشار بعض ا يب  رىل اهلوة ال اسعة ب  التكنولوجيات املتوفرة واملتاحة، ال سيما بالن
 
                   مدخالت من المؤتمرات  3 - 0
 

ّ                              باإلارررررافة رىل هذا االسرررررتطالو وامل ررررراورة العامة، نّئا فريق اخلرباء أو شرررررار  يف تنئيا      جه  أ       رات من    مؤ     :الث                                          
       عليرات                     واحلصول على مسافات وت               وصانعي الررار                                                      رتاحة تفاعه مباشر ب   تلة أصةا  املعار  وأصةا  املصلةة

          العملية.                   يف مراحه  تلفة من
 

ّ                         وشررررررررررررررّكه املؤ ر األول الذر نئا با        ريكية                               ة نيويور  يف الواليات املتةدة األم                               لتعاون مع جامعة كولومبيا يف مدين  
                  ( ومناق ررررررة العملية     2104 )                                                           فرصررررررة لعرض مذكرة فريق اخلرباء األوىل ب رررررران املسررررررائه احلالة والناشررررررةة       2102          مايو/أيار   يف

ّ                   املعّدة للنسخة الثانية.      
 

                     ً                                                                      وشررررار  فريق اخلرباء أيضرررراً يف تنئيا مؤ رين  خرين خالل فرتة االسررررتطالو وامل رررراورة العامة من املنئور األوسررررع  
       وهنهامي    ُ                                  . ونُئا املؤ ر األول بالتعاون مع جامعة ه    2131                                                  املتمثه يف املسررررررافة بالنهوض  طة التنمية املسررررررتدامة لعاء      ً نطاقاً 

    رسررري   وك                         مؤسرررسرررة أغروبوليس الدولية                            بينما نئا الثاين بالتعاون مع   ؛     2102                                        يف مدينة شرررتوتغارت يف أملانيا يف سررربتمرب/أيلول 
                 املؤ ران ما يناهز    ع  ومج  .     2102                                                                            اليونسررررررررركو للنئا الغذائية العاملية يف مدينة مونبلييغ يف فرنسرررررررررا يف ديسرررررررررمرب/كانون األول 

                                                وا تمع املدين والرطاو اخلاص ومن منئمات املزارع .                 األوسام األكادميية  و        العاء      ً           م اركاً من الرطاو     021
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                                                 وتعرض بالتفصرريه املسررائه اخلمس األسرراسررية اليت انبثرت عن   5                على شرربكة االنرتنت،    ين      املؤ ر     ين              وتتا  نتائج هذ 
                                        وتتسق هذه املسائه مع الردود اليت وردت خالل   7                                          واملسائه الست الرئيسية اليت أ:ريت يف مونبلييغ.  6                 مناق ات شتوتغارت،

      تنامي     على    ال             على سرربيه املث   ء                  وسررل  املؤ ران الضررو                                                           االسررتطالو وامل رراورة العامة ومع ا موعات املواارريعية احملددة أعاله. 
         ً    ربلة، فضررالً عن                                                                                           املنافسررة على املوارد )األراارري واملياه( الذر  تمه أن يؤدر رىل نزاعات وموجات من اهلجرة يف العرود امل

                                              اخلله يف الروة ومركزية الروة يف النئا الغذائية.    غ                                   أفية  لية احلوكمة املتينة يف معاجلة أوج

 
                 ً      ً                                                                   وعرض املؤ ران أيضررررررراً نراطاً حمددة تعزز أو تكمه املدخالت اليت أنتجها االسرررررررتطالو وامل ررررررراورة العامة. وعلى  

ّ                            سررربيه املثال،  ّكر امل ررراركون يف مؤ ر شرررتوتغارت      اصرررة                                                           بافية ردراج أشررركال  تلفة من املعار ؛ وةاية النئا الغذائية اخل             
                                                                                              بال رررررررعو  األصرررررررلية وغريها من ا موعات املهم رررررررة وما يرتب  هنا من معار ؛ واعتماد هج قائا على حروي اإلنسررررررران 

                                                                                            األمن الغذائي والتغذية. وشررررررررررررردد امل ررررررررررررراركون يف مؤ ر مونبلييغ خالل نراغ األبعاد االجتماعية ل من الغذائي        معاجلة  يف
                  على نطاقات  تلفة.         أقاليمي                                                                 والتغذية على كرامة اإلنسان، ولفتوا خالل نراغ احلوكمة رىل احلاجة رىل هج 

 

     0202                                    الروابط بخطة التنمية المستدامة لعام   4 - 0
 

                                                                      اليت أ:ريت خالل االستطالو وامل اورة العامة وتل  اليت أ:ريت يف املؤ رات من منئور      024          املسائه الررررررررررررررر ُ    تُبةث  
                                      من أهدا  التنمية املسررررررررررررررتدامة )الرضرررررررررررررراء على    2     اهلد   ب                                              ً       ً األمن الغذائي والتغذية وهي ترتب  بالتايل ارتباطاً مباشررررررررررررررراً 

          ة. وأ:بتت                                          املسرررررررررائه واملوااررررررررريع الفرعية وا موعات الكبري                                                   اجلوو(.و ة عالقات ارتبام متعددة على مسرررررررررتويات  تلفة ب 
     ً               ونئراً لعالقات الرتاب    8                 الغذائي والتغذية.                                                                          ترارير فريق اخلرباء السرررررابرة الرواب  ب  التنمية املسرررررتدامة واألبعاد األربعة ل من 

  ،   02        دامة الررررررررررررررررر            التنمية املسرررت                                                                          هذه، ميكن رب  معئا املسرررائه اليت أ:ريت ب ررركه مباشرررر أو غري مباشرررر بالكثري من أهدا 
                  الغذائي والتغذية.                     وباألبعاد األربعة ل من            يكن مجيعها،   مل   رن
 

          ً                                                                                لذا، فعوارررررراً عن أن يكون الغرض من الرسررررررا التايل رسررررررا خارطة هلذه الرواب  املتعددة، فهو يهد  رىل عرض  
                موعات املواايعية            املصنفة يف ا                املسائه املطروحة    من                 ً                                           منئور أوسع نطاقاً ورىل تبيان كيفية ردراج هذه ا موعات املختلفة 

                                  الغذائي والتغذية )التوافر والوصرررررررررررررول                     األبعاد األربعة ل من         ، من خالل     2131                                   املبينة أعاله يف اإلطار ال رررررررررررررامه خلطة عاء 
                         واالستخداء واالستررار(.

                                                 
                                           الصفةة اإللكرتونية املخصصة لذل  )املرجع نفسغ(.                هذه املؤ رات على            تتا  نتائج     5
                                  ً            ( نئا ريكولوجية زراعية سرليمة بيةياً وقادرة على  3                                  ( فها التعريد وردراج نئا املعار ؛ ) 2                                                     ( األمن الغذائي والتغذية يف أماكن النزاو ودور النسراء؛ ) 0 )    6

                                 ( أهام االستهال  والنئا الغذائية.  2                                               ( معاجلة أوجغ اخلله يف الروة لتةويه نئا األغذية؛ و) 4                 التكية والصمود؛ )
                            ( تنئيا سرررررررررالل اإلمداد باألغذية؛  3                       ( الزراعة اإليكولوجية؛ ) 2             امة اإلنسررررررررران؛ )                                                          ( األبعاد االجتماعية ل من الغذائي والتغذية، حروي اإلنسررررررررران وكر  0 )    7
               هج "صررررررررررةة واحدة"   ( 2                                                           ( التنافس يف احلصررررررررررول على املوارد، االسررررررررررتبعاد، النزاعات واهلجرة؛ و) 2                                    األقاليمي: احلوكمة على نطاقات  تلفة؛ )      النهج  ( 4 )

        احليوان.        ورفاهية
                                        من قبه منتدى األما املتةدة السرررررررياسررررررري الرفيع    2                                                    من الغذائي والتغذية يف اسرررررررتعراض اهلد  التنمية املسرررررررتدامة                              انئر مسرررررررافة فريق اخلرباء ب ررررررران األ    8

-http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/CFS                                                       املسررررررررررررتوى ب رررررررررررران التنمية املسررررررررررررتدامة، املتاحة على الراب  التايل: 

Work/HLPE_contribution_to_CFS_for_SDG-2_2017.pdf   

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/CFS-Work/HLPE_contribution_to_CFS_for_SDG-2_2017.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/CFS-Work/HLPE_contribution_to_CFS_for_SDG-2_2017.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/CFS-Work/HLPE_contribution_to_CFS_for_SDG-2_2017.pdf


00 

                فيزيائية احليوية                    ب رررررركه خاص بالبيةة ال                    . وتتعلق هذه املسررررررائه              بتوافر األغذية                             وترتب  ا موعة األوىل من املسررررررائه  
            سررره األغذية".               ي واملياه، و"سرررال                                        "تغري املنان وردارة املوارد"، ما فيها األرااررر                                وتصرررنة يف اخلالصرررة املفصرررلة ارررمن جمموعيت
    03                       )اإلنتاج املسررررررررتداء( واهلد     02               )الطاقة( واهلد     2             )املاء( واهلد     2                         ً       ً       وترتب  هذه املسررررررررائه ارتباطاً مباشررررررررراً باهلد  

                                                      )النئا اإليكولوجية الربية،( من أهدا  التنمية املستدامة.     02               )احمليطات( واهلد      04                غري املنان( واهلد    )ت
 

     وتصرررررررة                                  ً      ً  معات، وال سررررررريما الفةات األكثر ارررررررعفاً وهتمي ررررررراً، ت                                             وترتب  جمموعة :انية باملسرررررررائه املتعلرة بالناه وا  
    على      صررررررادر            املادر واالقت       احلصررررررول                           من الغذائي والتغذية، وخاصررررررة                                               التةديات االجتماعية واالقتصررررررادية اليت سررررررتؤ:ر على األ

          ً ب  ارتباطاً        وهي ترت                              األغذية" و"املسائه االجتماعية".                                            . وتصنة هذه املسائه ب كه خاص امن جمموعيت "سالسه       األغذية
   0                                )النمو االقتصررررررررررررررادر والعمالة( واهلد    8                         )املسرررررررررررررراواة ب  اجلنسررررررررررررر ( واهلد     2              الفرر( واهلد  )   0      ً       مباشرررررررررررررراً باهلد  

    .                         من أهدا  التنمية املستدامة                )التوسع احلضرر(    00                                )احلد من أوجغ عدء املساواة( واهلد      01               األساسية( واهلد          )اهلياكه
 

                                    األغذية وتصرررررررررة التةديات والفرص املرتبطة          اسرررررررررتخداء                                         وتركز جمموعة :الثة من املسرررررررررائه ب ررررررررركه خاص على  
                 )اإلنتاج املسررررررررررتداء(     02              )الصررررررررررةة( واهلد     3                                                      "بالتغذية والصررررررررررةة". وميكن رب  هذه ا موعة ب رررررررررركه خاص باهلد  

    يوء       0111                                                                                   أهدا  التنمية املسررررررررررررتدامة. وينبغي أن توىل االحتياجات اخلاصررررررررررررة للةوامه واملراررررررررررررعات واألطفال دون    من
                        ً    ً   والفةات الضعيفة اهتماماً خاصاً. 

 
               ع ل من الغذائي             )البعد الراب         اسررررررررتررار                                                                   ويب  السررررررررياي احلايل لتغري املنان والنزاعات الناشررررررررةة والنزو  الرصرررررررررر أفية 

         باشر على       كه م                          تركز بعض املسائه اليت أ:ريت ب  و   .           واستخدامها      رليها          والوصول       األغذية        توافر                              والتغذية( أبعاده الثال:ة األوىل: 
                        )النمو االقتصرررادر ال رررامه(    8              )الفرر( واهلد     0   د              ، وال سررريما اهل    2131  ً            ياً لتةريق خطة                    ً     االسرررتررار لكونغ شررررطاً أسررراسررر

                                   )السالء( من أهدا  التنمية املستدامة.    02                  )تغري املنان( واهلد      03                                )احلد من أوجغ عدء املساواة( واهلد      01      واهلد  
 

                             وهي تتوزو على :الث فةات عامة        2131   ّ                                                               وتسررررّل  جمموعة أخرية من املسررررائه الضرررروء على وسررررائه التنفيذ املمكنة خلطة عاء 
                                                                                                        كراآل:: "احلوكمرة" و"املعرفرة والتكنولوجيرا". وترتب  هرذه الفةرات املترداخلرة اميع أبعراد سرررررررررررررالمرة األغرذيرة والتغرذيرة واميع 

    02                )التعليا( واهلد    4                            ً                          ا، لكنها قد تكون أكثر ارتباطًا باهدا  التنمية املسررررررتدامة                                    ً أهدا  التنمية املسررررررتدامة املذكورة سررررررابرً 
                             )وسائه التنفيذ وال راكات(.    02                            )املؤسسات( وبطبيعة احلال اهلد  

 
                                                                      المسائل الرئيسية التي أثيرت خالل العملية وتقارير فريق الخبراء السابقة   2 - 0
 

                     ر فريق اخلرباء السررابرة       لتراري         الناشررةة                                                                   تتناول هذه الفررة املسررائه اليت أ:ريت خالل عملية حتديد املسررائه احلالة و/أو  
ٍ  عد بعمق كاٍ . ب                                       ً                                                   من أجه رصد املواايع اليت قد تستةق مزيداً من التةليه واليت مل تدرسها ترارير فريق اخلرباء السابرة            

 
   (،  8 و   3  ،  2                                                                                     وتناول فريق اخلرباء تغري املنان واألراارررررري واملياه واملسررررررائه املتصررررررلة هنا يف ترارير  صررررررصررررررة )الترارير  

               ملواارريع املرتبطة      أما ا                   والزراعة واحلراجة(.       األلا                                                    نئور قطاعي )يف الترارير عن الوقود البيولوجي ومصررايد  م         يف  ل  من    ما



 

02 

   لق             ً                          تسررررررررررتلزء مزيداً من االهتماء، ال سرررررررررريما من منط ف                         وخدمات النئا اإليكولوجية"                   التنوو البيولوجي                  باملوارررررررررروو الفرعي "
   ُ     ليت تُرصد  ا                                                                                                           امل اغه املرتبطة باحلصول على املوارد الورا:ية واآل:ار املتزايدة التسارو والتفاقا لتغري املنان على التنوو البيولوجي 

    .    2102      يف عاء                          األمن الغذائي وتغري املنان   عن    3                         منذ ن ر تررير فريق اخلرباء 
 

                                                                                             وتناول فريق اخلرباء نئا اإلنتاج املسررررررررررررررتداء )مصررررررررررررررايد األلا  والزراعة واحلراجة( والفاقد واملهدر من األغذية  
ّ           وسررررررررررريكّمه التررير    (.   00 و    01  ،  8  ،  2          )الترارير        سرررررررررررابرة       ترارير   يف     هذه         األغذية    نئا           التغذية و                   اجلارر رعداده ب ررررررررررران     02    

    يرة                                                  وبسررررررررروء التغذية اميع أشررررررررركالغ )اجلوو ونرص املغذيات الدق        األغذية    نئا  ب                             ليه وسررررررررريغطي مسرررررررررائه كثرية تتعلق     التةا
ُ                                                    وقد سرررررربق وأن ُعرض بعض هذه املسررررررائه كاألغذية احليوانية املصرررررردر، ما يف  ل                                تنامي للوزن الزائد والبدانة(.          والعبء امل             

        واألمراض                        لى مسائه "سالمة الغذاء"        العمه ع          . لكن ميكن   01   أو    2                                              األلا ، أو مراومة مضادات امليكروبات يف الترريرين 
                                    واملسائه املتصلة مرحلة ما بعد احلصاد.                  املنرولة بالغذاء

 
                 الضعيفة واملهم ة،     ً          ضالً عن الفةات                                                                  وأولت مجيع ترارير فريق اخلرباء السابرة أفية ملسالة املساواة ب  اجلنس ، ف 

ُ                                                                           وُخصررص تررير للةماية االجتماعية من منئور األمن الغذائي. لكن مسررالة "التوسررع احلضرررر                        ما فيها ال ررعو  األصررلية.   
ً        والتةول الريفي" واملسررررررائه االجتماعية املرتبطة هنا، ما فيها العمالة وظرو  العمه، رما تسررررررتةق حتلياًل أعمق.         ميكن أن   و                                                                                         

       لغذائي                         ب رررررركه أفضرررررره يف برامج األمن ا      اجلنسرررررر                                                             يوفر حتليه كهذا ر ى متعمرة حول كيفية ردراج م رررررراغه املسرررررراواة ب  
      ً                                                                                        وفهماً ألدوار النساء وال با  احملددة يف التردء حنو نئا غذائية مستدامة لتةس  األمن الغذائي والتغذية.    ،        والتغذية

 
                                  املربه ب رررررررران ال ررررررررراكات املتعددة أصررررررررةا      03          يف التررير   ُ                                       وسررررررررُيةله الكثري من املسررررررررائه املرتبطة "باحلوكمة"  

                                                                                                   املصررررررررررلةة. لكن يبدو أن احلاجة تربز ملزيد من العمه إلتاحة فها أفضرررررررررره لة:ار اإلجيابية والسررررررررررلبية للتجارة على األمن 
   .       األغذية    نئا   يف              خله التوازن   غ                                         الغذائي والتغذية ومعاجلة مركزية الروة وأوج

 
    ألمن                                                             املعار  واألدلة، فنن املسرررافات احملتملة للمعار  والتكنولوجيا يف ا                                  ورغا أن ترارير فريق اخلرباء تسرررتند رىل 

               شررران دراسرررة كهذه      ومن                                      ً                                              الغذائي والتغذية، وحدودها، مل ت ررركه يوماً موارررع الرتكيز الرئيسررري ألر من ترارير فريق اخلرباء. 
    دمج                            والنئا الغذائية، راررررررررررررررافة رىل                                                                          أن توفر ر ى معمرة مفيدة: عن دور االبتكار والوصررررررررررررررول رىل التكنولوجيا يف الزراعة

                                                         أشكال املعار  املختلفة، ما فيها املعار  الترليدية واألصلية. 
 

                                                                                املسررررررررائه الرئيسررررررررية اخلمس اليت حددهتا مذكرة فريق اخلرباء األوىل ب رررررررران املسررررررررائه احلالة والناشررررررررةة      اررررررررمن    ومن  
                زايد ألسررررررررواي املال          الدور املت      ُ               ومل تُبةث بعد مسررررررررالة "      منها.    ً اً                                               (، تناولت ترارير فريق اخلرباء اليت صرررررررردرت منذئذ :ال:    2104 )
               انعداء املسررررررراواة      الة "    ُ              ً   ومل يُثر ا يبون جمدداً مسررررررر                 ً                  يب  مل يثريوها جمدداً خالل هذه العملية.         " لكن ا                      األمن الغذائي والتغذية  يف

          االقتصرررررررررررادية                  سرررررررررررريكز على املسرررررررررررائه                             ً                         " لكنها قد تكون بدورها مواررررررررررروعاً لتررير مربه لفريق اخلرباء                       واألمن الغذائي والتغذية
                              من أهدا  التنمية املستدامة.                   )الرضاء على اجلوو(   2                         )الرضاء على الفرر( واهلد     0                     ويب  الرواب  ب  اهلد             واالجتماعية 



03 

                  مزيد من الدراسة    إلى                             النتائج الرئيسية التي تحتاج   - 0
 

ّ   رن نتائج االسرررررتطالو وامل ررررراورة العامة ونتائج املؤ رات اليت عرارررررت ب ررررركه موجز يف الرسرررررا السرررررابق، غّذت                                                                                       
                                                                                            ً               حتليالت اللجنة ومناق رررررراهتا يف رطار اللجنة التوجيهية. وبناء على نتائج هذه العملية ال رررررراملة واسررررررتناداً رىل املسررررررائه اليت 

         رض يف هذا                                                    جنة التوجيهية لفريق اخلرباء تسرررع مسرررائه رئيسرررية حالة، تع                                            سررربق وأن تناولتها ترارير فريق اخلرباء، حددت الل
                     ً                                                                             الرسررررا، قد تسررررتةق مزيداً من االهتماء. وسرررريسرررراها  ل  يف توفري معلومات عن التغيريات األسرررراسررررية الالزمة يف الزراعة 

                                                                          ونئا األغذية ملعاجلة مسالة األمن الغذائي والتغذية والتنمية املستدامة ب كه عاء.
 
                                                     تشراف المستقبل المترابط للتوسع الحضري والتحول الريفي  اس  0 - 2
 

      يف عاء          يف املائة    31                                                                    حصرررررة السررررركان احلضرررررري  بوترية سرررررريعة: ويتوقع أن ترتفع نسررررربتها اليت كانت تبل     ى     تتنام 
                         ً                                    . وسررررريكون هذا االرتفاو كبرياً يف أفريريا و سررررريا ب ررررركه خاص. ويف الوقت     2121      يف عاء          يف املائة    22        لتصررررره رىل    1   002

                   ً ويف البلدان األقه هواً            وأوسرررررررررررررريانيا          يف أفريريا       2121                                                   نفسررررررررررررررغ، يتوقع أن يواصرررررررررررررره عدد السرررررررررررررركان الريفي  هوه ح  عاء 
       بالروى      شخص      مليون      022                              (. ويف أفريريا، يتوقع أن يلتةق     2104                                         ال ؤون االقتصادية واالجتماعية ل ما املتةدة،       ردارة )

                                                                   ً          ، وح  يف ظه السررررررريناريوهات املتفائلة لنمو العمالة خارج املزارو، فنن نسرررررررباً ترتاو  ب      2121 و      2101                العاملة ب  عامي 
    (.     Jayne et al. ،  2104                                                :لث هؤالء ونصفها ستةتاج رىل رجياد وظائة يف الزراعة )

 
                      منها يعملون يف الزراعررة          يف املررائررة    23                                               راء العررامل ال يزالون يعي ررررررررررررررون يف املنرراطق الريفيررة وأن                  ورغا أن أغلبيررة فر 

( Olinto et al. ،  2103     ونئراً رىل نسررربة التوسرررع احلضررررر يف العرود األخرية، باتت حصرررة متنامية من فرراء العامل ترتكز ،)                                                                           ً        
                                                     السرررركان الريفي  يف البلدان النامية يف أسررررر تفترر رىل متسررررع          املائة من   يف     42                                      اليوء يف املراكز احلضرررررية: فيعيا ما يرار  

ّ     من املساحة للعيا وألبنية صلبة ومياه حمّسنة ولواع سكين  من أو خدمات صر  صةي حمّسنة )                                     ّ           ما املتةدة          برنامج األ                                   
       ملريم                                                                    (. ويتوقع أن يسرررررررررتمر هذا املنةى الذر سررررررررريؤدر رىل زيادة نسررررررررربة فرراء العامل ا    2102                ّ    للمسرررررررررتوطنات الب رررررررررريّة، 

                                 املناطق احلضرية يف املستربه الرريب.   يف
 

                                                                                           وتؤكد وترية التوسرررررررررع احلضررررررررررر هذا وحدتغ والتةوالت الريفية على احلاجة رىل معاجلة املسرررررررررتربه املرتاب  للمدن  
        النتباه   ا                                                                                                 واملناطق الريفية عرب سررررياسررررات شرررراملة تنفذ على املسررررتويات األقاليمية والوطنية واإلقليمية. وتسرررررتعي هذه األمور 

                                  ً     ً                                                           كذل  رىل قدرة املدن على أن تكون حمركاً قوياً للتغيري واالبتكار يف ا ال  احلضررررررررررررر والريفي. وسرررررررررررتؤ:ر هذه التةوالت 
       (، على     2102                                 املعهد الدويل لبةوث سرررررررررررررياسرررررررررررررات األغذية،                                                 األمن الغذائي والتغذية وما يسرررررررررررررمى االنترال التغذور )  يف

ّ    املسررتوي  احمللي والعاملي، وسررت ررّكه م     ةلة                                                                          عامل الزراعة ونئا التغذية للعرود الرادمة، فتطر  خاصررة ا موعة التالية من األسرر                          
        احلالة: 

 
  كية نؤمن الغذاء للمدن الكربى؟ وكية ميكن أن يؤ:ر االعتماد على األسررررررررواي العاملية عوارررررررراً عن األسررررررررواي           ً                                                                             

       ة تعيد                            تؤديغ األسواي غري الرلية؟ وكي                                                                  احمللية لإلمداد باألغذية على األمن الغذائي والتغذية وما هو الدور الذر
                                                                                              املناطق احلضرية ت كيه سالسه الريمة الزراعية؟ وما هي التغيريات املطلوبة يف نئا األغذية والتخطي  احلضرر 
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   رىل                                                                                              من أجه حتسررر  األبعاد األربعة ل من الغذائي والتغذية )التوافر والوصرررول واالسرررتخداء واالسرررتررار( بالنسررربة
     توفري                       ً                                                       ي  وال سيما األكثر اعفاً منها؟ وما هي املسافة اليت ميكن أن تردمها الزراعة احلضرية يف           لسكان احلضر  ا

                            األغذية وحتس  سبه كسب العيا؟ 

   ما هي التغيريات الالزمة يف األهام الغذائية احلضررررررررررررية والبيةة الغذائية ملواكبة أهام العيا وعادات االسرررررررررررتهال                                                                                                
                                  من الغذائي والتغذية وصةة اإلنسان؟                       اجلديدة من منئور حتس  األ

  كية نعاجل التغيريات اهليكلية يف االقتصرررررررراد ونواكب الرواب  ب  األريا  واملدن وهجرة الكثري من فرراء العامل؟                                                                                               
                                                                                                وكية تؤ:ر التوجهات يف حيازة األرااررررري على أهام اهلجرة رىل املدن؟ وكية نعزز حيوية املناطق الريفية وقدرهتا 

                                                                                       لتفادر األزمات االجتماعية والسررررررياسررررررية والبيةية؟ وكية نتعامه مع التنافس على املوارد الطبيعية            على الصررررررمود 
                                                                                        سرررررريما على األراارررررري واملياه( ب  املناطق الريفية واملناطق احلضرررررررية؟ وكية نؤمن وظائة وفرص عمه الئرة    )ال

                                    جلذ  ال با  رىل الزراعة ونئا األغذية؟ 

 

                 الغذائي والتغذية                        النزاعات والهجرة واألمن  2 - 2
 

          مليون شررررررررررررررخص      211                     (. وتاور هذه البلدان     2102              )البن  الدويل،       2102    ً                   بلداً من النزاعات يف عاء     32    عاىن  
          باملائة من   0                                  ارري الزراعية العاملية ويدرون أقه من ا              باملائة من األر     01                                             أكثر من نصررفها من السرركان الريفي  الذين يرطنون 

                                                   أ و  ( يردران أنغ بفعه األ:ر اجلانيب هلذه النزاعات على       2102 )Bagozzi  و  Koren                              الناتج احمللي اإلمجايل العاملي. لكن 
                 يعي رررررررون على مرربة       2118 و      0000                                           باملائة من سررررررركان العامل كانوا يف الفرتة ب  عامي     21                            البلدان ا اورة، فنن أكثر من 

                                     الناتج احمللي اإلمجايل العاملي. باإلارررررررافة رىل           باملائة من    2                     ملتا:رة بالنزاعات  ثه                                    مباشررررررررة من النزاعات، فاارررررررةت البلدان ا
    ين.        نزاو مد                                                   باملائة من سكان العامل النامي يعي ون يف بلدان تعاين من    42     ( أن     2102 )  .Breisinger et al           ل ، اعترب 

 
                 بفعه الكوارث اليت       2103 -    2113                           ُ                           وتضرررررررررررر أكثر من مليارر شررررررررررخص وقُته أكثر من مليون شررررررررررخص يف فرتة  

                                                               تريليون دوالر أمريكي على مستوى العامل يف الفرتة نفسها. وقدرت اآل:ار    2 . 0                                      سببتها األخطار الطبيعية، وبلغت أارارها 
                                      أ، عن قرراعرردة بيررانررات حرراالت الطوارئ، مركز       2102                          مليررار دوالر أمريكي )الفرراو،      221                             على البلرردان النرراميررة مررا يرررار  

                 امجة عن الكوارث(.               أحباث األوبةة الن
 

                                                                                         وت رررررررررررررركه النزاعات والصرررررررررررررردمات واألزمات جمتمعة أحد احملركات الرئيسررررررررررررررية للهجرة الدولية والنزو  الداخلي  
( Zurayk ،  2104     ؛  Breisinger et al. ،  2102     ونتيجة لذل ، ظه عدد املهاجرين يف العامل ينمو بسررررعة يف السرررنوات .)                                                             

ّ   ، بينما ُقّدر     2111            مليون يف عاء      023            مرارنة بعدد       2102                مليون شخص يف عاء      244                          اخلمس ع رة املااية، فوصه رىل   ُ        
       ال ؤون       ردارة )      2104                مليون شخص يف عاء    2 .  00                                                       عدد الالجة  )األشخاص الذين يعي ون خارج بلداها األصه( بعدد 

ّ     لكنغ ُقّدر ما                                          (. أما عدد النازح  يف الداخه فيصررررعب ترييمغ    2102                                  االقتصررررادية واالجتماعية ل ما املتةدة،       223  ز     يناه      ُ 
      (. أ    2103                                               ردارة ال ؤون االقتصادية واالجتماعية ل ما املتةدة،  )      2112   اء  ع            مليون شخص يف 
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 ُ                                                                                             ويُفرتض عامة أن رنتاج األغذية يتوقة يف البلدان اليت تعيا نزاعات وأزمات. لكن التجار  والبةوث تب  أن  
                                                    ً                                               رنتاج األغذية وألارهتا يبريا ممكن  ح  يف خضررررررررررا احلر . وغالباً ما تكون احلرو  حمدودة يف الزمان واملكان، وقد يسررررررررررود 

     ً                                                   مسرررررررررحاً لعمليات الرتال. وفيما يضررررررررعة اإلنتاج الزراعي يف أماكن                                          سررررررررالء نسرررررررريب بعض املناطق بينما تكون مناطق أخرى 
                                                   ً                                                  احلرو ، فيمكن أن تسرررررها التجارة ب  املناطق اهلادئة نسررررربياً ومناطق احلرو  يف تام  اإلغا:ة وتسرررررهيه توزيع املسررررراعدات 

   رىل     21  ،     2102      عاء            سرررررررررورية بل  يف                                             ً                                     الغذائية. وتب  البةوث والترارير الصرررررررررادرة مؤخراً أن رنتاج الرمح يف اجلمهورية العربية ال
    (.    Woertz ،  2102 و  Jaafar                                                                                   باملائة من معدلغ الطويه املدى وأن ألارة املواد الغذائية الداخلية واخلارجية ال تزال ن رررررررطة )   21

                                  ً     ً                         ً   لكن مؤشرات األمن الغذائي تب  تدنياً كبرياً ب  فةات السكان األكثر اعفاً. 
 

                                                                                            ولصرررررياغة توصررررريات مالئمة، ميكن أن تتناول دراسرررررة منهجية ل من الغذائي والتغذية يف سرررررياي نزاعات وأزمات  
                 األسةلة التالية: 

 
  كية تعمه نئا األغذية يف أوقات النزاو؟ وخاصرررة، ما هي مصرررادر املدخالت وكية تصررره رىل املزارو؟ وكية                                                                                       

                                                                                                 تباو احملاصيه؟ ومن ي رتيها؟ ومن ينتجها؟ وما هو دور النساء يف هذه العملية، خاصة ر ا كان الرجال غائب ؟ 
                                         وما هو دور احلكومة واجلهات الفاعلة األخرى؟ 

 من الغذائي والتغذية وكية ميكن ترييمها يف أوقات النزاو واألزمات؟ وما هو على سرررررررررررررربيه                 ما هي تداعيات األ                                                                             
                                                                                               املثال دور الرصررد عن بعد الذر ميكن أن يسرراعد يف الرياء بترديرات ملسررتوى اإلمداد، لكن دون رمكانية تردير 

              وى الفردر اليت        لى املسرررت           االقتصرررادية ع -                                                            مسرررتويات الطلب الفعلي؟ وكية ميكننا أن ندمج املتغريات االجتماعية
                                                                                        تكتسرررررري أفية لفها األمن الغذائي، يف البيانات على املسررررررتوى الوطين؟ وت ررررررمه هذه املتغريات، دون احلصررررررر، 

                                                         متغريات قياه االستهال  وتنويع النئا الغذائية وسوء التغذية؟ 

 ثال            على سررررررررررربيه امل                                                                        كية ميكننا حتسررررررررررر  صرررررررررررياغة التدابري  ات الصرررررررررررلة الالزمة ملواجهة أ:ر األزمات؟ وما هي    
                                                                                         ال رررررراكات ب  بلدان ال رررررمال واجلنو  من جهة وبلدان اجلنو  من جهة أخرى لتطوير أسررررراه املعار  الالزء 

ية هذه املعار  رىل          واألزمات                                       لفها ديناميات األمن الغذائي يف النزاعات                                              وكية حتول اجلهات املعنية الرئيسرررررررررررررر
                                              ئي والتغذية ال تكون مستدامة يف أوقات السلا فةسب                                             رجراءات عملية؟ وكية ميكن تصميا نئا ل من الغذا

                                                                                         به تكون كذل  قادرة على الصررررررمود يف النزاعات واألزمات؟ وما هو دور املؤسررررررسررررررات الدولية، وخاصررررررة، دون 
                                                                                      احلصررررررررر، مؤسررررررررسررررررررات اإلغا:ة التابعة ل ما املتةدة  ات األفية املركزية يف نئا االسررررررررتجابة ل زمات وحاالت 

                                                                                مدى جنا  املساعدات النردية يف البنية التةتية للعمه اإلنساين واملساعدات الغذائية، خاصة     كان     وما          الطوارئ؟
    فيغ                                                   وكية نعاجل كله املاحن  وعدء اكرتاث اجلمهور يف وقت توفر                                    يف احلاالت اليت تكون فيها األسرررررواي معطلة؟

                   ت يف الوقت الفعلي؟                                                                  تكنولوجيا املعلومات وال بكات العاملية املتصلة معلومات معمرة عن األزما
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  ة       الحاسااام         المساااائل                                                                           انعدام المسااااواة والضاااعج والمجموعات المهمشاااة واألمن الغذائي والتغذية  اساااتعرا   3 - 2
  (    4102                والناشئة في عام 

 
      عاء  يف                                                                                       كانت أوجغ انعداء املسررراواة االجتماعية واالقتصرررادية أحد األسررربا  الرئيسرررية ملا لي "مئاهرات اجلوو"  

ُ                                               وال تزال هذه املسرررررررررالة اليت ُحددت يف مذكرة فريق اخلرباء األوىل ب ررررررررران املسرررررررررائه احلالة    (.     2100             )فريق اخلرباء،       2118                        
                                                       وي ررررري الكثري من املنئمات )منئمة التعاون والتنمية يف امليدان    .          مسررررالة حرجة    أ(      2104                             واملسررررائه الناشررررةة )فريق اخلرباء، 

             ( رىل أن أوجغ     2104            ؛ وأوكسفاء،     2104                     ؛ صندوي النرد الدويل،     2103                          ؛ املنتدى االقتصادر العاملي،     2100          االقتصادر، 
                                                                                                          انعداء املساواة شاغه رئيسي. ولذل  تب  األدلة أنغ ميكن رب  املخاطر املتنامية على األمن الغذائي مستويات مرتفعة من 

                     (. ويبرى عدء التسرراور     2102              ؛ فريق اخلرباء،     Hendrickson ،  2104                                              تركز ال ررركات يف ألارة األغذية، وحتويلها وتوزيعها )
                   ( ورىل الدخه من جهة     De Schutter ،  2100                                                              يف احلصرررررول على أصرررررول الزراعة، والوصرررررول رىل املوارد الطبيعية، من جهة )

                                                                      أخرى م اغه رئيسية معردة ومتعددة األوجغ بالنسبة ل من الغذائي والتغذية. 
 

                                                                      اة هذه على حوكمة نئا األغذية وعلى احلصررول غري املتسرراور على األغذية؛ وهي تثري                         وتؤ:ر أوجغ انعداء املسرراو  
                                           (، واجتماعية وبيةية. واحلصررول غري املتسرراور على     2104                ً                                      مسررائه أوسررع نطاقاً أخالقية واقتصررادية )صررندوي النرد الدويل، 

                                 األخرى: تفاوتات :ابتة ب  ا موعات                      ً                                          األغذية ي ررررررررررررركه بدوره حمركاً للعديد من أوجغ عدء املسررررررررررررراواة وعدء االسرررررررررررررتررار 
      ( ورىل     Stiglitz ،  2102                                                                               الضعيفة وا موعات االجتماعية األخرى ميكن أن تبطئ النمو وتؤدر رىل عدء استررار سياسي )

                                                                                                   اخنفاض مسرررررتويات االسرررررتثمار يف توفري السرررررلع واخلدمات العامة )ردارة ال رررررؤون االقتصرررررادية واالجتماعية ل ما املتةدة، 
                                                                                            (. وال تزال االاررررطرابات االجتماعية النامجة عن  ل  وموجات اهلجرة وانعداء االسررررتررار السررررياسرررري تؤ:ر على         2103

                    الكثري من البلدان.
 

                                                                                            ويؤدر تنرامي الوعي بضرررررررررررررررورة اعتبرار أوجرغ انعرداء املسررررررررررررررراواة كعرائق خطري أمراء اللةمرة االجتمراعيرة والتةول  
  :     2131                                                     ( رىل حتر  دويل ينعكس يف عنوان خطة التنمية املستدامة لعاء     Piketty ،  2104                            االقتصادر واالستررار السياسي )

                                                                                                        "أال خيلة الركب أحدا وراءه"، ويدعو رىل اسررررتك ررررا  طري ابتكارية لترليص أوجغ انعداء املسرررراواة، وبالتايل تعزيز األمن 
            دامة، وميكن                       معئا أهدا  التنمية املسرررت                                                                ً        الغذائي والتغذية. وقد يكون االسرررتثمار يف الزراعة صرررغرية النطاي أسررراسرررياً لتناول 

ُ                ً     ً              أن يلعب اختيار ُسبه التنمية دوراً حالاً )فريق اخلرباء،     (.    Sourisseau ،  2102   ؛ و    2103               
 

                                  وركزوا على مساليت املساواة ب  اجلنس        2102                                                          ونوه العديد من ا يب  رىل مسالة انعداء املساواة يف م اورة عاء  
  ، .Losch et al                           ً                                    ة وردء اهلوة ب  اجلنسررررررررررر  تزامناً مع توفري عمالة الئرة لل ررررررررررربا  الريفي  )            ُ           وال ررررررررررربا . واعُترب  ك  املرأ

       ً                                                                       ( أموراً حالة لتام  نئا أغذية مسرررتدامة وحتسررر  األمن الغذائي والتغذية. واعتربت الفاو     2102                ؛ والبن  الدويل،     2102
                                                                                                أن ردء هوة التمييز ب  اجلنسرررررررررررررر  يف الزراعة على سرررررررررررررربيه املثال من شررررررررررررررانغ أن يرلص عدد من يعانون من اجلوو بردر 

     (.     2100                  مليون شخص )الفاو،     021
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                      لية من األسةلة احلالة:                                   وأ:ار التةليه وامل اورة ا موعة التا 
 

  كية ميكن أن يؤدر احلد من أوجغ انعداء املساواة العاملية واإلقليمية والوطنية يف الدخه والوصول رىل املوارد رىل                                                                                                   
                                                                                             تعزيز حتول اقتصرررررادر واجتماعي مسرررررتداء وحتسررررر  األمن الغذائي والتغذية؟ وما هي السررررربه املختلفة اليت ينبغي 

             النئر فيها؟ 

 ن يسرررررررررراها احلد من أوجغ انعداء املسرررررررررراواة من خالل نئا أغذية مسررررررررررتدامة وأمن غذائي وتغذية          كية ميكن أ                                                                              
                                                            حمسن  يف الوقاية من النزاعات وبناء السالء وترليص م اكه اهلجرة؟ 

  كية ميكن لنهج تعميا قضرررررررايا اجلنسررررررر  وبرامج عمالة ال ررررررربا  يف قطاو الزراعة واملناطق الريفية أن يسررررررراها                                                                                           
                                     جتماعية وحتس  األمن الغذائي والتغذية؟           العدالة اال  يف

 
                                       آثار التجارة على األمن الغذائي والتغذية  4 - 2
 

ٍ                                      تتوسرررررررع ألارة األغذية بوترية سرررررررريعة لكن هذا التوسرررررررع غري متسررررررراٍو يف مجيع األقاليا أو بالنسررررررربة جلميع السرررررررلع                                                       
      2102 و      2111                                                              ً           (. وقررد تنررامررت قيمررة الصرررررررررررررررادرات الزراعيررة العررامليررة بثال:ررة أاررررررررررررررعررا  ترريبررًا ب  عررامي     2102        )الفرراو،
                                                              ً                             (. وترترب الفاو ومنئمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصرررررادر هواً يف اسرررررتهال  األغذية بنسررررربة تفوي     2102        )الفاو،

                                                                        ، يف جنو  الكرة األراررررررررررررررية )منئمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصررررررررررررررادر/ الفاو،     2124                     باملائة ب  اليوء وعاء    02
                                                                                                 ً        (. وي مه توسع التجارة الدولية هذا ارتفاو أفيتها يف توزيع األغذية الرئيسية. وفيما يردر اليوء أن شخصاً من ب       2102

   رىل       2121   اء                             ، فرد يرتفع هذا الرقا حبلول ع                                                               كه سررتة أشررخاص يف العامل  صرره على سررعراتغ الرئيسررية من التجارة الدولية
                                                              (. وتؤ:ر التجارة على ركائز األمن الغذائي والتغذية األربع بطريرة     Fader et al. ،  2103                   شرررررخص من ب  كه شرررررخصررررر  )
ٍ    ً    معردة، رجيابية وسلبية يف  ٍن معاً. )                         Murphy ،2102 باإلاافة رىل  ل ، تتفاعه السياسات التجارية مع حمركات قوية .)                                                          

ّ                                                    ى، ال سررررررررريما التكنولوجيا والتوجهات الدميغرافية اليت ت رررررررررّكه رنتاج األغذية وتوزيعها واسرررررررررتهالكها وتزيد من الطبيعة     أخر                                                   
                         ّ                      ً                                                       الديناميكية للتةديات. ويصررررّعب هذا التعريد، مرروناً بوترية التغيري السررررريعة، على صررررانعي السررررياسررررات التصرررردر ملسررررالة 

                                                اعد التجارية متعددة األطرا  ويراجعوها وينفذوها.                                          األمن الغذائي والتغذية ح  يتفرون على الرو 
 

                                                                                               وعجزت الدول األعضررررررراء يف منئمة التجارة العاملية ب ررررررركه واسرررررررع النطاي عن مراجعة الرواعد اليت تنئا التجارة  
                                                                                                   ُ متعددة األطرا  يف السرررررررررررررلع الغذائية أو راررررررررررررررافة قواعد جديدة، ما عدا اسرررررررررررررتثناء مها وحيد  ثه يف الررار الذر اُاذ

                                                                                     ً بنلغاء رعانات الصررررررررررادرات ب رررررررررركه دائا. ويعين  ل  أن الكثري من جوانب الرواعد احلالية أاررررررررررةى باطالً       2102    عاء  يف
رىل حتديث الطريرة املعتمدة حلسررا  الدعا  ، لالطالو على مناق ررة ب رران احلاجةGaltier ،2102               على سرربيه املثال       )انئر

ا دل حول احلاجة رىل معاجلة انعداء املساواة املتنامي والعجز عن امان تراساحمللي للزراعة(. ويف الوقت عينغ، فنن تفاقا اجل
منافع التجارة على نطاي واسررررررررررع )الذر نوقا على سرررررررررربيه املثال يف تررير صرررررررررردر مؤخراً عن منئمة التجارة العاملية والبن  

رتبطة واعتمد بعض البلدان سياسات م ،الدويل وصندوي النرد الدويل( قد أاعة دعا اجلمهور جلدول أعمال حترير التجارة
  (.Lambek et al. ،2104بالسيادة الغذائية تعطي األفضلية صراحة ل سواي الداخلية واحمللية أكثر منها للتجارة العاملية )
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وتواجغ أقاليا عديدة ارررررررررعة خطوم اإلمداد الغذائي واسررررررررررتاتيجيات ارررررررررعيفة إلدارة اخلطر الزراعي، بسررررررررربب  
وتغري الطرس وصرررررعوبة التنبؤ بغ وقلدء الب  التةتية. ويدير عدد صرررررغري من ال رررررركات املتكاملة عمودياً  احلرو  والررصرررررنة

(Murphy et al. ،2102 التجارة الدولية معئا السرررررلع الزراعية. ويا: معئا األغذية األسررررراسرررررية اليت تباو يف األسرررررواي )
أ(  2104فريق اخلرباء األوىل ب ان املسائه احلالة والناشةة )الدولية ب كه رئيسي من بضعة بلدان فر . وأشارت مذكرة 

رىل حتديات التمويه الو:يرة االرتبام باتفاقات التجارة واالسرررررررتثمار املرتبطة م ررررررركلة ترّكز قوة األسرررررررواي يف ألارة السرررررررلع. 
 تزال هذه التةديات حتتاج رىل الدراسة.  وال

 
  ي            ل من الغذائما أاررررررررررةت، من جهة، أفية التعاون يف جمال التجارة أكرب من أر وقت مضررررررررررى بالنسرررررررررربة  ويف 

                                                                                                         والتغذية، فرد تدنت من جهة أخرى رغبة البلدان يف تكلية األسررررررررررررررواي الدولية بامنها الغذائي ويف التعاون على التوافق 
                        على قواعد ألارية دولية. 

 
              (. وكان دور     2102                                          ات التجارة واألمن الغذائي والتغذية )الفاو،                                 وليس من السرررررهه رسرررررداء م رررررورة يف سرررررياسررررر 

ً                                التجارة الدولية يف حتريق األمن الغذائي والتغذية مصرررررررررررررردراً خلالفات دامت طوياًل ب  احلكومات ومنئمات ا تمع املدين                 ً                                                  
          ُ         جارة احلرة تُعاجل على           رتبطة بالت                                                                               واألوسام اجلامعية. ويفيد الكثري من أخصائي االقتصاد أن ال واغه البيةية واالجتماعية امل

                            (. وي ررجع  خرون األسررواي لكنها     Diaz-Bonilla ،  2102                                                   أفضرره وجغ بواسررطة السررياسررات احمللية اليت ال ت رروه التجارة )
                                                          (، بينما ترى حركة السرررررررريادة الغذائية أن األسررررررررواي احمللية أولوية     Timmer ،  2102           ً                  يدعمون أيضرررررررراً التدخه يف األسررررررررواي )

( Windfuhr and Jonsén ،  2112     .)    
 

                                                 ا رىل املستربه، تطر  هذه التةديات األسةلة التالية:      ً وتطلعً  
 

  كية ميكن أن تساعد السياسات األسواي يف حتديد "تكالية اإلنتاج الفعلية" ما فيها العوامه اخلارجية اليت هلا
أ:ر طويه األمد على األمن الغذائي والتغذية، مثه انبعا:ات الكربون واسررررررررررررتخداء املياه العذبة واسررررررررررررتنزا  الرتبة 

 وفردان التنوو البيولوجي؟ 

 ئمة ب ررركه كبري من دور احلكومات يف توزيع األغذية )ال رررراء من املزارع  أو التخزين حّدت قواعد التجارة الرا
أو شرررررررركات التصررررررردير(. لكن االحتكارات اخلاصرررررررة شرررررررائعة. وكية ميكن ارررررررمان املنافسرررررررة مع احرتاء  تلة 

 األهدا  السياسية والردرات الرانونية ملختلة البلدان ورنفا  اللوائح؟ 

   ليت تتنافس وتتناقض االفرعية الطلبات على التجارة الدولية واألسرررررررررررررواي احمللية واإلقليمية كية ميكن التوفيق ب
 يف بعض األحيان؟ 

  أر خطوات مربلة ميكن أن تدعا احلكومات يف حتديد مواطن الروة ومكامن الضررررررررررررررعة يف األسررررررررررررررواي الدولية
 هند  تطوير اسرتاتيجيات ألارية حترتء احتياجاهتا من األمن الغذائي والتغذية؟ 

 ي ئما هي الوسرررريلة األفضرررره لبناء أسرررراه م رررررت  للمفاواررررات متعددة األطرا  يف سررررياي التجارة واألمن الغذا
 والتغذية؟ 

 كية ميكن أن تعاجل التجارة وقواعد االستثمار تنامي الرتكز يف أسواي السلع الغذائية والزراعية؟ 
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مع أن تعارية النهج الزراعية اإليكولوجية تتفاوت، فنن الربول هنا يتزايد عرب األوسررام العلمية والزراعية والسررياسررية  
؛ اللجنة الدائمة التابعة لالحتاد األورويب واملعنية 2110الترييا الدويل للمعرفة الزراعية والعلوء والتكنولوجيا ألغراض التنمية، )

املررر (. وسررررررراها 2102؛ وفريق اخلرباء، 2102فريق اخلرباء الدويل املعين بنئا األغذية املسرررررررتدامة،  ؛2102ببةوث الزراعة، 
عي الزراعة اإليكولوجية على خارطة ا تمع الدويل وصررررررررررراناخلاص السرررررررررررابق ل ما املتةدة املعين باحلق يف الغذاء يف وارررررررررررع 

يف أفريريا،  سيا  2102(. وعردت اجتماعات رقليمية معنية بالزراعة اإليكولوجية يف عاء De Schutter ،2100السياسات )
 . 2104بعرد الندوة الدولية يف روما يف سبتمرب/أيلول وأمريكا الالتينية، كجزء من عملية أطلرتها الفاو 

 
، Wezel and Soldatية )تعّر  الزراعة اإليكولوجية على أها علا وجمموعة من املمارسررررررررررررررات وحركة اجتماعو  

ونئا األغذية  (    Marten ،  0008   ؛ و    Altieri ،  0002(، موجهة حنو اإلدارة املسررررررررررررررتدامة لنئا الزراعة اإليكولوجية )2110
(Gliessman ،  2104     واملروجون .)يرّدموها على أها بدائه مسررررررررررررررتدامة وقابلة للتطبيق للزراعة "على  للزراعة اإليكولوجية

الزراعة اإليكولوجية، (. وتوفر     Gliessman ،  2104النةو املعتاد" ورألاهلا وتكنولوجياهتا الكثيفة االسررررررررررررررتخداء للطاقة )
ة الزراعية املستدامة، من خالل (، سبياًل رىل التنميMendez et al. ،2102مزجها ب  املعار  العلمية ومعار  املزارع  )

 (. 2102فريق اخلرباء، تعزيز فعالية املوارد وقدرة النئا الزراعية على الصمود )
 

ور  يواجغ صررررانعو السررررياسررررات حتديات بيةية واقتصررررادية واجتماعية، فها  تاجون رىل فها كيفية تعزيز مسررررافات  
رها الزراعة اإليكولوجية حمددة جيداً لكن ما يطر  أسررررررررررررةلة هو كيفية تطبيالنهج االبتكارية مثه الزراعة اإليكولوجية. ومبادئ 

عملياً على نطاي واسرع. ويف ما يلي بعض املسرائه احلالة اليت تتطلب مزيداً من التةليه لتزويد صرانعي السرياسرات وغريها 
 :من الغذائي والتغذيةمن أصةا  املصلةة بتوجيهات حول حتريق مسافة الزراعة اإليكولوجية احملتملة يف األ

 
  ى الصرمود كفاءة املوارد وتعزيز الردرة علالزراعية اإليكولوجية يف حتسر   رىل أر حد ميكن أن تسرها االبتكارات

وامان العدالة/املسؤولية االجتماعية وخلق فرص عمه الئرة، ال سيما لل با  يف الزراعة ونئا األغذية، على 
مسررررررتويات  تلفة، يف جمموعة من املناطق والسررررررياقات املناخية الزراعية؟ وما هي أوجغ االختال  وانعداء الير  

 إليكولوجية وممارساهتا؟ يف علا الزراعة ا

  ما هي أنواو األسرررررررررررررواي واللوائح املطلوبة لدعا الزراعة اإليكولوجية ودر الدخه للمزارع  وتعزيز االقتصرررررررررررررادات
احمللية واإلقليمية والوطنية؟ وكية تؤ:ر الرواعد التجارية وحروي امللكية الفكرية ب ررررران البذور واحليوانات، فضررررراًل 

 راعة اإليكولوجية من أجه األمن الغذائي والتغذية؟ عن اللوائح املتعلرة باألغذية واألمن على سبه الز 

  كية ميكن دمج نئا املعار  املختلفة ب كه أفضه يف العمليات الت اركية حلياكة ابتكارات زراعية ريكولوجية
ىل رتناسرررررررب حاالت حملية فريدة ومتنوعة للغاية؟ وما هي التةديات اليت جيرها هذا البةث الت ررررررراركي بالنسررررررربة 

واإلرشرراد الوطنية والدولية؟ وما هي السررياسررات التمكينية والتغيريات التنئيمية والرتتيبات املؤسررسررية نئا البةث 
واملمارسررررررررررررررات املهنية اجلديدة املطلوبة لتةسرررررررررررررر  وتعزيز احللول الزراعية اإليكولوجية ألجه الزراعة املسررررررررررررررتدامة 

 األغذية؟  اونئ
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رن احلفاظ على التنوو البيولوجي الزراعي واملوارد الورا:ية واسررتخدامهما املسررتداء أسرراسرريان لتةسرر  فعالية موارد  
اإلنتاج الزراعي لتةس  األمن الغذائي والتغذية. والتنوو البيولوجي الزراعي ارورر أيضاً لتعزيز صمود النئا اإليكولوجية 

الصرررررررررررررردمرات والتغيريات والتهرديردات احليويرة والالحيويرة كراآلفرات واألمراض وتغرّي املنران وموجرات اجلفرا   الزراعيرة أمراء
وغريها من األحداث الطبيعية غري املتوقعة. ويسررررررراها تنوو أصرررررررنا  احملاصررررررريه والدرنات والبسرررررررتنة وسرررررررالالت احليوانات 

ئا اإليكولوجية، يف تنوو النئا الغذائية ويضرررررررمن األمن وأصرررررررنا  األلا  الناجا عن التفاعه ب  الب رررررررر والن والدواجن
الغذائي وسرررررربه كسررررررب عيا أفضرررررره يف العامل. وزادت األصررررررنا  التجارية ب رررررركه خاص من كميات األغذية الن رررررروية 

 (. وأ:ر  ل  على نئا اإلنسرررررران الغذائية وعلى نوعية التغذية، وأحياناً وغريهااألسرررررراسررررررية )الرمح، األرز، البطاطا والذرة، 
 (. Wenefrida et al. ،2103ب كه سليب )

 
ويف الوقت نفسغ، ترلص املمارسات الزراعية احلديثة التنوو البيولوجي الزراعي يف ح  تربز حاجة ماسة رىل هذا  

نوعاً من النباتات الرابلة لالسررررررررتهال  وقد اسررررررررتخدء  02 221التنوو ملواجهة التةديات. ويوجد يف العامل ما ال يره عن 
(. وشهد تاريخ الب رية تربية Kahane et al., 2013منها بردر ال يستهان بغ يف مرحلة زمنية معينة ) 2 111الب ر حوايل 

اآلال  من األصرررررنا  النباتية والسرررررالسررررره احليوانية من أجه األغذية والعلة واألليا  واملاوى والوقود. ومنذ أوائه الررن 
ة ديف املائة ترريبًا من التنوو الورا:ي للنباتات، ر  الى املزارعون حول العامل عن أنواعها احمللية املتعد 22الع رررررررررررررررين ُفرد 

يف املائة من احتياجات  02حمصررروالً  31واألنواو األصرررلية من أجه أنواو موحدة ورا:ياً ووافرة الغالل. ويُنتج اليوء ما يناهز 
نوعاً نباتياً ومخسررررررررررررررة أنواو حيوانية فر   02يف املائة من األغذية يف العامل من  22اإلنسرررررررررررررران من الطاقة الغذائية، وينتج 

(Howard ،2103 ،0000؛ الفاو .) 
 

وينبغي ترييا تداعيات التآكه التدرجيي للتنوو البيولوجي الغين ل صرررررررررنا  النباتية والسرررررررررالسررررررررره احليوانية ترييماً  
سكان النئا اإليكولوجية املهددة كالصةارر واجلبال والغابات واألحزمة الساحلية واألرااي رىل أفضه، ال سيما بالنسبة 

ا بينها م ي ررركه رسرررا خريطة التنوو البيولوجي الزراعي وترييمغ داخه النئا اإليكولوجية ويفالرطبة واملناطق الراحلة. وقد 
(Cruz-Garcia et al. ،2102 .والفها األفضه لدورها يف اإلنتاج الزراعي جماالً  ا أولوية بالنسبة ل من الغذائي والتغذية )

 الة: تداء وزيادة اإلنتاج ا موعة التالية من األسةلة احلويثري احلفاظ على التنوو البيولوجي الزراعي واستخدامغ املس
 

  كية ينبغي أن يعاجل تنويع أصررررررررررنا  احملاصرررررررررريه نوعية األغذية، وخاصررررررررررة املغذيات الدقيرة وتركيزات املغذيات
 املتعددة لضمان األمن الغذائي والتغذية؟ 

  كية ميكن تعزيز نئا اإلمداد بالبذور اليت تستخدمها ال عو  األصلية وصغار املزارع  لضمان األمن الغذائي
والتغذية واحرتاء حروي ا تمعات السرريادية يف الوقت عينغ؟ وكية ميكن أن تسررها مبادرات الرتبية الت رراركية يف 

اومة اجلهد، ويف الزراعة العضررررررررروية واألصرررررررررنا  تطوير نباتات هلا خصرررررررررائص فريدة من حيث اجلودة والطعا ومر
 املراومة لتغري املنان؟ 

  كية ميكن أن تساها ةاية التنوو البيولوجي الزراعي يف النئا اإليكولوجية يف األمن الغذائي والتغذية؟ 
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  نوو األغذية تما هي اللوائح العاملية واالسررررتثمارات الكثيفة الالزمة لرصررررد وترييا انعكاسررررات الرتبية احلديثة على
وسرررررررالسرررررررلها وامللرةات وحروي امللكية الفكرية واحلروي اجلماعية والبذور األصرررررررلية والنئا اإليكولوجية وتدفق 
اجلينرات؟ ومرا هي حترديرداً التةرديرات اليت تعرتض معراجلرة تركز ال ررررررررررررررركرات ومرا ينجا عنهرا من حتكا عمليرات 

 نية واإلمداد العاملي بالبذور الزراعية؟ الدمج الكربى يف قطاو الزراعة يف موارد النباتات اجلي

 
                              األمن الغذائي واألمرا  الناشئة   2 - 2
 

يتسررررررررربب الغذاء امللوث بعدد كبري من األمراض والوفيات ويؤ:ر على التنمية االجتماعية واالقتصرررررررررادية يف  تلة  
أحناء العامل. واعترب الفريق املرجعي يف علا األوبةة وعبء األمراض املنرولة بواسرررررررطة األغذية التابع ملنئمة الصرررررررةة العاملية 

مراررررررراً منروالً بواسرررررررطة األغذية تسرررررررببت  30(، أن Havelaar et al. ،2102؛ 2102، 2112)منئمة الصرررررررةة العاملية، 
. لكن  تمرره أن تكون هررذه 2101حررالررة وفرراة يف عرراء  241 111مليون حررالررة مرض منرول برراألغررذيررة و 211بئهور 

 ااحلاالت قد ُقدرت باقه من نسرربها الفعلية ألن معئا األشررخاص الذين يصررابون باإلسررهال ال يسررت ررريون الطبيب. ورغ
 لرر ، فررنن عرربء األمراض املنرولررة برراألغررذيررة م رررررررررررررررابررغ لعرربء األمراض املعررديررة الرئيسرررررررررررررريررة مثرره فريوه نرص املنرراعررة 

 الب رية/متالزمة نرص املناعة املكتسب )اإليدز( واملالريا والسه. 
 

  ات والفريوساتالبكترييوكانت األسبا  األكثر تواتراً ل مراض املنرولة باألغذية عوامه مرض اإلسهال، ما فيها  
يف املائة من عبء األمراض املنرولة باألغذية األطفال دون سرررررررن اخلامسرررررررة ويسرررررررود  41والطفيليات والسرررررررموء. ويصررررررريب 

العبء األعلى ب  السرررررررركان املريم  يف املناطق منخفضررررررررة الدخه، ما فيها معئا الرارة اإلفريرية وجنو  شررررررررري  سرررررررريا 
 (. 2102األبيض املتوس  )منئمة الصةة العاملية،  واملناطق الفرعية يف شري البةر

 
لذا، يتطلب امان السالمة من العدوى والتلوث باألغذية املنتجة واملتاجر هنا واملستهلكة اهتماماً دولياً. ورنتاج  

تثه  أغذية  منة أمر رئيسررررررري أيضررررررراً بالنسررررررربة للتنمية االقتصرررررررادية ألن على البلدان  ات الدخه املنخفض واملتوسررررررر  أن 
(. ويثري هو التجارة العاملية وعدد Chan ،2104للمعايري الدولية لسررررالمة األغذية رن أرادت الوصررررول رىل السرررروي العاملية )

 اخلطوات اليت ت ملها عملية اإلنتاج م اغه هامة رزاء انت ار األمراض املنرولة باألغذية. 
 

و ة شاغه مها يف جمال الصةة العامة يرتب  بسالمة األغذية وهو مراومة مضادات امليكروبات الذر يستدعي  
 استخداماً حذراً هلذه املضادات يف الطب الب رر ويف الزراعة، وخاصة تربية احليوانات وتربية األحياء املائية. 

 
وتربز احلاجة رىل رجراءات عاملية ووطنية وحملية لتةسرررر  األمن الغذائي من املزارو وح  املصررررانع والباعة اجلوال   

واملطابخ. ومن امل رررراكه الرئيسررررية ألزئة السررررلطات املعنية باألمن الغذائي، وعدء اسررررتررار امليزانيات، ونرص األدلة والوعي 
ية على املسرررتوى الرطرر. ونئراً رىل عوملة نئامنا الغذائي الذر يعرب احلدود الوطنية، مدى انت رررار األمراض املنرولة باألغذ

  فنن تلو:اً يف األغذية يف بلد مع  قد يؤ:ر على صةة املستهلك  يف اجلزء املرابه من الكرة األراية. 
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ةة والزراعة  سرررررررريما الصررررررررلذل ، يتطلب األمن الغذائي جهوداً دولية للتعاون والتنسرررررررريق ب  قطاعات  تلفة، ال 
والتجارة والرتبية واحلماية االجتماعية والبيةة، فضرررررررررررررراًل عن ب  حتتية مالئمة، ما فيها سررررررررررررررالسرررررررررررررره الربودة. ويطر   ل  

 التالية:  األسةلة
 

 ريما هي املبادرات الدولية والوطنية اليت ينبغي تعزيزها وتطويرها ملواجهة التهديدات املنرولة باألغذية، وواع معاي 
دولية، ما فيها مراقبة  ليات اإلنذار العاملية وت رررررررغيلها، وترييا أفية التكنولوجيات الغذائية اجلديدة وسرررررررالمتها، 

 ودعا البلدان يف بناء الردرات األساسية؟ 

 " وتطبق يف البلدان  9" الصررررادرة عن منئمة الصررررةة العامليةالوصررررايا اخلمس لضررررمان مامونية الغذاءكية تكّية
 املختلفة لتتمكن من صياغة رسائه معّدة خصيصاً  تمعاهتا؟ 

  الريمة  سررالسررهويوفر اإلمدادات لهه من احملتمه ب رركه عاء أن يؤدر هو ج للزراعة الصررناعية الواسررعة النطاي
مل رراغه با كربأب رركه  ؟ وكذل ، هه تتا:ر نئا األغذية احملليةسررالمة األغذيةالعاملية رىل حوادث أكرب يف جمال 

 ؟ سالمة األغذية بردر أكرب أو أقهّ املرتبطة ب

 

                              في مجال األمن الغذائي والتغذية                                 من وعود التكنولوجيا إلى المعارف  8 - 2

 
شررررررركه التطور التكنولوجي حمركاً رئيسرررررررياً لتةول الزراعة يف املااررررررري وسررررررريكون دوره حمورياً يف معاجلة التةديات  

(. 2110تنمية، الترييا الدويل للمعرفة الزراعية والعلوء والتكنولوجيا ألغراض الاملسرررررتربلية املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية )
وسرررررريتطلب االبتكار تطوير معار  وتكنولوجيات جديدة وتطبيق املعار  والتكنولوجيات الرائمة )م ررررررروو األلفية ل ما 

( من خالل ترتيبات مالئمة موجهة حنو األمن الغذائي والتغذية. ويف أية حال، يسررررررررررررررتلزء األمن الغذائي 2112املتةدة، 
 ا األغرررذيرررة برمتهرررا من موفرر املررردخالت رىل املزارع  وجمهزر األغرررذيرررةوالتغرررذيرررة تطبيق املعرررار  والتكنولوجيرررات يف نئ

واملسررررتهلك . ويتطلب االبتكار صررررره املعار  واملمارسررررات وتكييفها مع الئرو  اخلاصررررة. والبةوث التطبيرية ارررررورية 
ت الكربى اليت التجنب اتباو  ط  :ابت أو هج واحد يناسررررررب اجلميع. وميكن أن تسررررررتفيد هذه البةوث من نئا البيان

ألمع معلومات أسراسرية عن الرتبة واملنان والطرس واملياه واحملاصريه واألصرنا  احليوانية وعلا الورا:ة، فضرالً عن معلومات 
عن ألهيز األغذية وسررررالمتها. وسررررتكون نئا املعلومات، ما فيها األسررررعار ارررررورية أيضرررراً لصررررياغة وتطبيق اسرررررتاتيجيات 

الفعال للموارد، ما يسرررررمح بتةريق األهدا  اإليكولوجية واملناخية واالجتماعية واالقتصرررررادية، متكاملة تتيح االسرررررتخداء 
 وأهدا  األمن الغذائي والتغذية. 

 
و ة حاجة رىل تطوير املعار  والتكنولوجيا لصرراحل األمن الغذائي والتغذية ولسررياسررات ابتكار مالئمة إلجياد حلول  

 (    Padilla-Péreza and Gaudin ،  2104  ؛     2102                                اون والتنمية يف امليدان االقتصرررررررادر،           منئمة التعتسرررررررمح بتغيري الئرو  )
واالحتياجات ورتاحة رمكانية مواكبة وترية التطورات العلمية يف ا االت ا اورة. وتتطلب التغيريات اهليكلية املتوقعة يف 

( Losch et al.،2102االقتصادات الناشةة والفررية، على سبيه املثال، والرلق رزاء توفر العمه وح ده يف املناطق الريفية )
اآلليات. ومن شان الترنيات احلديثة اليت حتّسن كفاءة املوارد وتعزز الردرة على الصمود وتضمن  أنواو فريدة وابتكارية من

                                                 
 (. 2017فرباير/شبام  26   ُ           )اط لع عليها يف  hygiene/5keys/en/-http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food اإلنرتنت. من ورة على  9

http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-hygiene/5keys/en/
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العدالة/املسرررررررررررؤولية االجتماعية أن تسرررررررررررها يف االبتكارات املوجهة حنو األمن الغذائي والتغذية. وت رررررررررررمه األمثلة التدعيا 
واألجهزة الطائرة من دون طيار وأجهزة الرصرررررررررررررد     وية                    والتكنولوجيات النان( Rao and Swaminathan ،2102البيولوجي )

عن بُعد املركبة على أجهزة جوالة اليت تسررررررررررررررمح بزراعة دقيرة وتكنولوجيات للةد من انبعا:ات غازات االحتباه احلرارر 
فافية  رروحجز :اين أكسرريد الكربون واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية على امتداد سررلسررلة األغذية ورعادة تدويرها، وال

عرب أجهزة الرصررررررررررررررد عن ُبعد لتو:يق تكوين األغذية وتعربها. ورىل جانب الثورة الرقمية، فرد تكمن أكثر احلاالت حتدياً 
الرطاو املتسرررارو النمو لعلا اجلينوء أو الرتبية الدقيرة )الذر رما يرود أو ال رىل كائنات حمّورة ورا:ياً(. و ة معركة حمتدمة  يف

ءات، ال تويل رال الرليه من االهتماء الحتياجات صرررغار املزارع  واملسرررتهلك ، وبالتايل ألمن ا موعات اآلن ب ررران الربا
 الغذائي وتغذيتها. باألمن األكثر تا:راً 

 
ويف هاية املطا ، ال ميكن التةدر فر  يف تطوير تكنولوجيات جديدة  ات صررررررلة به كذل  يف سررررررد الفجوة  

تعزيز التوفر واملعلومررات والوصررررررررررررررول والتكّية، وبررالتررايل تعزيز الررردرة على الوصررررررررررررررول بفعرراليررة رىل التكنولوجيررة من خالل 
(. ومن هذا املنئور، ينبغي رشررا  املسرتهلك  يف سرد الفجوات Wyckoff ،2102التكنولوجيات املوجودة واسرتخدامها )

ليت يرومان عليها، اج األغذية وألهيزها ونئا املعار  اب  املناطق الريفية واحلضرررررية وزيادة فها املنتج  واملسررررتهلك  إلنت
 واحرتاء هذه العملية وتعزيز السلو  املستداء والصةي. 

 
وقد تؤ:ر التكنولوجيا واالبتكار كذل  تا:رياً سررلبياً على سرربه كسررب العيا والبيةة. وال بّد من التنبغ رىل املخاطر  

تائج عدء الثرة ببعض األشرررركال املؤسررررسررررية من العلوء وتباينات الرأر يف الن احملتملة املرتبطة هنا، خاصررررة وقد لوحا تنامي
(. ويتطلب تطوير املعار  والتكنولوجيا وتطبيرهما لصرررررررررراحل األمن Millstone and van Zwanenberg ،2111العلمية )

عار  ار  وأصرررررةا  املالغذائي والتغذية، اللذين يعتربان أصرررررالً عاماً، شرررررراكة ن رررررطة وطويلة األمد ب  مؤسرررررسرررررات املع
ا تمعيرة واحلكومرات والرطراو اخلراص واملنئمرات غري احلكوميرة مثره منئمرات ةرايرة البيةرة واملسررررررررررررررتهلر . وردارة حروي 
امللكية الفكرية واحلروي اجلماعية وتنئيا التجار  وترالها ب  البلدان واجلهات الفاعلة وأصررررررررةا  املصررررررررلةة اآلخرين، 

سرررياي متعدد األطرا . وهلذا أفية قصررروى يف جمايل علا الورا:ة والبيانات الكربى اللذين  هي موارررع اتفاقات واارررةة يف
 يتطوران بسرعة كبرية.

 
لذا، فنن اعتبار املعار  والتكنولوجيات مسررررررالة شرررررراملة وأفية ألديد االسررررررتثمار واملخاطر املرتبطة هنذه املعار   

 سةلة التالية: والتكنولوجيات وتباينات األفكار تطر  مجيعها األ
 

  أر نوو من املعار  والتكنولوجيات مفيد ل من الغذائي واألغذية؟ 

  ما هي العمليات وال ررررررررراكات واللوائح واملؤسررررررررسررررررررات الالزمة إلنتاج املعار  والتكنولوجيات املوجهة حنو األمن
 الغذائي والتغذية وتنفيذها، ولسد الفجوة ب  اإلنتاج واالستخداء؟ 

  كية ميكن معاجلة املخاطر املرتبطة بالتكنولوجيا لتةس  األمن الغذائي والتغذية من خالل أطر تنئيمية ت مه
 منح احلماية موجب براءات وتعزيز الثرة بالعلوء؟ 

  ما هي اإلحصرراءات واملراييس الالزمة، ال سرريما على املسررتوى الوطين لترييا  :ار التغيري التكنولوجي على األمن
 ائي والتغذية وحفزها؟ الغذ
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                                                    تعزيز حوكمة نظم األغذية لتحسين األمن الغذائي والتغذية  0 - 2
 

شرررررهد قطاو الزراعة حتوالً عميراً خالل الررن الع ررررررين جعه من املمكن تغذية عدد سررررركان العامل الذر يتنامى  
بردر هائه. وهذا التغيري، سررررررررواء ُلي حتوالً صررررررررناعياً أو :ورة خضررررررررراء، أ:ر كذل  على مجيع نئا األغذية )فريق اخلرباء، 

رة تغيري األهام الغذائية وظهور عبء زيادة الوزن والسرررمنة، وهو التجاوترّكز ال رررركات و (، مثه :ورة املتاجر الكربى 2102
 اهلائه. وكان لتةول الزراعة تداعيات صةية واجتماعية وبيةية هائلة. 

 
ولالنترال أبعد من اعتبار اإلمداد الزراعي كنرطة االنطالي الرئيسررررررررررررررية ملعاجلة األمن الغذائي والتغذية، والتةول  

( وأن أحام علماً باحلاجة رىل تغيري جذرر يف نئا األغذية عامة 2102أسررراسررري، سررربق لفريق اخلرباء )الدميغرايف كمةر  
عرب حتسرررر  كفاءة املوارد، وتعزيز الردرة على الصررررمود، وتام   2131لتةسرررر  األمن الغذائي والتغذية وحتريق خطة عاء 

 س جمرد حاجة رارررررررافية، وهو يبل  بالتاكيد نفس حجااإلنصرررررررا  االجتماعي/املسرررررررؤولية االجتماعية. والتةّول الالزء لي
التةول الذر لي "الثورة اخلضررررراء" ورن كان ي ررررمه جمموعة  تلفة  اماً من التةديات. وسرررريوفر هذا التةول حافزاً قوياً 

 برمتها.  2131ملعاجلة معئا أهدا  التنمية املستدامة والغايات املرتبطة بكه منها، وخطة عاء 
 

ه ب  ، أر على تنسرررررررررررررريق أفضررررررررررررررةأن يكون هذا التغيري عفوياً وينبغي أن يروء على حتسرررررررررررررر  احلوكموال ميكن  
الرطاعات وب  أصرررررررررةا  املصرررررررررلةة لتردمي توجهات عاملية ترمي رىل حتريق التنمية املسرررررررررتدامة وحتسررررررررر  األمن الغذائي 

ة على ا أها توفر األدوات اخلاصرررررة الالزموالتغذية. وكما يف السرررررابق، سرررررتؤدر السرررررياسرررررات دوراً حالاً يف عملية كهذه م
املستوي  احمللي والوطين. وتربز احلاجة رىل استطالو أطر وسياسات جديدة للةوكمة من أجه حتس  ألانس السياسات. 

( تآكه التنوو االجتماعي 0ومن شررررران هذا االسرررررتطالو أن يسررررراها أيضررررراً يف معاجلة بعض املسرررررائه احملددة، من قبيه: )
( التباينات يف اآلراء وعدء 3( تنامي الرتكز واخلله يف الروة؛ و)2اللذين ي ررررركالن مصررررردرين رئيسررررري  للصرررررمود؛ )والبيةي 

 التجانس ب  الرطاعات واملستويات املختلفة. 
 

وينبغي على وجغ اخلصرررررررررروص أن تؤدر حوكمة وسررررررررررياسررررررررررات نئا األغذية املوجهة حنو األمن الغذائي والتغذية  
يلي: دعا التعايا ب   تلة نئا الزراعة واملنئمات التجارية؛ تطبيق هج قائا على احلروي؛ والنئر يف مسرررررررررررائه  ما رىل

ةاية التكنولوجيا برباءات اخرتاو واملعايري الصررررررررررررررةية واآلليات الرامية رىل ألنب اآل:ار السررررررررررررررلبية وت ررررررررررررررجيع اآل:ار البيةية 
 امل اورة والتةليه ا موعة التالية من األسةلة احلالة: واالجتماعية اإلجيابية على اإلنتاج. وطرحت 

 
  كية ميكن البناء على املبادرات احمللية من خالل النهج األقاليمية لصرررررررياغة حوكمة وسرررررررياسرررررررات مناسررررررربة تعزز

االبتكار من خالل بيةة مؤسرررسرررية وترنية حافزة؟ ومن هذا املنئور، كية ميكن ترييا  ليات التمويه وال رررراكات 
 لعامة؟ املتعددة أصةا  املصلةة وحتسينها، راافة رىل املعايري اخلاصة وا

  كية ميكن حتفيز الت رغيه ال رامه وامل ررت  ب  الرطاعات للسرياسرات واملؤسرسرات املوجهة حنو األمن الغذائي
 والتغذية؟ وكية ميكن توايح حوكمة األمن الغذائي واحلوكمة العاملية االقتصادية؟
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 لى مستويات مية املستدامة عكية ميكن دعا الردرة على االبتكار لتةس  األمن الغذائي والتغذية ومعاجلة التن
تتعدى التةول احمللي ولضرررمان التجانس يف مواءمة الرتتيبات املؤسرررسرررية احمللية والوطنية والدولية واألطر التنئيمية 

 وتعزيز النهج امل رتكة ب  الرطاعات؟ 

 يات الدولية؟ قكية ميكن ردراج امل رررررراغه املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية ب رررررركه أفضرررررره يف االتفاقات واالتفا
وكية ميكن توفري األطر السررياسررية واملؤسررسررية الوطنية واحلكومية الدولية ملعاجلة املرايضررات اليت تؤ:ر على األمن 

 الغذائي والتغذية، مع الرتكيز خاصة على م اغه التجارة والبيةة والنزاعات؟ 

  ل احلق على تعزيز املسرررررائلة ورعماكية ميكن دعا املؤسرررررسرررررات املتخصرررررصرررررة يف األمن الغذائي والتغذية وقدرهتا
 غذاء مالئا؟  يف

 ؟ كية ميكن تنفيذ نئا الرصد والترييا لتةريق األمن الغذائي والتغذية   

 
 مالحظات ختامية

 
عملت جلنة األمن الغذائي العاملي، منذ رصرررررالحها، على العديد من الرضرررررايا  ات األفية احلالة و/أو الناشرررررةة  
 فريق اخلرباء الرفيع املستوىمن هذه الرضايا، فرد طلبت اللجنة رىل  03لرررررررررررررررألمن الغذائي والتغذية. وبالنسبة رىل ابالنسبة 

ل من الغذائي والتغذية تردمي حتليه وم ورة قائمة على الررائن ال املة، وتردمي تررير  صص يروء مراء نرطة البدء لدعا 
 مناق ات جلنة األمن الغذائي املتعددة أصةا  ال ان. 

 
س ت مخ، ونزواًل عند طلب جلنة األمن الغذائي العاملي، أصرررررررررررررردر فريق اخلرباء مذكرة أوىل حدد2104ويف عاء  

وتناول فريق اخلرباء منذ  ل  احل  العديد  10".حرجة ومسررررتجّدة على صررررعيدر األمن الغذائي والتغذيةقضررررايا رئيسررررية " 
 من هذه الرضايا كمواايع يف تراريره. 

 
د يف اعتماد خطة   باإلارافة رىل  ل ، شركه السرياي السرريع التطور وجدول األعمال العاملي املتجدد الذر ألسرّ

وأهدا  التنمية املستدامة السبعة ع ر واتفاي باريس ب ان تغري املنان، حافزاً راافياً هلذا العمه. ويف املذكرة  2131عاء 
الثانية هذه، اسرررتندت اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء رىل عملية شررراملة وقائمة على األدلة، وحددت تسرررع مسرررائه رارررافية 

 ئي والتغذية يف عاملنا اليوء ويف املستربه. حالة و/أو ناشةة تكتسي أفية ل من الغذا
 

ل من  ىفريق اخلرباء الرفيع املسررررررررررررررتو فن ا قررت جلنة األمن الغذائي ردراج هذه الرضررررررررررررررايا يف برنامج عملها، فنن  
الغذائي والتغذية يرة على أُهبة االسرررررتعداد،   رررررياً مع واليتغ، للعمه بناًء على طلب جلنة األمن الغذائي ب ررررران الترارير 

 اليت تغذر ن ام جلنة األمن الغذائي  ا الصلة وتدعمغ.
 

                                                 
 en/-issues/cei-emerging-and-hlpe/critical-http://www.fao.org/cfs/cfs/2014انئر الراب :   10

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/critical-and-emerging-issues/cei-2014/en/
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لة، يعتربونئرًا رىل انعداء الير  يف التوجهات احلالية واملخاطر وتباينات اآلراء املهمة  ات ال   فريق اخلرباء صرررررررررررررر
رارررررافة لذل  أن االسرررررتثمار يف بلورة ر ية قائمة على األدلة واملعار  سررررريكون مهماً ومفيداً لتعزيز الردرة على التصررررردر 

 للتغيري ومواجهة التةديات املستربلية املعردة املرتبطة باألمن الغذائي والتغذية.
 

 ملخص المسائل الرئيسية
 

 املرتاب  للتوسع احلضرر والتةول الريفياست را  املستربه  -0
 

رن تنامي الصررالت ب  املدن واألريا  يطر  حتديات وفرصرراً متعددة لتةريق األمن الغذائي والتغذية. وميكن أن  
        ية نؤمن  كتكون املدن حمركاً قوياً للتغيري واالبتكار يف املناطق احلضرررررررررررية والريفية. ومن التةديات الرئيسررررررررررية للمسررررررررررتربه:  

                                                                                                              ذاء للمدن الكربى؟ وكية نتعامه مع التنافس على املوارد الطبيعية )ما فيها املياه( ب  املناطق الريفية واملناطق احلضرية؟    الغ
        ّ                                                                                 وكية نكّية نئمنا اخلاصة باألغذية مع بيةة األغذية اآلخذة يف التطور وسلو  املستهلك  وأهام عي ها؟ 

 
 والتغذيةالنزاعات واهلجرة واألمن الغذائي  -2

 
ت ررركه النزاعات والكوارث الطبيعية والصررردمات واألزمات جمتمعة أحد احملركات الرئيسرررية للهجرة الدولية والنزو   

الداخلي. وميكن أن تسرررررررراعد دراسررررررررة منهجية يف تكوين فها أفضرررررررره لكيفية عمه نئا األغذية يف أوقات ومناطق النزاو 
يات سررربة للمالي  من األشرررخاص املتضرررررين، ويف اقرتا  توصررريات واسررررتاتيجوالتداعيات على األمن الغذائي والتغذية بالن

 مالئمة يف السياسات.
 

                                                             انعداء املساواة والضعة وا موعات املهم ة واألمن الغذائي والتغذية -3
 

رن انعداء املسررررراواة يف الدخه واحلصرررررول على املوارد واحد من األسررررربا  الرئيسرررررية النعداء األمن الغذائي وسررررروء  
التغذية. وتبرى هذه املسالة اليت سبق وأن حددت يف املذكرة األوىل عن املسائه احلالة و/أو الناشةة مسالة حالة ينبغي 

السرررررربه املمكنة للةد من أوجغ انعداء املسرررررراواة من أجه التردء حنو  رعادة صررررررياغتها يف سررررررياي  خذ يف التطور. وما هي
 التنمية املستدامة وأمن غذائي وتغذية حمسن  واملسافة يف بناء السالء ومواجهة حتديات النزاعات واهلجرة؟ 

 
  :ار التجارة على األمن الغذائي والتغذية -4

 
ٍ    ً            تؤ:ر التجرارة على ركرائز األمن الغرذائي والتغرذيرة األربع بطريررة معرردة، رجيرابيرة وسررررررررررررررلبيرة يف  ٍن معراً. وكران دور                                                                                     

ً                                التجارة الدولية يف حتريق األمن الغذائي والتغذية مصرررررررررررررردراً خلالفات دامت طوياًل ب  احلكومات ومنئمات ا تمع املدين                 ً                                                  
من الغذائي جلنة األ                                             الة مزيد من التعمق من أجه تكوين فها م رررت ، مع                                     واألوسررام اجلامعية. وميكن اسررتطالو هذه املسرر

 العاملي للعالقات املعردة ب  التجارة واألمن الغذائي والتغذية.
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 الزراعة اإليكولوجية ألجه األمن الغذائي والتغذية يف سياي انعداء الير  والتغيري -2
 

تعّر  الزراعة اإليكولوجية على أها علا وجمموعة من املمارسات وحركة اجتماعية، موجهة حنو اإلدارة املستدامة  
د وتعزيز الردرة كفاءة املوار الزراعية اإليكولوجية يف حتسررر   رىل أر حد ميكن أن تسرررها االبتكارات ونئا األغذية. للزراعة 

جتماعية يف الزراعة ونئا األغذية؟ وكية ندمج نئا املعار  املختلفة ب رركه على الصررمود واررمان العدالة/املسررؤولية اال
 أفضه يف العمليات الت اركية حلياكة ابتكارات زراعية ريكولوجية تناسب حاالت حملية فريدة ومتنوعة للغاية؟

 
 الغذائي والتغذية ألجه األمن التنوو البيولوجي الزراعي واملوارد الورا:ية والرتبية احلديثة -2

 
رن احلفاظ على التنوو البيولوجي الزراعي واملوارد الورا:ية واسررتخدامهما املسررتداء أسرراسرريان لتةسرر  فعالية املوارد  

وتعزيز صررررررمود النئا اإليكولوجية الزراعية أماء الصرررررردمات والتغيريات. وملواجهة هذا التةدر، ينبغي تعزيز وتطوير حلول 
 وقانونية وترنية مالئمة للسياقات احمللية، تاخذ يف االعتبار املعار  الترليدية.ابتكارية مؤسسية 

 
 األمن الغذائي واألمراض الناشةة -2

 
                                           مضرررررررادات امليكروبات حتديات ناشرررررررةة للعرود املربلة ي ررررررركه األمن الغذائي واألمراض املنرولة باألغذية ومراومة  

لوصرررايا ا                                                            آل:ار نئا األغذية املختلفة على األمن الغذائي والتغذية، بناء على                                    على املسرررتوى العاملي. ومن شررران فها أفضررره 
الصرررررررادرة عن منئمة الصرررررررةة العاملية، رىل توصررررررريات واسررررررررتاتيجيات مالئمة للسرررررررياقات  اخلمس لضرررررررمان مامونية الغذاء

 املختلفة.
 

  من وعود التكنولوجيا رىل املعار  يف جمال األمن الغذائي والتغذية -8
 

العلوء والتكنولوجيا واالبتكار مسائه أساسية لتةس  فعالية املوارد وتعزيز صمود نئا الزراعة ونئا األغذية. رن  
لكن التةردر هنرا ال يكمن فر  يف كيفيرة تطوير تكنولوجيرات جرديردة مالئمرة بره كرذلر  يف كيفيرة تكييفهرا ورتراحتهرا، 

اء األمن الغذائي، و ل  من خالل ممارسات ابتكارية مالئمة يف  ل  لصغار املنتج  ول شخاص األكثر عراة النعد ما
 وترتيبات مؤسسية.

 
  تعزيز حوكمة نئا األغذية لتةس  األمن الغذائي والتغذية -0

 
سرررررررتةتاج الزراعة ونئا األغذية حتوالً جذرياً يف العرود املربلة، سررررررريتطلب حتسررررررر  احلوكمة. ومن ب  التةديات  

الرئيسرررررية: كية ميكن صرررررياغة نئا احلوكمة صرررررياغة أفضررررره على مسرررررتويات  تلفة وعرب قطاعات  تلفة يف اإلطار العاء 
  .مالئا؟ومن منئور اإلعمال التدرجيي للةق يف غذاء  2131خلطة عاء 
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