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متت املصادقة عىل هذا التقرير الذي وضعه فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية للجنة األمن 

الغذايئ العاملي، من جانب اللجنة التوجيهية للفريق.

"وال تعرّب اآلراء الواردة يف هذا التقرير بالرضورة عن الرأي الرسمي للجنة األمن الغذايئ العاملي أو ألعضائها أو 

للمشاركني فيها أو ألمانتها. وإّن ذكر رشكات محددة أو منتجات لصانعني محددين، سواء أكانت مسجلة مبوجب براءة 

أم ال، ال يعني أّن فريق الخرباء الرفيع املستوى قد صادق عليها أو أوىص بها من باب تفضيلها عىل مثيالتها التي مل 

تُذكر هنا."

"وهذا التقرير متاح للجمهور، وُيشّجع استنساخه ونرشه. وسريخص لالستخدامات غري التجارية من دون مقابل 

بناء عىل الطلب. وقد ينطوي االستنساخ ألغراض إعادة البيع أو غري ذلك من األغراض التجارية، مبا يف ذلك األغراض 

التعليمية، عىل وجوب دفع رسوم. وتقّدم طلبات الحصـول عىل ترصيح الستنسـاخ هــذا التقرير أو نرشه بالربيد 

 ". cfs-hlpe@fao.org مــع إرســال نسخــة إلــى copyright@fao.org اإللكرتونــي عىل العنوان
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متهيد

ميثّل فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ 

والتغذية )فريق الخرباء( الواجهة العلمية والسياساتية للجنة 

األمن الغذايئ العاملي )اللجنة( التي تعّد بدورها املنتدى 

الدويل والحكومي الدويل األول القائم عىل األدلة والشامل، 

املعني باألمن الغذايئ والتغذية عىل املستوى العاملي. 

وأدت الدروس املستخلصة من أزمة املواد الغذائية يف 

الفرتة 2008/2007 ومن األزمة االقتصادية يف عام 2009 إىل 

إصالح لجنة األمن الغذايئ العاملي وتشكيل فريق الخرباء، 

بحيث أصبحت تستند قرارات اللجنة وعملها إىل األدلة 

امللموسة املستنبطة من أحدث املعارف. وقد أُنشئ فريق 

الخرباء يف أكتوبر/ترشين األول 2009 بوصفه مكونًا أساسيًا 

يف عملية إصالح اللجنة. ويرمي فريق الخرباء إىل تيسري 

املناقشات املتعلقة بالسياسات كام عملية صنع السياسات 

من خالل تقديم التحاليل وإسداء املشورة بشكل مستقل 

وشامل باالستناد إىل األدلة، بناء عىل طلب اللجنة. وقد 

اعترب Monkombu Swaminathan، الذي شغل منصب 

أول رئيس يف عام 2010، أن تشكيل فريق الخرباء ميثّل 

خطوة رئيسية قادرة عىل "تعزيز نشوء تحالف من الجهات 

املعنية يف ما يتصل بالقضاء عىل الجوع".

وتشّكل تقارير فريق الخرباء نقطة انطالق مشرتكة 

قامئة عىل األدلة لعمليات تقارب السياسات بني أصحاب 

املصلحة املتعددين يف إطار اللجنة. ويسعى فريق الخرباء 

إىل أن يقّدم يف تقاريره نظرة عامة شاملة للمواضيع التي 

تختارها اللجنة، استناًدا إىل أفضل األدلة العلمية املتاحة 

ومع مراعاة مختلف أشكال املعرفة. كام أنه يسعى 

جاهًدا إىل توضيح املعلومات واملعارف املتناقضة، من 

أجل استنباط خلفيات املسائل الجدلية وأساسها املنطقي، 

وتحديد املشاكل الناشئة. وتُعترب تقارير فريق الخرباء 

مثرة حوار شامل ومتواصل بني خربائه األعضاء )اللجنة 

التوجيهية، وفرق املشاريع، واملراجعون من األقران 

الخارجيني( ومجموعة واسعة من أصحاب املعارف عرب 

مختلف أنحاء العامل، فتمد جسور التواصل عرب األقاليم 

والبلدان، وعرب التخصصات العلمية والخربات املهنية.

ويف أكتوبر/ترشين األول 2018، طلبت اللجنة إىل فريق 

الخرباء إعداد تقرير يُقيّم مساهامتها ليك تسرتشد به 

اإلجراءات املستقبلية للجنة يف مجال األمن الغذايئ 

والتغذية للجميع يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام 

2030 وأهداف التنمية املستدامة. ويف أعقاب ظهور 

جائحة كوفيد-19، طُلب إىل فريق الخرباء أن يعّد عىل 

وجه الرسعة وثيقة قضايا بشأن األثر املحتمل للجائحة عىل 

صعيد األمن الغذايئ العاملي والتغذية ألجل اجتامع استثنايئ 

للجنة ُعقد يف 19 آذار/مارس 2020. وقد تم تحديث 

النتائج والتوصيات الرئيسية التي توصلت إليها وثيقة 

القضايا هذه وأُدرجت يف هذا التقرير، ومن املتوقع أن 

يواصل فريق الخرباء أيًضا تحديث وثيقة القضايا املتعلقة 

بكوفيد-19، حسب الحاجة. والحقيقة هي أن أزمة 

كوفيد-19 الحالية غري مسبوقة من حيث حجمها العاملي، 

كام أن وضعها يتغرّي برسعة فضاًل عن جهل مصريها. وهي 

تذكّر مبدى هشاشة النظام الغذايئ العاملي وأهمية التنسيق 

العاملي. وبالنيابة عن فريق الخرباء، نُعرب عن تعاطفنا مع 

األشخاص املترضرين من جائحة كوفيد-19.

وباإلضافة إىل الشواغل الصحية املبارشة الناجمة عن أزمة 

كوفيد-19، فمن املتوقع حدوث تأثريات قصرية ومتوسطة 

وطويلة األجل يف النظم الغذائية واألمن الغذايئ والتغذية. 
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ورغم عدم اليقني بشأن أمور كثرية، فمن البديهي حاليًا 

أن الرشائح األكرث ترضًرا ستكون الرشائح السكانية األكرث 

فقرًا وضعًفا. وقد ظهرت اآلثار األولية للجائحة يف البلدان 

التي لديها سلسلة إمدادات غذائية متطورة وخدمات 

صحية عرصيّة. ويتمثل أحد الشواغل الرئيسية يف كيفية 

تأثري انتشار كوفيد-19 يف البلدان األقل تقدًما، وبخاصة 

تلك التي تعاين أزمات غذائية وصحية حالية. ومع انتشار 

الفريوس يف مختلف أنحاء العامل، متثلت التأثريات القصرية 

األمد بالنسبة إىل املعروض من الغذاء يف زيادة الطلب 

بدافع الهلع ورشاء الغذاء وتكديسه، األمر الذي أدى إىل 

نقص يف بعض املنتجات. وقد نجحت التدابري املنفذة 

الرامية إىل "تسطيح منحنى" حاالت اإلصابة بفريوس 

كوفيد-19 يف السيطرة عىل انتشار املرض، ولكنها مارست 

أثرًا ملحوظًا يف االقتصاد مع تكبيد خسائر هائلة يف 

الوظائف، األمر الذي أدخل الناس إىل حلقة الفقر وأثّر 

يف قدرتهم عىل رشاء الغذاء. أما إغالق املدارس، فجعل 

املاليني من األطفال يخرسون وجباتهم املدرسية التي 

تساعد يف الحد من سوء التغذية لدى األطفال يف الكثري 

من أنحاء العامل. وكانت نتيجة تقييد حركة الناس أيًضا 

فقدان قدرتهم عىل الوصول إىل الغذاء الطازج خاصة يف 

البلدان التي تعتمد عىل األسواق املحلية لرشاء الفاكهة 

والخضار. وعىل املدى املتوسط، بدأت عرقلة حركة تنقل 

العامل الزراعيني واإلمدادات الالزمة لزراعة املتجات 

الغذائية تؤثر يف جانب العرض من السلسلة الغذائية. 

وإذا ما فرضت البلدان قيوًدا عىل التصدير، فمن شأن ذلك 

أن يعرقل سالسل اإلمدادات العاملية وأن يتسبب بزيادة 

يف أسعار املواد الغذائية. ومن الصعب يف األجل املتوسط 

إىل البعيد أن نتكّهن مبدى الركود العاملي ومدته. ويتمثل 

مصدر القلق الرئييس هنا يف أن الركود العاملي قد يدفع 

املاليني من البرش إىل الفقر املدقع وانعدام األمن الغذايئ. 

ويف غياب تدابري حازمة للحامية االجتامعية والحوافز 

االقتصادية والتعاون والتجارة العامليني، قد يكون التأثري 

الناجم عن انعدام األمن الغذايئ عىل الصحة العامة أعظم 

بكثري من املرض بحد ذاته يف نهاية املطاف.

وحتى قبل تفيش جائحة كوفيد-19، كانت حالة األمن 

الغذايئ والتغذية عىل مستوى العامل مقلقة أصاًل، حيث 

بلغ متوسط عدد املصابني بالنقص التغذوي وبسوء 

التغذية 821 مليون شخص، األمر الذي أدى إىل وفاة ما 

يقارب 45 يف املائة من األطفال دون سن الخامسة. ولذلك 

فإن توقيت صدور هذا التقرير بالغ األهمية. وقد أظهرت 

مؤرشات األمن الغذايئ والتغذية عدم إحراز تقدم يذكر يف 

تحقيق مقاصد الهدف 2 من مقاصد التنمية املستدامة 

)الهدف 2( عندما بدأ العمل عىل هذا التقرير، ومل تسفر 

جائحة كوفيد-19، التي ظهرت أثناء إعداد التقرير، إال عن 

زيادة املسألة إلحاًحا.

واستناًدا إىل النتائج التي توصلت إليها التقارير السابقة لفريق 

الخرباء عىل مدى العقد املنرصم، فضاًل عن املؤلفات العلمية 

األوسع نطاقًا، فإن الرسائل الرئيسية لهذا التقرير هي:

مثة حاجة ملحة إىل تعزيز وتدعيم التفكري املفاهيمي  أواًل 

بشأن األمن الغذايئ والتغذية من أجل إعطاء األولوية 

للحق يف الغذاء، وتوسيع فهمنا لألمن الغذايئ، 

واعتامد إطار للتحاليل والسياسات املتعلقة بالنظم 

الغذائية.

تُظِهر النتائج يف مجال األمن الغذايئ والتغذية خالل  ثانًيا 

السنوات األخرية مدى تقصري املجتمع العاملي يف 

تحقيق مقاصد خطة عام 2030، وبخاصة الهدف 2 

من أهداف التنمية املستدامة وأن النظم الغذائية 

تواجه مجموعة من التحديات - وبعض الفرص - 

املرتبطة باالتجاهات الكربى يف محرّكات تغيري النظام 

الغذايئ.

يف ضوء التحديات املتنوعة التي تواجه النظم الغذائية،  ثالًثا 

فإن النهج واإلجراءات املتعلقة بالسياسات العامة يف 

مجال األمن الغذايئ والتغذية ستتطلب تحوالت حاسمة 

يف السياسات ودعم الظروف التمكينية التي تقوم عليها 

األبعاد الستة لألمن الغذايئ.

ومن الصعب دوًما أن نجادل الفرضيات املعاكسة للواقع، 

ولكن إذا كان أحد األهداف الرئيسية إلصالح لجنة األمن 

الغذايئ العاملي وتشكيل فريق الخرباء هو تحسني فهمنا 

لألمن الغذايئ، فإن ذلك قد تحقق. ومام ال شك فيه 

أننا أحرزنا تقدًما كبريًا منذ أزمة املواد الغذائية خالل 
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متهيد

الفرتة 2008/2007 يف ما يتصل بفهمنا للجوانب املعقدة 

املرتابطة لنظام الغذاء العاملي والسياسات واإلجراءات 

التي ستكون مطلوبة لدعم الحق يف الغذاء. ولكن بالنظر 

إىل السري الحايل لألمور، ويف غياب أي تحّول جذري، فإننا 

لسنا حاليًا عىل املسار املطلوب لتحقيق الهدف 2 من 

أهداف التنمية املستدامة بحلول عام 2030. وإذا كان 

العقد املايض يدور يف أغلبه حول تحسني فهمنا، يتعنّي 

عىل العقد القادم أن يركز عىل التعجيل بتنفيذ السياسات 

والحلول املبتكرة، إذا كان لنا أن نضمن األمن الغذايئ 

والتغذوي العاملي لألجيال املقبلة.

وإن الحق يف الغذاء هو حق أسايس من حقوق اإلنسان 

ال ميكن فصله عن العدالة االجتامعية. فإن إطعام الناس 

من األهداف الرئيسية ألي حكومة، وهو جزء من السيادة 

الوطنية. وإن الطبيعة املعقدة واملرتابطة لقضايا األمن 

الغذايئ والتغذوي وتبعاتها عىل الصحة العامة وصحة 

الكوكب ال تعرتف بحدود الدول، لذا يتعني علينا أن نعزز 

أهمية التنسيق الدويل، ليس لضامن سالمة النظام الغذايئ 

العاملي يف املستقبل وحسب، وإمنا لضامن وفاء الحكومات 

الوطنية مبسؤوليتها السيادية عند توفري الغذاء لشعوبها.

وبعد مرور عرش سنوات عىل تأسيس فريق الخرباء، يجدر 

االعرتاف باملساهمة الرائعة التي قدمها أعضاء اللجنة 

التوجيهية السابقة للفريق عىل امتداد العقد املنرصم 

والرامية إىل تحسني فهمنا لألمن الغذايئ والتغذية وإسداء 

املشورة القامئة عىل األدلة إىل اللجنة والجهات الفاعلة 

األخرى يف األوساط العاملية املعنية باألمن الغذايئ والتغذية. 

وأود بصفة خاصة أن أعرب عن تقديري للرئيس املنتهية 

واليته، Patrick Caron، عىل حسن قيادته وتشجيعه قيام 

اللجنة باالهتامم بالعمل املطلوب لهذا التقرير.

وأود أن أعرب عن تقديري ملشاركة والتزام جميع خرباء 

الفريق الذين عملوا عىل هذا التقرير، وبخاصة قائدة  فريق 

 Barbara :وأعضاء فريق املرشوع Jennifer Clapp ،املرشوع

.Paola Termineو William Moseleyو Burlingame

واسمحوا يل بأن أثني عىل أمانة فريق الخرباء وأن 

أشكرها عىل دعمها الثمني لعمل الفريق. وبسبب جائحة 

كوفيد-19 توّجب عقد اجتامعات اللجنة التوجيهية 

ومداوالتها كافة بواسطة الوسائل االفرتاضية، األمر الذي 

مثّل تحديات وأعاماًل إضافية عىل عاتق األمانة من 

أجل ضامن استمرار التقدم يف صياغة التقرير. واستفاد 

هذا التقرير أيًضا بشكل كبري من اقرتاحات املراجعني 

الخارجيني من األقران والتعليقات التي قدمها عدد أكرب 

من املعتاد من الخرباء واملؤسسات، سواء يف ما يتعلق 

بنطاق التقرير أم مبسودته األوىل.

وأخريًا وليس آخرًا، أود أن أتوجه بالشكر إىل الرشكاء الذين 

يقدمون دعاًم ماليًا فعااًل ومستمرًا لعمل فريق الخرباء 

عىل نحو مفتان إىل أقىص الحدود، وبالتايل يساهمون يف 

تجرّد وحياد أعامله وتقاريره املعرتف بها عىل نطاق واسع. 

وتذكرنا جائحة كوفيد-19 يف هذا الوقت بهشاشة نظامنا 

الغذايئ العاملي وبأهمية العمل الذي نقوم به وإلحاحه 

لتعزيز التنسيق الدويل بشأن إطار اسرتاتيجي عاملي لألمن 

 Martin Cole .الغذايئ والتغذية من أجل إنهاء الجوع

رئيس اللجنة التوجيهية لفريق الخرباء رفيع املستوى 

املعني باألمن الغذايئ والتغذية، يونيو/حزيران 2020

وتذكرنا جائحة كوفيد-19 يف هذا الوقت بهشاشة نظامنا 

الغذايئ العاملي وبأهمية  العمل الذي نقوم به وإلحاحه 

لتعزيز التنسيق الدويل بشأن إطار اسرتاتيجي عاملي لألمن 

الغذايئ والتغذية من أجل إنهاء الجوع.

Martin Cole
رئيس اللجنة التوجيهية لفريق الخرباء رفيع املستوى 

املعني باألمن الغذايئ والتغذية، يونيو/حزيران 2020 
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شكر وتقدير

يقيّم هذا التقرير املساهمة املميزة التي قدمها أعضاء اللجنة التوجيهية السابقة لفريق الخرباء عىل امتداد العقد املنرصم 

والرامية إىل تحسني فهمنا لألمن الغذايئ والتغذية وإسداء املشورة القامئة عىل األدلة إىل اللجنة والجهات الفاعلة األخرى يف 

األوساط العاملية املعنية باألمن الغذايئ والتغذية. وعىل وجه الخصوص، ال بّد من اإلشادة بالرئيس الذي انتهت واليته مؤخرًا 

Patrick Caron، لتشجيعه اللجنة عىل النظر يف العمل املطلوب لهذا التقرير.

ويتوجه فريق الخرباء بجزيل الشكر إىل جميع املشاركني الذين قّدموا مساهامتهم وتعليقاتهم القيمة للمشاورتني املفتوحتني 

حيث تتعلق األوىل بنطاق التقرير، والثانية باملسودة املتقدمة )النسخة صفر(. وقد قُدمت تلك املساهامت من خالل املنتدى 

 العاملي لألمن الغذايئ والتغذية التابع ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. وتتوفر جميع املساهامت عىل املوقع 

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

ويشكر فريق الخرباء جميع القيّمني عىل عملية املراجعة من األقران عىل مراجعتهم املسودة ما قبل األخرية  للتقرير )النسخة 

 1(. وتتوفر قامئة بجميع املراجعني من األقران لفريق الخرباء عىل املوقع 

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/acknowledgments. ونتوجه بخالص الشكر إىل األفراد التالية أسامؤهم عىل 

 Nadiaو Reetika Khera و Lucy Hintonو Taarini Chopra :مساهامتهم واقرتاحاتهم ومشاركاتهم يف أعامل الفريق

.Tracey Wagner-Rizvi و Rachel Mc Quailو Lambek

وقّدم Fabio Ricci )يف املراحل األوىل( وMassimo Giorgi الدعم املفيد طوال عملية إعداد التقرير. 

 Suzanne Lapstun وقّدمت املجموعة املعنية بالنرش لدى فرع املكتبة واملطبوعات يف منظمة األغذية والزراعة، وخاصة 

وMonica Umena وFabrizio Puzzilli أعامل التصميم والتخطيط فضاًل عن تنسيق اإلنتاج لإلصدارات باللغات الرسمية 

الست كلها. وقدمت Jeannie Marshall دعاًم قياًم لناحية التدقيق يف النسخة اإلنكليزية للتقرير.

ويجري متويل أعامل فريق الخرباء بالكامل بواسطة مساهامت طوعية. وتقارير فريق الخرباء عبارة عن مساع علمية جامعية 

مستقلة تتناول مواضيع تطلبها الجلسة العامة للجنة األمن الغذايئ العاملي. وتُعترب تقارير فريق الخرباء سلًعا عامة عاملية. 

ويشكر فريق الخرباء املانحني الذين يساهمون منذ عام 2010 يف حساب األمانة الخاص بالفريق، أو يقدمون مساهامت عينية 

مبا ميّكن الفريق من مامرسة عمله مع االحرتام التام الستقاللية هذا األخري. ويحظى فريق الخرباء منذ تأسيسه بدعم كّل من 

أسرتاليا وإثيوبيا وفنلندا وفرنسا وأملانيا وآيرلندا وموناكو ونيوزيلندا والرنويج واالتحاد الرويس وسلوفاكيا وإسبانيا والسودان 

والسويد وسويرسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاملية واالتحاد األورويب.
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موجز

يف أكتوبر/ترشين األول من عام 2018، طلبت لجنة 

األمم املتحدة لألمن الغذايئ العاملي يف دورتها الخامسة 

واألربعني من فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني 

باألمن الغذايئ والتغذية إعداد تقرير لتقييم مساهامته 

يك تسرتشد بها اإلجراءات املستقبلية للجنة يف ما يخص 

األمن الغذايئ والتغذية للجميع ضمن سياق خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية املستدامة. وطُلب 

إىل فريق الخرباء تحديًدا صياغة رسدية عاملية استرشافية 

بشأن األمن الغذايئ والتغذية تستند إىل مطبوعات 

سابقة لفريق الخرباء وتراعي التطورات األخرية، من 

أجل تقديم توجيهات اسرتاتيجية نحو تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة، وبخاصة الهدف 2 من أهداف التنمية 

املستدامة. واستجابًة لهذا الطلب، يعرض هذا التقرير 

رسدية عاملية تستند إىل ما نعرفه عن الوضع الحايل يف 

ما يتصل مبفاهيم األمن الغذايئ والتغذية ونتائجهام 

ومحركاتهام واتجاهاتهام السياسية الحرجة التي تكتيس 

أهمية قصوى بالنسبة إىل تحقيق الهدف 2 من أهداف 

التنمية املستدامة وكامل خطة عام 2030.

واستناًدا إىل النتائج التي توصلت إليها التقارير السابقة 

لفريق الخرباء عىل مدى العقد املنرصم، فضاًل عن 

املؤلفات العلمية األوسع نطاقًا، فإن الرسائل الرئيسية لهذا 

التقرير هي كالتايل:

مثة حاجة ملحة إىل تعزيز وتدعيم اإلدراك 1 

املفاهيمي لألمن الغذايئ والتغذية، من أجل إعطاء 

األولوية للحق يف الغذاء وتوسيع فهمنا لألمن الغذايئ، 

واعتامد إطار تحلييل وسيايس للنظم الغذائية.

تُظِهر النتائج  يف مجال األمن الغذايئ والتغذية 2 

خالل السنوات األخرية مدى تقصري املجتمع 

العاملي يف تحقيق أهداف خطة 2030، وبخاصة الهدف 

2 من أهداف التنمية املستدامة، فيام أن النظم الغذائية 

تواجه مجموعة من التحديات - وبعض الفرص - املرتبطة 

باالتجاهات الرئيسية ملحرّكات تغيري النظام الغذايئ.

ويف ضوء التحديات املتنوعة التي تواجهها 3 

النظم الغذائية، فإن النهج واإلجراءات املتعلقة 

بالسياسات العامة يف مجال األمن الغذايئ والتغذية 

ستتطلب إجراء تحوالت حاسمة يف السياسات ودعاًم 

للظروف التمكينية التي تساند األبعاد الستة لألمن الغذايئ.

وقد تم توضيح هذه النقاط من خالل دراسات حالة موجزة 

تعتمد عىل مجموعة واسعة من الخربات والسياقات.

أما توقيت صدور هذا التقرير، فبالغ األهمية. فقد 

أظهرت مؤرشات األمن الغذايئ والتغذية تردًدا يف التقدم 

عىل صعيد تحقيق مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية 

املستدامة، عند بدء العمل إلعداد هذا التقرير. وإن 

جائحة كوفيد-19 التي ظهرت أثناء إعداد هذا التقرير قد 

زادت الطني بلًّة. فقد كان تأثري هذه األزمة عميًقا، إذ أنها 

كشفت الكثري من جوانب النظم الغذائية التي تتطلب 

إعادة النظر فيها وإصالحها بشكل عاجل إذا كان لنا أن 

نضمن األمن الغذايئ والحق يف الغذاء للجميع.
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حتديث األطر املفاهيمية 
وأطر السياسة العامة

إن صياغة رسدية عاملية بشأن األمن الغذايئ والتغذية . 1

يتطلب وضع الحق يف الغذاء يف مصاف األولويات 

)أو بعبارة أخرى: "الحق يف الغذاء الكايف"( كإطار 

قانوين ذي أهمية أساسية لضامن األمن الغذايئ والنظم 

الغذائية املستدامة. ويف السنوات األخرية، اعتمد عدد 

متزايد من الدول ترشيعات تكرس الحق يف الغذاء، 

كام تم إحراز تقدم يف الكثري من القضايا، ولكن ال يزال 

هناك الكثري مام ينبغي فعله لإلعامل الكامل لهذا 

الحق األسايس من حقوق اإلنسان.

لقد تطور مفهوم األمن الغذايئ إىل درجة أصبح يسلّم . 2

فيها بأهمية مركزية صفة الفاعل واالستدامة، إىل 

جانب األبعاد األربعة األخرى أي التوافر والوصول 

واالستخدام واالستقرار. وتتعزز هذه األبعاد الستة 

لألمن الغذايئ من خالل فهم الحق يف الغذاء من 

الناحيتني املفهومية والقانونية.

ونعني بعبارة صفة الفاعل قدرة األفراد أو املجموعات . 3

عىل اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن ماهية األغذية 

التي يتناولونها، واألغذية التي ينتجونها، وكيفية إنتاج 

الغذاء وتجهيزه وتوزيعه داخل النظم الغذائية، 

وقدرتهم عىل املشاركة يف العمليات التي تحدد 

سياسات نظام األغذية وأسلوب حوكمتها. وتشري 

االستدامة إىل قدرة النظم الغذائية يف املدى البعيد 

عىل توفري األمن الغذايئ والتغذية بطريقة ال ترض 

باألسس االقتصادية واالجتامعية والبيئية التي تولّد 

األمن الغذايئ والتغذية ألجيال املستقبل.

وإن أفضل طريقة لتناول سياسة األمن الغذايئ . 4

والتغذية تتم من خالل إطار للنظام الغذايئ املستدام  

)الشكل 2( الذي يرتكز عىل الحق يف الغذاء. وتشمل 

النظم الغذائية مختلف العنارص واألنشطة املتصلة 

بإنتاج األغذية وتجهيزها وتوزيعها وتحضريها 

واستهالكها، فضاًل عن حصيلة هذه األنشطة مبا يف ذلك 

النتائج االجتامعية واالقتصادية والبيئية. ويقر إطار 

النظم الغذائية بتعقيد العالقات املتبادلة بني محرّكات 

التغيري عىل نطاق أوسع وبني عمل النظم الغذائية.

تجّسد النظم الغذائية املستدامة الصفات الداعمة . 5

لألبعاد الستة لألمن الغذايئ. فإن النظم الغذائية 

املستدامة: منتجة ومزدهرة )لضامن توافر الغذاء 

الكايف(؛ ومنصفة وشاملة )لضامن حصول جميع الناس 

عىل الغذاء وعىل سبل املعيشة داخل ذلك النظام(؛ 

ومتكينية ومحرتمة )لضامن صفة الفاعل لجميع 

األشخاص واملجموعات، مبن فيهم األشخاص األكرث 

ضعًفا وتهميًشا، التخاذ القرارات ومامرسة صوتهم يف 

رسم معامل هذا النظام(؛ وقادرة عىل الصمود )لضامن 

االستقرار يف مواجهة الصدمات واألزمات(؛ ومجددة 

)لضامن االستدامة بأبعادها كافة(؛ وصحية ومغذية 

)لضامن تناول املغّذيات واستخدامها(.

وقد حصلت تحوالت مهمة يف نهج السياسات إزاء . 6

األمن الغذايئ والتغذية، تسرتشد بالفهم املتنامي لألمن 

الغذايئ وبالتفكري يف النظم الغذائية، عىل النحو املبني 

يف التقارير السابقة لفريق الخرباء. أما السياسات 

التي ترعى تلك التحوالت فـهي: )1( تدعم التحوالت 

الجذرية للنظم الغذائية؛ )2( وتقّر بتعقيد النظام 

الغذايئ وتفاعالته مع القطاعات والنظم األخرى؛ )3( 

وتركّز عىل فهم أوسع نطاقًا للجوع ولسوء التغذية؛ 

)4( وتضع سياسات متنوعة كحلول ملعالجة املشاكل 

الخاصة بكل سياق.

ويوّضح التقرير نظريًة للتغيري )الشكل 4( مفادها أن . 7

التحوالت الحاسمة األربع للسياسات، إىل جانب بيئة 

متكينية أكرث قوة، تعمل مًعا لتوليد نظم غذائية أكرث 

استدامة تدعم األبعاد الستة لألمن الغذايئ وتساند يف 

نهاية املطاف إعامل الحق يف الغذاء وتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة، وبخاصة الهدف 2.
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االجتاهات والتحديات 
احلالية والفرص احملتملة 

يف النظم الغذائية

مل يكن التقدم عىل مستوى تحقيق الهدف 2 سويًا. . 8

فقد ارتفع عدد األشخاص الذين يعانون الجوع يف 

السنوات األخرية فيام أدت أزمة كوفيد-19 إىل تفاقم 

األوضاع. كام أن أشكااًل مختلفة من سوء التغذية - مبا 

يف ذلك زيادة الوزن والسمنة ونقص املغّذيات الدقيقة 

- تزيد هي أيًضا مبعدالت تنذر بالخطر. وتتدهور 

البيئات الغذائية يف سياقات مختلفة، ناهيك عن أّن 

سالمة األغذية تشكل مصدر قلق مستمر. وال تزال 

سبل كسب العيش يف النظام الغذايئ غري مستقرة 

بالنسبة للكثري من األشخاص األكرث ضعًفا وتهميًشا 

عىل مستوى العامل. وإن طريقة عمل النظم الغذائية 

حاليًا ترتب تكاليف خارجية هائلة. 

تتطلب صياغة سياسة أكرث فعالية يف مجال األمن . 9

الغذايئ والتغذية فهاًم أعمق للقوى األساسية الكامنة 

التي تدفع عجلة تغيري النظام الغذايئ. ومن الرضوري 

التعمق يف االتجاهات والتحديات والفرص الرئيسية 

من أجل صياغة سياسات أفضل لألمن الغذايئ 

والتغذية. وهناك الكثري من االتجاهات املهمة يف 

مختلف أنواع محرّكات النظم الغذائية.

االتجاهات عىل صعيد الفيزياء الحيوية والبيئة . 10

واألمراض. ميارس تغرّي املناخ حاليًا تأثريات عميقة يف 

النظم الغذائية، فيام تساهم النظم الغذائية يف تغرّي 

املناخ. والنظم الغذائية مسؤولة كذلك عن تسارع 

وترية تدهور املوارد الطبيعية فيام تتأثر بهذا األخري 

يف الوقت عينه. وملخاطر سالمة األغذية واألخطار 

واآلفات واألمراض الناشئة، مبا فيها كوفيد-19، تأثريات 

واسعة النطاق يف األمن الغذايئ.

االتجاهات عىل صعيد التكنولوجيا واالبتكار والبنية . 11

التحتية. شهدت السنوات األخرية دعاًم متزايًدا لالبتكار 

يف أساليب اإلنتاج الزراعي املستدام - مثل الزراعة 

اإليكولوجية، والتكثيف املستدام، والزراعة الذكية مناخيًا 

رغم وجود بعض الخالفات حول ماهية األساليب الواجب 

تطبيقها بحسب السياقات. وتستحدث التكنولوجيات 

الرقمية فرًصا للوفورات يف حني تطرح التساؤالت 

حول حامية خصوصية البيانات. وينظر البعض إىل 

التكنولوجيات الجديدة لرتبية النباتات، مثل التعديل 

الورايث، عىل أنها متقدمة عىل التكنولوجيا األحيائية 

الزراعية التقليدية، يف حني أن البعض اآلخر يتخوف من 

آثارها البيئية واالجتامعية. زد عىل أن استمرار وجود 

مواطن الضعف ومناولة األغذية بعد الحصاد والبنية 

التحتية لتخزينها متثّل جميعها تحديات خطرية، مبا 

يشمل املستويات العالية للفاقد واملهدر من األغذية.

االتجاهات عىل صعيد االقتصاد والسوق. لقد شهدت . 12

أسواق األغذية والزراعة توسًعا وعرقلة يف آن مًعا خالل 

العقود األخرية، وهناك مناقشات جارية بشأن اآلثار 

الناجمة عن التجارة الدولية لألغذية يف األمن الغذايئ. 

وأدى تزايد املركزية خالل العقود األخرية إىل إعادة 

تشكيل سالسل إمدادات األغذية الزراعية بطرق عززت 

قوة الرشكات الكربى وتأثريها داخل النظم الغذائية. 

وزاد تدخل الجهات املالية الفاعلة يف الكثري من املواقع 

ضمن النظم الغذائية، األمر الذي أدى إىل جدل حول 

ما إذا كانت أنشطة تلك الجهات مفيدة أو مزعزعة 

لالستقرار. وقد تفاقمت نقاط الضعف االقتصادية 

بسبب التداعيات االقتصادية الناجمة عن جائحة 

كوفيد-19، وما ترتب عن ذلك من عواقب سلبية عىل 

األمن الغذايئ. وإن التحّول الذي طرأ يف العقود األخرية 

عىل نسبة كبرية من اإلنتاج الزراعي وابتعاد استخدام 

األرايض عن األنشطة املرتبطة بالغذاء البرشي للتوجه 

نحو إنتاج أعالف الحيوانات واألخشاب والوقود 

الجيوي، قد طرح مقايضات ما بني األمن الغذايئ من 

جهة واالحتياجات من الطاقة من جهة أخرى. وقد 

كان ملحدودية فرص وصول صغار املنتجني إىل األرايض 

واملوارد واألسواق، أثر سلبي يف سبل املعيشة الريفية.

االتجاهات السياسية واملؤسسية. أسفرت الحوكمة . 13

الضعيفة واملشتتة ملسائل األمن الغذايئ والتغذية إىل 

جمود يف السياسات عىل مستويات مختلفة هّدد 

موجز
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التقدم. وقد انخفض استثامر القطاع العام يف األغذية 

والزراعة، ما أثار تساؤالت حول التوازن املناسب بني 

دوري القطاعني العام والخاص يف دعم النظم الغذائية. 

فالحروب األهلية والنزاعات تؤثر يف األمن الغذايئ 

للماليني من الناس يف مختلف أنحاء العامل.

االتجاهات االجتامعية والثقافية. ال تزال أشكال . 14

الالمساواة قامئة عىل املستويات كافة، مع ما يرتتب 

عن ذلك من تأثري سلبي عىل الحد من الفقر واألمن 

الغذايئ، وبخاصة بالنسبة إىل أكرث الناس ضعًفا 

وتهميًشا عىل مستوى العامل - مبا يشمل صغار املنتجني 

والنساء والشباب، والشعوب األصلية والعاملني ذوي 

الوضع الهش يف النظم الغذائية. فقد كان التقدم 

بطيئًا يف ما يتصل بتمكني املرأة، ما يؤثر سلبًا يف 

األمن الغذايئ عىل نحو بالغ األهمية نظرًا إىل األدوار 

املتعددة التي تؤديها املرأة يف النظم الغذائية.

االتجاهات الدميوغرافية. من شأن التغرّي السكاين . 15

أن يسفر عن زيادة يف الطلب عىل الغذاء، ولو أن 

نسبة تلك الزيادة ستكون رهن الخيارات الغذائية 

للمستهلك ورهن القدرة عىل الحد من الفاقد واملهدر 

من األغذية. وتؤثر أمناط التوسع الحرضي أيًضا يف 

النظم الغذائية وال سيام النزوح من الريف إىل املدن 

وتنامي الطلب يف املدن عىل األغذية الرسيعة التحضري 

واملهجزة. ويطرح تضاؤل اهتامم الشباب بالزراعة 

تحديات هائلة ملستقبل إنتاج األغذية وسبل العيش 

املرتبطة بالنظام الغذايئ.

التوجهات احملتملة على 
صعيد السياسات

إن أبرز التوجهات الواعدة عىل مستوى السياسات . 16

هي تلك التي تتبنى التحوالت السياسية األربعة 

الحاسمة التي حددها هذا التقرير. ومن املرجح أن 

تعمل السياسات التي تتبع هذه التحوالت عىل دعم 

األبعاد الستة لألمن الغذايئ وتعزيز النظم الغذائية. ويف 

الوقت نفسه، متّكن هذه السياسات النظم الغذائية من 

التخفيف من حدة التهديدات وتحديد الفرص الناشئة 

من االتجاهات السائدة يف محرّكات النظم الغذائية.

ويتعنّي عىل السياسات التي تشجع التحول الجذري . 17

للنظم الغذائية أن تكون متكينية، ومنصفة، ومجددة، 

ومنتجة، ومزدهرة، كام يجب أن تعيد صياغة املبادئ 

األساسية، من اإلنتاج إىل االستهالك، بصورة جريئة. 

وتشمل هذه األخرية اتخاذ تدابري أقوى لتعزيز 

اإلنصاف بني املشاركني يف النظم الغذائية، عن طريق 

تعزيز التمثيل والحق يف الغذاء، وال سيام بالنسبة 

إىل األشخاص املستضعفني واملهمشني. وإن التدابري 

الرامية إىل ضامن مامرسات أكرث استدامة، مثل الزراعة 

اإليكولوجية، تتناول أيًضا تغرّي املناخ وتدهور النظم 

اإليكولوجية. وتساعد التدابري الرامية إىل إعادة 

تشكيل شبكات إنتاج األغذية وتوزيعها، مثل األسواق 

املناطقية، يف التغلب عىل التحديات االقتصادية 

واالجتامعية-الثقافية كالتجارة غري املتكافئة، واألسواق 

املركزية وأوجه الالمساواة املستمرة، من خالل دعم 

األسواق املتنوعة واملنصفة واألكرث قدرة عىل الصمود.

من املطلوب تطبيق سياسات تقّدر الرتابط بني النظم . 18

والقطاعات املختلفة، لضامن نظم غذائية أكرث قدرة عىل 

التجدد واإلنتاجية والصمود. ويتوّجب تحسني التنسيق 

عرب القطاعات والنظم من خالل نُهج تكفل عمل النظم 

االقتصادية بطرق داعمة للنظم الغذائية. وهي تشمل 

أيًضا سياسات تعالج تحديًدا التحديات عند نقاط 

التقاطع بني النظم الغذائية والنظم البيئية، التي تشكل 

أسس اإلنتاج الغذايئ. ومن األهمية مبكان أيًضا أن تساعد 

املبادرات والسياسات التي تعتمد عىل الدروس حول 

الروابط يف ما بني النظم واملستفادة من األزمات السابقة، 

كالدروس الحالية لجائحة كوفيد-19، يف جعل النظم 

الغذائية أكرث قدرة عىل الصمود يف األزمات املقبلة.

إن السياسات التي تعالج الجوع وسوء التغذية . 19

بأشكاله كافة، تتطلب نظاًم غذائية منصفة، ومتكينية، 

ومستدامة، وصحية، ومغذية. وتدعم السياسات 

املتبعة يف هذا املجال اإلنتاج الزراعي املوّجه إىل 

التغذية، والبيئات الغذائية لتشجيع األمناط الغذائية 

الصحية وتوافر أصناف متنوعة من الفاكهة والخضار 

املحلية الطازجة. ومن العنارص األساسية ألي تحسني 

تغذوي، تطبيق سياسات متعلقة بتغذية الرّضع 

واألطفال، مبا يف ذلك تحسني معدالت الرضاعة 
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موجز

الطبيعية الخالصة حتى سن ستة أشهر. ومن األهمية 

مبكان أيًضا اتخاذ تدابري تعالج أشكاًل محددة من سوء 

التغذية، وخاصة بالنسبة إىل أكرث السكان تهميًشا.

ومن الرضوري تطبيق سياسات تضع حلوًل خاصة 0 20

بالسياقات املعينة، مع مراعاة الظروف واملعارف 

املحلية إلرساء نظم غذائية أكرث قدرة عىل الصمود 

وإنتاجية ومتكيًنا. وينبغي للتدابري أن تتصدى 

للتحديات املتميزة التي تنشأ يف أنواع مختلفة من 

السياقات الريفية والحرضية، مبا يف ذلك دعم النظم 

الزراعية الصغرية النطاق، فضًل عن دعم الحصول 

عىل األغذية الصحية يف املناطق الحرضية التي ترتبط 

بصغار املنتجني يف املناطق الريفية. وتشكل التحديات 

الفريدة الناجمة عن الرصاعات سببًا رئيسيًا للجوع، 

وهي تتطلب اتخاذ تدابري لدعم اإلنتاج الغذايئ 

املتكامل يف األوضاع التي يشوبها الضطراب ويف 

املناطق الخارجة لتوها من نزاع.

إن الحوكمة الفّعالة رضورية لدعم التحولت 0 21

السياسية الحاسمة ولتمكني سياسات ومبادرات 

األمن الغذايئ والتغذية بشكل أفضل من تلبية 

أهداف التنمية املستدامة، وخصوًصا الهدف 2. 

وتشمل الحوكمة الفعالة تجديد اللتزام بالتعاون 

والتنسيق بني األطراف املتعددة، ودعم اللتزامات 

الدولية الراسخة، وتعزيز التنسيق بني القطاعات عىل 

مختلف مستويات الحكومة، فضًل عن الرشاكات 

الفّعالة بني أصحاب املصلحة املتعددين التي 

تدعم املشاركة والتمثيل، مبا يشمل أصوات الفئات 

املهمشة واملستضعفة.

من األهمية مبكان أن تقوم الدول بتشجيع ودعم 0 22

مجموعة واسعة من البحوث يف مجال األمن الغذايئ 

والتغذية وبخاصة ما يتصل بالقضايا الحرجة والناشئة 

الرئيسية فضًل عن املواضيع املثرية للجدل. ومن 

الرضوري أن تحظى هذه القضايا، مبا يف ذلك يف حالة 

األزمات غري املتوقعة مثل جائحة كوفيد-19، باهتامم 

بحثي كامل يف ما يتعلق بأثرها يف سياسات ونتائج 

األمن الغذايئ والتغذية، ول سيام آثارها يف أكرث الفئات 

تهميًشا وضعًفا.

اخلالصة
من املهم جًدا أن يغتنم املجتمع العاملي اللحظة 0 23

الحالية لتبّني أطر جديدة لألمن الغذايئ والتغذية 

كفيلة بتوسيع فهمنا لألمن الغذايئ وتقدير مدى 

تعقيد محرّكات النظم الغذائية ونتائجها، فضًل عن 

تبني التحولت السياسية الحرجة التي تدعم أبعاد 

األمن الغذايئ كافة، إذ إن كل تلك األمور أساسية 

لدعم الحق يف الغذاء الكايف. وقد شدد فريق الخرباء 

عىل هذه األطر املفاهيمية والتحولت يف السياسات 

بشكل مطرد، بيد أنها قد طُبقت بشكل غري متساو 

من الناحية العملية. ونظرًا إىل األداء الضعيف يف ما 

يتصل بالهدف 2 وسائر أهداف التنمية املستدامة 

املرتبطة باألمن الغذايئ والتغذية حتى تاريخه، فإن 

الوقت قد فات لتبّني هذه األطر والنهج السياسية 

بطريقة متسقة ومتامسكة يف مجمل نظم األغذية 

والجهات الفاعلة يف النظام الغذايئ.

إن الوضع امللّح واملتفاقم لألمن الغذايئ والتغذية جراء 0 24

أزمة كوفيد-19 يجعل نرش النتائج يف هذا التوقيت 

مناسبًا ومهاًم. فقد كانت األزمة مبثابة إنذار ينبه إىل 

وجوب التصدي للتحديات املتعددة املعقدة التي 

تواجه النظم الغذائية، وهي تتطلب اتخاذ تدابري 

لتحسني النظم الغذائية من أجل جعلها أكرث مرونة 

وقدرة عىل الصمود يف وجه األزمات، وأيًضا أكرث إنصافًا 

وشموًل ومتكيًنا واحرتاًما وتجدًدا وصّحة وتغذية، وأكرث 

إنتاجية وازدهاًرا لصالح الجميع.
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مقدمة

ال بّد للنظم الغذائية أن تتحّول إذا كان للمجتمع العاملي 

أن يحقق أهداف التنمية املستدامة بحلول عام 2030، 

وبخاصة الهدف 2 املتمثل يف القضاء عىل الجوع وسوء 

التغذية بكافة أشكاله وتعزيز الزراعة املستدامة بحلول 

عام 2030. وإن الدعوة املحددة إىل العمل التي أطلقتها 

أهداف التنمية املستدامة والتي تكتيس أهمية مركزية يف 

خطة عام 2030 تتلخص يف "عدم ترك أحد خلف الركب". 

وتشدد هذه الدعوة عىل جانب اإلنصاف مع تأكيدها يف 

الوقت عينه عىل أهمية االستدامة.

ويعاين ثلث البرش يف الوقت الراهن شكاًل واحًدا أو أكرث من 

أشكال الجوع أو سوء التغذية. فبعد سنوات من الرتاجع 

املطرد يف عدد الجياع، عاود هذا األخري ارتفاعه عام 2015، 

فبلغ 821 مليون شخص بحلول عام 2017 )منظمة األغذية 

والزراعة وآخرون، 2019(. وميثّل الجوع املزمن، إىل جانب 

أشكال سوء التغذية كافة - مبا فيها زيادة الوزن، والسمنة، 

ونقص املغّذيات الدقيقة التي تؤثر يف نسبة كبرية ومتزايدة 

من البرش - تحديًا عسريًا متعدد املحاور. ويف الوقت نفسه، 

تواجه النظم الغذائية تحديات عديدة أخرى، مبا فيها 

تدهور املوارد الطبيعية، وتغرّي املناخ، والرصاعات، والتغري 

السكاين، وانعدام املساواة يف الوصول إىل املوارد الغذائية 

والزراعية، من بني تحديات أخرى. وهناك حاجة ملحة إىل 

إطار أكرث فعالية للسياسات العامة من أجل تيسري تحّول 

أسايس للنظم الغذائية من أجل معالجة هذه الحاالت 

البالغة التعقيد عىل نحو أفضل.

وتتصدر تحديات جديدة هذا املشهد املقلق، األمر 

الذي يزيد من تعقيد املهمة املقبلة. ومن املتوقع أن 

يزداد عدد األشخاص الذين يعانون الجوع بنسبة كبرية 

بحلول نهاية 2020 بسبب أزمة كوفيد-19 التي كانت 

لها آثار سلبية خطرية عىل االقتصاد العاملي، وسالسل 

إمدادات األغذية واألمن الغذايئ العاملي. وقد أصدر 

فريق الخرباء تقريرًا موجزًا عن تأثري أزمة كوفيد-19 

يف األمن الغذايئ والتغذية )فريق الخرباء رفيع املستوى 

املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 2020(. ويتضمن 

التحليل املعروض هنا تصورات إضافية عن أثر الجائحة 

لصلته بوالية هذا التقرير.

"وقبل هذه األزمة األخرية، يف أكتوبر/ترشين األول 

2018، طلبت اللجنة يف دورتها الخامسة واألربعني إىل 

فريق الخرباء إعداد تقرير لتقييم مساهامتها "بهدف 

إرشاد اإلجراءات املستقبلية للجنة يف مجال األمن الغذايئ 

والتغذية للجميع يف سياق خطة عام 2030"، مع تحليل 

يراعي منظور الرشائح األكرث ترضًرا من انعدام األمن 

الغذايئ وسوء التغذية )لجنة األمن الغذايئ العاملي، 

2018أ(. ويتمثل الهدف العام من هذا التقرير، بحسب 

ما هو مفّصل يف برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة 

يف ما ييل: "صياغة نّص رسدية عاملية استرشافية عن األمن 

الغذايئ والتغذية، باالستناد إىل مطبوعات فريق الخرباء 

الرفيع املستوى السابقة، ومع مراعاة التطورات األخرية يف 

مجال املعارف املرتبطة باألمن الغذايئ والتغذية" من أجل 

توفري إرشادات اسرتاتيجة باتجاه تحقيق الهدف 2 وخطة 

عام 2030 للتنمية املستدامة."

وطلبت اللجنة بوجه خاص أن تشمل أهداف التقرير ما 

ييل:

النظر مليًا يف "الوضع الحايل للمعارف، وتسليط الضوء 	 

عىل املجاالت الرئيسية للتوافق أو الخالف، فضاًل عن 

التحديات أو الثغرات أو الشكوك الرئيسية".
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"تسليط الضوء، باستخدام أمثلة ملموسة، عىل 	 

املسارات التي ساهمت أو التي قد تساهم من 

خاللها توصيات اللجنة بشأن السياسات املبنية عىل 

تلك التقارير يف تحقيق خطة عام 2030 وأهدافها 

ومقاصدها عىل درجات مختلفة."

"االسرتشاد بهذا النشاط إلعداد املساهامت املستقبلية 	 

للجنة يف املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني 

بالتنمية املستدامة."

"تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر يف األمن الغذايئ 	 

والتغذية التي مل يتم النظر فيها حتى اآلن، والتي ميكن 

أن توىل املزيد من االهتامم لالسرتشاد بها يف املناقشات 

املقبلة الرامية إىل إعداد برامج العمل املتعددة السنوات 

املقبلة للجنة." )لجنة األمن الغذايئ العاملي، 2019(.

ويسعى هذا التقرير إىل تقديم إجابات عىل هذه األسئلة. 

فهو أواًل يوجز املفاهيم األساسية ومنظور سياسات األمن 

الغذايئ والتغذية عىل نحو ورودها يف تقارير سابقة لفريق 

الخرباء، فضاًل عن الكتابات العلمية األوسع التي تشكل 

أساًسا لرسدية عاملية حول كيفية تحقيق مقاصد األمن 

الغذايئ والتغذية عىل نحو فّعال بحسب ما ترد يف إطار 

الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة. وثانيًا، يقّدم 

التقرير نبذة عن االتجاهات السائدة التي تهم نتائج 

األمن الغذايئ والتغذية حول العامل اليوم، مسلطًا الضوء 

عىل التحديات والحواجز والفرص املحتملة. وختاًما، يقّدم 

التقرير أمثلة عن االتجاهات السياسية الحاسمة البالغة 

األهمية يف معالجة املشكلة امللحة املتمثلة يف التقدم 

املتعرث لتحقيق مقاصد الهدف 2.

وتستند الرسدية الشاملة1 الواردة يف هذا التقرير إىل ما 

نعرفه من معلومات عن الوضع الراهن، مبا يف ذلك التقدم 

العلمي، والجملة الواسعة من االبتكارات الصغرية والكبرية 

عىل األرض، واملجتمع املدين وأنشطة حشد الفالحني من 

أجل حصولهم عىل املوارد والعدالة االجتامعية بصورة 

منصفة. كام تسلّط الضوء عىل املجاالت التي نفتقر فيها 

حاليًا إىل املعرفة، وعىل القضايا املثرية للجدل واألمور التي 

تحتاج إىل املزيد من البحث. ويقرتح هذا التقرير تعزيز 

وتوحيد األفكار والنهج واإلجراءات املتعلقة بالسياسات 

العامة، استناًدا إىل أصحاب املصلحة املتعددين وأشكال 

املعرفة املختلفة، بغية تحقيق النتائج املطلوبة. وترد يف ما 

ييل العنارص الرئيسية لهذه الرسدية:

يف ما يتعلق بالتفكري املفاهيمي الذي يرشد السياسات . 1

العامة، يرُبز التقرير أهمية صفة الفاعل واالستدامة 

بوصفهام بعدين رئيسيني لألمن الغذايئ إىل جانب األبعاد 

األربعة األخرى املشار إليها عىل نطاق واسع أي: التوافر، 

والوصول، واالستخدام، واالستقرار. كام يؤكد عىل رضورة 

انتهاج سياسة غذائية لتبني إطار للنظم الغذائية املستدامة 

يرتكز عىل هذا التصور األوسع لألمن الغذايئ، مع اعتبار 

الحق يف الغذاء مبًدأ توجيهيًا. وتتبنى السياسات الداعمة 

للنظم الغذائية املستدامة أربعة تحوالت حاسمة يف 

السياسات: )1( تقرتح تحواًل جذريًا يف النظم الغذائية 

ككل تحقيًقا ألهداف خطة عام 2030؛ )2( وتقّر بتعقيد 

النظام الغذايئ وترابطه مع مجموعة من النظم والقطاعات 

األخرى؛ )3( وتتصدى للجوع ولسوء التغذية بكافة أشكاله؛ 

يستجيب هذا التقرير لهذا الطلب الصادر عن لجنة 
 األمن الغذايئ العاملي 

وهو مصمم بناء عىل ثالثة أسئلة ملّحة:

كيف تحّول تصّور األمن الغذايئ والتغذية خالل السنوات األخرية ( 1)

بحسب ما أوضحته التقارير السابقة لفريق الخرباء، وكيف 

ميكن لهذه الرؤى أن تغذي رسدية عاملية حول أفضل السبل 

لتلبية مقاصد الهدف 2؟

ما هي االتجاهات والتحديات الرئيسية التي تؤثر يف نتائج األمن ( 2)

الغذايئ والتغذية اليوم والتي قد تساعد يف تفسري تعرّث التقّدم 

يف تحقيق مقاصد الهدف 2 أو تعطي فكرًة عن الفرص املحتملة 

لتحقيق هذه األهداف بشكل أفضل يف املستقبل؟

ما هي بعض االتجاهات السياسية الواعدة لتخطي التحديات ( 3)

وتحقيق أهداف األمن الغذايئ والتغذية بحلول عام 2030؟

1 تعني عبارة "الرسدية" أن املؤلفني يرسدون قصًة متامسكة أو يعرضون رسًدا لحالة 

معينة بداًل من طرح مجموعة من الحقائق املشتتة. كام تعرّب الرسديات عن الحكمة 

الجامعية أو السائدة بشأن موضوع ما. وعليه، قد تتطور الرسديات أو تتغري مبرور 

الوقت مع ظهور معلومات جديدة. ويف بعض األحيان قد تصمد الرسدية املهيمنة 

مبواجهة أدلة مضادة، ولكنها تتغري يف نهاية املطاف مع ظهور رسديات نقيضة 

.)MEARNS, 1996و LEACH(
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مقدمة

)4( وتقدر الحاالت الخاصة بالسياقات املعينة والتي 

تتطلب حلواًل متنوعة. ومن املمكن دعم هذه التحوالت 

الحاسمة يف السياسات من خالل توفري الظروف التمكينية 

الرئيسية، مبا يف ذلك الحوكمة األكرث فعالية عىل مستويات 

متعددة وجدول أعامل قوي للبحوث لالستمرار يف بناء 

املعارف بشأن أنواع املبادرات ونهج السياسات األنجع. 

ويف حني قامت التقارير السابقة لفريق الخرباء بالتشديد 

عىل نهج لسياسة األمن الغذايئ والتغذية يتضمن هذه 

األفكار املرتابطة، فإنه مل يتم اعتامد ذلك النهج بشكل سوي 

ومتسق يف إجراءات السياسة العامة عىل املستوى العميل.

ويف ما يتعلق باالتجاهات والتحديات الرئيسية، يسلّط . 2

التقرير الضوء عىل سلسلة من التطورات املستجدة 

والجارية التي لها تداعيات معقدة عىل أبعاد األمن 

الغذايئ الستة كافة وعىل النظم الغذائية بشكل أوسع. 

وهي تشمل االتجاهات يف نتائج األمن الغذايئ والتغذية، 

فضاًل عن االتجاهات الحاصلة حاليًا يف مجاالت أخرى 

والدافعة للتغيري يف النظام الغذايئ، مبا يف ذلك مجال 

الفيزياء الحيوية والبيئة؛ والتكنولوجيا واالبتكار والبنية 

التحتية؛ واالقتصاد والسوق؛ والسياسة واملؤسسات؛ 

واملجال االجتامعي والثقايف؛ والدميوغرافيا. ولهذه 

االتجاهات آثار عميقة يف النظم الغذائية وهي تتقاطع 

مع نتائج األمن الغذايئ والتغذية بطرق مهمة. وتتسم 

تلك التأثريات بتعقيدها وهي كثريًا ما تطرح تحديات، 

ويف بعض الحاالت، فرًصا لألمن الغذايئ والتغذية. ويف 

حني يتفق الخرباء بشكل عريض بشأن تداعيات بعض 

من هذه االتجاهات عىل صعيد األمن الغذايئ والتغذية، 

فإن هناك اتجاهات أخرى تشكل موضع جدل حاد 

أو حديثة النشوء، ونحن نفتقر إىل معلومات كاملة 

بشأن تبعاتها عىل مستوى األمن الغذايئ والتغذية. 

ويشري التقرير إىل مجاالت االتفاق والخالف، وتلك التي 

تستوجب إجراء املزيد من البحوث لتكوين فهم أكمل 

للتأثري املحتمل والتداعيات عىل السياسات العامة.

واستناًدا إىل تقارير فريق الخرباء، فضاًل عن التحاليل . 3

الواردة يف املؤلفات األوسع نطاقًا، يوجز هذا التقرير 

مقرتحات للتوجيهات السياسية من أجل املعالجة الفعالة 

لهذه التحديات بطرق تبني نظاًم غذائية أكرث مرونة 

وقادرة عىل متكني الجهات الفاعلة وأصحاب املصلحة 

عىل املستويات كافة من املساهمة يف تحقيق أهداف 

التنمية املستدامة كلها، وال سيام الهدف 2 بشكل خاص. 

وتتبنى االتجاهات املقرتحة للسياسات التحوالت الحاسمة 

يف النهج الذي حدده  الفصل األول، والتي تشكل رضورة 

أساسية لدعم األبعاد الستة لألمن الغذايئ ومعالجة 

التحديات والفرص التي تواجهها الشبكات االجتامعية 

والنظم الغذائية املذكورة يف الفصل الثاين. وتعرتف هذه 

االتجاهات يف مجال السياسات بالتفاعل املعقد بني 

مختلف أبعاد األمن الغذايئ، والحاجة إىل سياسات لدعم 

النظم الغذائية املستدامة التي تستند إىل الحق يف الغذاء.

وإن توقيت هذا التقرير بالغ األهمية. فإن عام 2020 يصادف 

الذكرى السنوية العارشة إلنشاء فريق الخرباء، يف حني ال 

يبعد عام 2030، أي املوعد النهايئ لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة، سوى عرش سنوات. وهو أيًضا يحل بعد عام واحد 

فقط عىل إعالن عقد األمم املتحدة للزراعة األرسية )2019 إىل 

2028( وقبل عام واحد من بداية عقد األمم املتحدة إلصالح 

النظم اإليكولوجية )2021 إىل 2030(. وفضالً عن ذلك، هو 

يقع يف منتصف مدة عقد األمم املتحدة للعمل من أجل 

التغذية )2016 إىل 2025(. وسريشد التقرير الدورة الخامسة 

عرشة املقبلة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي 

الذي سيتبنى إطارًا عامليًا للتنوع البيولوجي، والدورة السادسة 

والعرشين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

بشأن تغري املناخ التي من املقرر أن تعقد يف عام 2021، فضالً 

عن قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية يف عام 2021.

ورغم إحراز بعض التقدم خالل العقد املايض بشأن تحديات 

رئيسية معينة تعرتض األمن الغذايئ والتغذية وتشكل 

محط تركيز هذا التقرير، ففي االستجابة لدعوة أهداف 

التنمية املستدامة إىل "عدم ترك أحد خلف الركب"، يؤكد 

هذا التقرير عىل الحاجة املبارشة إىل حلول مبتكرة عىل 

مستويات متعددة لتلبية أهداف خطة عام 2030. ويكتيس 

هذا التحدي طابًعا ملًحا بشكل خاص يف هذا الوقت 

الذي متارس خالله جائحة كوفيد-19 تهديدات جديدة 

وخطرية عىل األمن الغذايئ والتغذية، كاشًفا بوضوح ما 

هي الجوانب املحددة من النظم الغذائية التي ال تعمل 

بشكل جيد. ويتعني علينا اقتناص اللحظة اآلنية عىل وجه 

الرسعة لتحويل النظم الغذائية بشكل جوهري بطرق كفيلة 

بتحسني قدرتها عىل الصمود ألجل تلبية أهداف التنمية 

املستدامة بالكامل، وخاصة الهدف 2، وإعادة التوازن بني 

األولويات يف النظم الغذائية لتحسني قدرتها عىل ضامن 

األمن الغذايئ للناس جميًعا يف كل األوقات.



الفصل األّول

تحديث األطر املفاهمية 
والخاصة بالسياسات
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تتمثّل إحدى الخطوات األوىل لوضع نص رسدي عاملي 

متّسق بشأن األمن الغذايئ والتغذية والتنمية املستدامة 

يف تقييم تطّور التفكري من حيث فهمنا لألمن الغذايئ 

والتغذية والنهج الواعدة أكرث من حيث سياسات األمن 

الغذايئ والتغذية خالل العقود األخرية. ويتيح هذا الفصل 

استعراًضا وجيزًا ألبرز العنارص املفاهمية واملتعلّقة 

بالسياسات املحورية لهذا النص الرسدي، مع تسليط 

الضوء عىل النهج واالستنتاجات الرئيسية الواردة يف تقارير 

سابقة لفريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ 

والتغذية )فريق الخرباء( ويف املؤلفات األوسع نطاقًا. وهي 

تتضمن ما ييل: إسناد األولوية للحق يف الغذاء كإطار قانوين 

أسايس لتحقيق أهداف األمن الغذايئ والتغذية؛ واملكاسب 

يف فهمنا ملفهوم األمن الغذايئ ليشمل األبعاد الستة )التوافر 

والوصول واالستخدام واالستقرار وصفة الفاعل واالستدامة(؛ 

وأهمية اعتامد إطار للنظم الغذائية املستدامة لتحليل 

محرّكات األمن الغذايئ والتغذية والنواتج األساسية 

لتستنري بها التطّورات يف مجال السياسات؛ والتغيريات 

الحاسمة الالزمة يف مجال السياسات لدعم النظم الغذائية 

املستدامة. ويختتم الفصل بنظرة موجزة عن طريقة جمع 

املكاسب املحرزة عىل مستوى التفكري يف هذه املسائل 

ضمن نظرية للتغيري تربط التطبيق املتّسق لالنتقاالت 

السياساتية الحاسمة بنظم غذائية أكرث استدامة تدعم 

األبعاد الستة لألمن الغذايئ الرضورية إلعامل الحق يف 

الغذاء وتحقيق أهداف خطة 2030 كافة، ال سيام الهدف 2 

من أهداف التنمية املستدامة. 

إسناد األولوية للحق يف 
الغذاء

شددت تقارير فريق الخرباء بشكل متّسق عىل الحق يف 

غذاء كاٍف عىل اعتباره مبدأً توجيهيًا رئيسيًا لدعم األمن 

الغذايئ والتغذية. ويتم اإلقرار بالحق يف غذاء كاٍف كحق 

أسايس من حقوق اإلنسان يجب عىل الدول أن تحرتمه 

بصفتها الجهات املسؤولة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 

لعام 1948 الذي يسلّط الضوء أيًضا عىل تداخل حقوق 

اإلنسان جميعها وعدم قابلية تجزئتها )الجمعية العامة 

لألمم املتحدة، 1948(. ومن واجب والتزام ومسؤولية الدول 

احرتام حقوق اإلنسان وحاميتها وإعاملها، مبا يف ذلك الحق 

يف الغذاء، مبوجب القانون الدويل، كام تنص عليه املادة 11 

من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية لعام 1966 )األمم املتحدة، 1966(. وأكّدت 

الحكومات من جديد عىل "حق كل إنسان يف الحصول عىل 

أغذية سليمة ومغذية، مبا يتفق مع الحق يف الغذاء الكايف 

والحق األسايس لكل إنسان يف التحرر من الجوع" يف إعالن 

روما بشأن األمن الغذايئ العاملي الذي اعتمده مؤمتر القمة 

العاملي لألغذية يف عام 1996 )األمم املتحدة، 1996(. 

وحّددت لجنة األمم املتحدة   املعنية بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية   يف التعليق العام رقم 12 عن الحق يف 

غذاء كاٍف )عام 1990( بالتفصيل املحتوى وااللتزامات التي 

ينطوي عليها هذا الحق، وأوجزها املقرر الخاص السابق 
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 Olivier de لألمم املتحدة املعني بالحق يف الغذاء، السيد

Schutter كام ييل: "إن الحق يف الغذاء هو حق يتمتّع به 

كل فرد، إن كان وحده أو مجتمًعا مع آخرين، بالوصول 

املادي واالقتصادي يف كل األوقات إىل ما يكفي من غذاء 

مناسب ومقبول ثقافيًا يُنتج ويُستهلك بصورة مستدامة، مع 

 de Schutter,( "صون نفاذ األجيال املستقبلية إىل األغذية

2014(. ويؤكّد التعليق العام عىل أن "الحق يف غذاء كاٍف 

مرتبط ارتباطًا ال يتجزّأ بكرامة اإلنسان املتأّصلة"، وأنه "ال 

ميكن فصله عن العدالة االجتامعية، ما يتطلّب اعتامد 

سياسات اقتصادية وبيئية واجتامعية مناسبة عىل املستويني 

الوطني والدويل، تكون موّجهة نحو استئصال الفقر وتحقيق 

حقوق اإلنسان للجميع" )  لجنة األمم املتحدة املعنية 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية  ، 1999، الصفحة 

2(. كام حدد التعليق العام التزامات الدول الخاصة "باحرتام 

الحقوق وصونها وتحقيقها"، مبا يشمل مسؤولياتها بالقيام 

مبا ييل: االحجام عن اتخاذ تدابري قد متنع النفاذ القائم إىل 

غذاء كاٍف؛ وضامن أاّل يتّخذ األفراد أو الرشكات إجراءات 

تحرم أشخاًصا من النفاذ إىل ما يكفيهم من األغذية؛ وتيسري 

النفاذ إىل األغذية من خالل املشاركة االستباقية يف "أنشطة 

يُراد منها تعزيز حصول األشخاص عىل املوارد وسبل ضامن 

كسب عيشهم، مبا يف ذلك األمن الغذايئ، واستخدامها )  لجنة 

األمم املتحدة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية  ، 1999، الصفحة 5(.

ومع أن الحكومات قد أقرّت مبدأ الحق يف الغذاء وكرّسته 

يف أطر قانونية عىل املستوى الدويل، اتّسم تنفيذ هذا الحق 

بالتفاوت من حيث املامرسة عمليًا. وأكّدت الحكومات 

األعضاء يف مجلس منظمة األغذية والزراعية لألمم املتحدة 

)املنظمة( مجدًدا عىل الحق يف الغذاء خالل مؤمتر القمة 

العاملي لألغذية لعام 2002 وطلبت وضع خطوط توجيهية 

بشأن الحق يف الغذاء لدعم إعامله )منظمة األغذية 

والزراعة، 2002(. واعتمد مجلس املنظمة، يف دورته 

السابعة والعرشين بعد املائة )منظمة األغذية والزراعة، 

2005(، باإلجامع، الخطوط التوجيهية الطوعية من أجل 

اإلعامل املطرد للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذايئ 

الوطني )يُشار إليها أيًضا بالخطوط التوجيهية للحق يف 

الغذاء(، من أجل تشجيع املزيد من الدول عىل إعامل هذا 

الحق من حيث املامرسة. واعتمد عدد متزايد من الدول، 

يف السنوات األخرية، ترشيعات لتكريس الحق يف الغذاء، 

وتم إحراز تقّدم يف العديد من الحاالت، غري أنه ال بد من 

القيام بعمل كبري بعد من أجل تحقيق اإلعامل الكامل 

لهذا الحق األسايس من حقوق اإلنسان )لجنة األمن الغذايئ 

العاملي، 2018ب؛ منظمة األغذية والزراعة، 2019أ(.

فهم متغّي لألمن الغذائي
لقد تغرّيت طرق فهم مفهوم األمن الغذايئ وتطّورت 

بأشكال مهمة خالل السنوات الخمسني املاضية )مثاًل 

Berry ؛Shaw, 2007 ؛Maxwell, 1996 وآخرون، 2015(، 

ووردت هذه األفكار املحّدثة بصورة متسقة يف التقارير 

الصادرة عن فريق الخرباء. وعرّف مؤمتر األغذية العاملي 

يف البداية مصطلح "األمن الغذايئ" يف عام 1974، يف زمٍن 

ارتفعت فيه أسعار األغذية بشكل حاد وانترشت املخاوف 

حيال أثر اضطراب األسواق عىل الجوع يف العامل. وتم 

تعريف األمن الغذايئ، يف ذلك السياق، عىل أنه "توافر 

إمدادات غذائية عاملية كافية يف جميع األوقات من 

املواد الغذائية األساسية لدعم التوّسع املطرد يف استهالك 

األغذية لتعويض التقلبات يف اإلنتاج واألسعار" )منظمة 

األغذية والزراعة، 1974(. ويعكس هذا التعريف التفكري 

السائد يف ذلك الوقت ومفاده أن الجوع ينشأ بالدرجة 

األوىل عن نقص يف توافر ما يكفي من اإلمدادات الغذائية 

عىل املستوى العاملي وعن عدم استقرار األسعار الدولية.

غري أن األبحاث القيّمة التي سعت إىل رشح سبب حدوث 

مجاعات يف سياقات معيّنة عىل مر التاريخ عىل الرغم 

من توافر األغذية عىل نطاق واسع، حققت، يف غضون 

عقد واحد، إنجازات مهّمة يف فهمنا النعدام األمن الغذايئ 

)Sen, 1981(. واتضح من خالل هذا العمل أن التوافر 

يشّكل مكّونًا واحًدا فقط من مشهد أوسع نطاقًا لسبب 

استمرار الجوع، وأن قدرة الشخص عىل الحصول عىل 

األغذية تتسم بأهمية بالغة. كام أبرز وجود عدد من 

العوامل، عىل غرار ظروف األسواق، والعاملة وقابلية 

سبل كسب العيش عىل البقاء، وملكية األصول، التي 

تساعد عىل رشح سبب عجز بعض السكان األكرث ضعًفا 

يف العامل عن النفاذ إىل األغذية حتى يف حاالت تتاح فيها 

اإلمدادات الغذائية بوفرة. ووردت هذه الفكرة يف تعريف 

املنظمة ملفهوم األمن الغذايئ لعام 1983 عىل أنه "ضامن 

إمكانية الوصول املادي واالقتصادي لألشخاص جميعهم 

ويف كل األوقات إىل األغذية األساسية التي يحتاجون إليها" 
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1  تحديث األطر املفاهمية والخاصة بالسياسات

)منظمة األغذية والزراعة، 1983(، وتعريف البنك الدويل 

لألمن الغذايئ عىل أنه "وصول األشخاص جميعهم ويف 

كل األوقات إىل األغذية الكافية لحياة مفعمة بالنشاط 

والصحة" )البنك الدويل، 1986، الصفحة 1(.

واستمّر تحديث تعريف األمن الغذايئ، يف عام 1996، 

ليشمل األبعاد التغذوية والثقافية )منظمة األغذية 

والزراعة، 1996(، ومع إضافة كلمة "اجتامعي" يف تقرير 

حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل لعام 2001 الصادر 

عن املنظمة، ما زال تعريف املفهوم الوارد أدناه هو األكرث 

موثوقية واألوسع استخداًما حتى اليوم:

وينطوي هذا التعريف عىل أربعة أبعاد مهمة اعترُبت 

محورية للمفهوم خالل العقود املاضية – مبا ال يشمل 

التوافر والوصول عىل النحو املبنّي أعاله وحسب، بل أيًضا 

االستخدام )باإلشارة إىل املتناول التغذوي( واالستقرار 

)باإلشارة إىل ثبات األبعاد الثالثة األخرى(. وتم تسليط 

الضوء عىل هذه األبعاد األربعة أيًضا بشكل متسق يف 

 Webb( املؤلّفات األكادميية بشأن األمن الغذايئ والتغذية

وآخرون، 2006؛ Barrett،  2010(. ونرشت املنظمة يف 

عام 2006 موجزًا للسياسات لعكس هذه األبعاد األربعة 

الرئيسية لألمن الغذايئ وتوطيدها نظرًا إىل أهميتها 

يف تحديد املسارات السياساتية لتحسني األمن الغذايئ 

)منظمة األغذية والزراعة، 2006(. 

كام يتم اإلقرار – إّما رصاحة أو ضمًنا – بهذه األبعاد 

األربعة لألمن الغذايئ ضمن التفسريات القانونية للحق 

يف الغذاء. ويأيت التعليق العام لعام 1999 عىل ذكر توافر 

األغذية وإمكانية الحصول عليها بصورة محددة، مبا يف 

ذلك الحصول االقتصادي واملادي عىل حد سواء. كام يُشري 

إىل االحتياجات التغذوية، ما يعادل االستخدام، فضاًل 

عن حاجة الدول إىل ضامن حصول املجموعات السكانية 

واألفراد الضعفاء عىل ما يكفي من األغذية حتى يف 

األوقات التي تواجه فيها املوارد عوائق شديدة، ما يعادل 

االستقرار )لجنة األمم املتحدة املعنية بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية  ، 1999(. وتم توطيد الرابط بني 

الحق يف الغذاء وهذه األبعاد األربعة لألمن الغذايئ يف 

الخطوط التوجيهية الخاصة بالحق يف الغذاء لعام 2004 

التي تنّص رصاحة عىل هذه األبعاد األربعة )منظمة 

األغذية والزراعة، 2005(.

اإلقرار بصفة الفاعل 
واالستدامة على أنهما جانبني 

رئيسيني لألمن الغذائي
مع أن األبعاد األربعة املذكورة أعاله لألمن الغذايئ ما 

زالت تتسم بأهمية محورية بالنسبة إىل املفهوم، إاّل 

أنها ما زالت تفتقر إىل بعض العنارص التي باتت تُعترب 

أساسية لتحويل النظم الغذائية باالتجاه الالزم لتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة. ويشّكل بُعدا "صفة الفاعل" 

و"االستدامة" بصورة خاصة، كام جرى التشديد عليه يف 

تقارير سابقة لفريق الخرباء، بعدين حيويني لألمن الغذايئ 

ينبثقان مبارشة عن مبدأ الحق يف الغذاء الذي ال يشّكل 

مبدأً جديًدا ولكن يجدر النهوض به يف األطر املفاهمية 

والسياساتية. وتعكس إضافة هذين البعدين إىل الفهم 

املشرتك لألمن الغذايئ االستنتاجات والتحاليل الواردة يف 

املؤلفات العلمية خالل العقد املايض، كام هو مبنّي أدناه.

صفة الفاعل
"يتم القبول بصفة الفاعل عىل نطاق واسع عىل اعتبارها 

جانبًا رئيسيًا من عملية التنمية )Kabeer, 1999؛ البنك 

 Sen ويعرّف .)Alkire, 2007و Ibrahim الدويل، 2005؛

) 1985 الصفحة 203 [النسخة اإلنكليزية]( صفة الفاعل 

عىل أنها "ما يتمتّع الفرد بحرية القيام به أو تحقيقه سعيًا 

إىل بلوغ أي من األهداف أو القيم التي يعتربها مهمة." 

وتتخطى صفة الفاعل مجرّد الحصول عىل املوارد املادية 

بحيث أنها تتضمن التمكني – أي قدرة األشخاص عىل 

اتخاذ إجراءات تساعد عىل تحسني رفاههم الخاص، إىل 

يتحقق األمن الغذايئ عندما يتمتع 
جميع الناس ويف جميع األوقات بفرص 

الوصول املادي واالجتامعي واالقتصادي إىل 
غذاء كاٍف ومأمون ومغذ يفي باحتياجاتهم 

الغذائية ويناسب أذواقهم الغذائية لحياة 
موفورة النشاط والصحة.

‘‘
‘‘
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جانب قدرتهم عىل املشاركة يف املجتمع بشكل يؤثّر عىل 

السياق األوسع نطاقًا، مبا يف ذلك اإلعراب عن رأيهم لتحديد 

السياسات )Alsop و Heinsohn،  2005(. وتضطلع 

الحكومات بدور مهم لتوفري السياق املؤسيس ووضع 

سياسات عامة تسمح مبامرسة صفة الفاعل، من خالل دعم 

العمليات واملؤسسات الدميقراطية والشاملة والتشاركية. 

وإن صفة الفاعل محددة املوقع يف معظمها، مبعنى أنها 

مقيّدة جرّاء ديناميكيات السلطة املحلية، والفروقات يف 

الرثوات، واملعايري الجنسانية، والهياكل الخاصة بالحوكمة 

)Peter, 2003(. وغالبًا ما تعكس أوجه التفاوت االجتامعية 

وجود فروقات يف صفة الفاعل بني مختلف األفراد 

واملجموعات واملؤسسات الحكومية، ما يؤثّر بدوره عىل 

فرص التنمية ونواتجها )البنك الدويل، 2005(. ويشّكل 

التمتّع بقدرة مامرسة صفة الفاعل بشكل ينأى بالفرد عن 

الحرمان حًقا أساسيًا من حقوق اإلنسان ويؤدي إىل نواتج 

إمنائية أفضل، كام شدد عليه البنك الدويل )2012(."

وتتسم صفة الفاعل بأهمية حيوية لضامن األمن الغذايئ، 

  Burchi( بقدر أهميتها بالنسبة إىل التنمية األوسع نطاقًا

 .)2007  ،Rocha 2018؛  ،Chappell 2016؛  ،de Muro و

ويف هذا السياق، تعني صفة الفاعل قدرة األفراد أو 

املجموعات عىل اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن نوع األغذية 

التي يتناولونها وينتجونها ويجّهزونها ويوزّعونها، ضمن 

النظم الغذائية، وقدرتهم عىل املشاركة يف عمليات تحديد 

السياسات الخاصة بالنظم الغذائية والحوكمة. وغالبًا ما 

يفتقر األفراد واملجتمعات املحلية املحرومون تاريخيًا )مبا 

يف ذلك النساء وصغار املنتجني الزراعيني والسكان األصليون 

والرعاة والصيّادون والعاملون الضعفاء يف النظم الغذائية 

واملجتمعات املهّمشة والفقراء يف املناطق الحرضية مثاًل( إىل 

صفة الفاعل يف ما يتعلّق باألمن الغذايئ والنظم الغذائية، 

وغالبًا ما يعانون من مستويات غري متناسبة من انعدام 

األمن الغذايئ. وقد تتمتّع جهات فاعلة أخرى )عىل غرار 

الجهات املانحة والرشكات الكبرية(، يف الوقت نفسه، بصفة 

فاعل أو سلطة غري متناسبة عىل تحديد كيفية تفكرينا يف 

انعدام األمن الغذايئ – مبا يف ذلك تحديد الحلول والتأثري 

عىل معامل البيئات الغذائية )التقرير رقم 12 لفريق الخرباء 

الرفيع املستوى، 2017؛ Schurman, 2017(. ويتم اإلقرار 

عىل نطاق واسع بأن الحكومات تضطلع بدور مهم لتدعيم 

القدرة الفردية والجامعية للسكان املستضعفني ليؤدوا 

دوًرا أكرب يف تحديد نظمهم الغذائية، مبا يشمل استحداث 

مساحات سياسية للحوار حيث يتم الحد إىل أقىص درجة 

ممكنة من التفاوت يف السلطة، وتحسني نواتج أمنهم 

 ،de Muroو Burchi( الغذايئ عرب تحسني قدراتهم التغذوية

2016؛ التقرير رقم 21 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2017؛ 

التقرير رقم 14 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2019(. 

ويرتبط مفهوم صفة الفاعل يف النظم الغذائية ارتباطًا 

عميًقا بحقوق اإلنسان، مبا فيها الحق يف الغذاء. ويقّر 

الحق يف الغذاء بصفة الفاعل ألن حقوق اإلنسان مرتبطة 

ارتباطًا جوهريًا بقدرات الفرد واملجتمع املحيل وحرياتهم. 

وتعزز الخطوط التوجيهية الطوعية من أجل اإلعامل 

املطرد للحق يف غذاء كاٍف )الخطوط التوجيهية الخاصة 

بالحق يف الغذاء(، التي اعتمدتها الدول األعضاء كافة 

يف املنظمة باإلجامع يف عام 2004، أهمية صفة الفاعل 

إلعامل الحق يف الغذاء من خالل دعوة الدول إىل " تشجيع 

وضامن قيام مجتمع حّر ودميقراطي وعادل من أجل تهيئة 

ظروف سلمية ومستقرة واجتامعية واقتصادية وسياسية 

وثقافية متّكن كل فرد من تأمني الغذاء له وألرسته بحرية 

وكرامة" )منظمة األغذية والزراعة، 2005، الخط التوجيهي 

1(. كام تدعو الخطوط التوجيهية للحق يف الغذاء الدول 

بشكل رصيح إىل ضامن وضع اسرتاتيجيات وسياسات بشأن 

الحق يف الغذاء وتنفيذها ورصدها من خالل عمليات 

شاملة تضمن مشاركة النساء وغريهّن من املجموعات 

الضعيفة، وأن تيرّس هذه االسرتاتيجيات والسياسات 

خيارات املستهلكني )منظمة األغذية والزراعة، 2005، مثاًل 

الخطوط التوجيهية 3 و8 و9 و11(. ويف الوقت نفسه، 

تتطلّب مامرسة صفة الفاعل اإلقرار بالحقوق ودعمها. 

ويشدد التقرير رقم 14 لفريق الخرباء عىل هذه النقطة، 

مؤكًّدا أن "تحقيق صفة الفاعل يحمل يف طياته رضورة 

الحصول عىل معلومات دقيقة، والحق يف الحصول عىل 

تلك املعلومات وغريها من جوانب األمن الغذايئ، فضاًل 

عن القدرة عىل ضامن تلك الحقوق، مبا يف ذلك الحصول 

عىل املوارد املطلوبة إلنتاج األغذية وحصادها وإعدادها 

والترصّف بها." )الصفحة 66 [النسخة اإلنكليزية] من 

تقرير فريق الخرباء الرفيع املستوى رقم 14، 2019(.
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االستدامة
يتم اإلقرار باالستدامة إىل حد كبري يف املؤلفات األوسع نطاقًا 

 Lang عىل أنها جزء ال يتجزّأ من مفهوم األمن الغذايئ )مثال

و Barling،  2012؛ Garnett،  2013؛ Berry وآخرون، 

2015؛ Béné وآخرون، 2019؛ Béné وآخرون، 2020(، 

وأنها تشّكل فكرًة محورية يف املبادرات السياساتية عىل 

غرار أهداف التنمية املستدامة )األمم املتحدة، 2019أ(. 

وتشري االستدامة إىل قدرة النظم الغذائية الطويلة األمد 

عىل توفري األمن الغذايئ والتغذوي اليوم بطريقة ال متّس 

باألسس البيئية واالقتصادية واالجتامعية التي تؤّمن األمن 

الغذايئ والتغذية ألجيال املستقبل )بترصّف من التقرير 

رقم 8 لفريق الخرباء الرفيع املستوى(. وتنطوي االستدامة 

كبعد من أبعاد األمن الغذايئ عىل مامرسات خاصة بالنظم 

الغذائية تحرتم النظم اإليكولوجية – أي األساس ذاته 

للنظم الغذائية - وتحميها عىل املدى الطويل، يف إطار 

تفاعلها املعّقد مع النظم االقتصادية واالجتامعية الالزمة 

لتوفري األمن الغذايئ والتغذية )El Bilali وآخرون، 2018؛ 

Meybeck و Gitz،  2017؛ Carlsson وآخرون، 2017(.

ويتّسم إدراج االستدامة يف مفهوم األمن الغذايئ والتغذية 

بأهمية حيوية ألن اتجاهات متنامية، عىل غرار تغرّي 

املناخ وتدهور املوارد الطبيعية، إىل جانب زيادة التفاوتنت 

االجتامعية واالقتصادية، تقّوض قدرة النظم اإليكولوجية 

عىل التفاعل مع النظم االجتامعية واالقتصادية لدعم 

إنتاج أغذية متنّوعة وصحية وسبل كسب العيش القامئة 

عىل النظم الغذائية يف املستقبل. ومن الرضوري بالتايل 

ضامن عمل النظم اإليكولوجية واالجتامعية واالقتصادية 

مع بعضها البعض بأشكال تسمح لها بالتجدد وتوفري األمن 

الغذايئ والتغذية ملدة طويلة يف املستقبل. وال تنعكس هذه 

اآلفاق عىل املدى األطول بسهولة يف بُعد األمن الغذايئ 

الخاص باالستدامة الذي أُضيف أساًسا لألخذ بعني االعتبار 

االختالالت عىل املدى األقرص، عىل غرار النزاعات والكوارث 

الطبيعية واضطراب األسواق التي قد تقّوض األمن الغذايئ 

برسعة )منظمة األغذية والزراعة، 2006(. وتنظر هذه 

اآلفاق عىل املدى األطول يف قدرة الروابط القامئة بني قاعدة 

املوارد الطبيعية وسبل كسب العيش واملجتمع عىل مواصلة 

الحفاظ عىل النظم التي تدعم األمن الغذايئ وتضمن أخذ 

احتياجات أجيال املستقبل يف الحسبان. 

ويتم اإلقرار باالستدامة عىل أنها جانب مهم لضامن الحق 

يف الغذاء. وتشري الخطوط التوجيهية الخاصة بالحق يف 

الغذاء بشكل رصيح إىل أهمية االستدامة للوفاء بالتزامات 

الدول بدعم الحق يف الغذاء وحاميته. وتدعو الخطوط 

التوجيهية الدول بشكل خاص إىل "بحث وضع سياسات 

وطنية نوعية، وصكوك قانونية، وآليات مساندة تحمي 

االستدامة اإليكولوجية وقدرة النظم األيكولوجية عىل 

ضامن إمكانية إنتاج األغذية عىل نحو متزايد ومستدام 

ألجيال الحارض واملستقبل" )منظمة األغذية والزراعة، 

2005، الخط التوجيهي 8(. وباإلضافة إىل ذلك، تشّكل 

االستدامة سمة رئيسية يف كل التقارير الصادرة عن 

فريق الخرباء تقريبًا، مبا يف ذلك التقريران رقم 14 و12 

لفريق الخرباء اللذان صدرا مؤّخرًا. وبالنسبة إىل النظم 

الغذائية، يتيح مفهوم البصمة اإليكولوجية ومقياسه متثياًل 

مفيًدا لبُعد االستدامة بحيث أنه ال يأخذ يف الحسبان ما 

يستهلكه األشخاص فقط، بل كذلك طريقة إنتاج األغذية 

وتجهيزها ونقلها واستخدامها. ويشّجع استخدام هذا 

املقياس املامرسات التي تحافظ عىل رأس املال الطبيعي 

أو تحّسنه ويثبط تلك التي تستنفذه )التقرير رقم 14 

لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2019(. وأشار استعراض 

عام 2017 ملساهامت فريق الخرباء يف لجنة األمن الغذايئ 

العاملي دعاًم لتحقيق أهداف التنمية املستدامة إىل ما 

ييل: "عند النظر يف األمن الغذايئ والتغذية، شّكلت التنمية 

املستدامة يف مختلف أبعادها جزًءا محوريًا بالفعل من 

النص الرسدي يف معظم التقارير الصادرة عن فريق 

الخرباء" )فريق الخرباء الرفيع املستوى، 2017د(.

ويتم النظر بشكل ضمني بالفعل يف إدراج صفة الفاعل 

واالستدامة يف التعريف املقبول عىل نطاق واسع لألمن 

الغذايئ، كام هو مبنّي يف الشكل 1. واإلشارة إىل "يف كل 

األوقات" ال تنطوي عىل أوجه عدم االستقرار القصرية املدى 

يف النظم الغذائية وحسب، بل عىل البعد الطويل املدى 

الذي يعكسه بُعد االستدامة أيًضا. والتطرّق إىل "األشخاص 

جميعهم" فضاًل عن "التفضيالت الغذائية" يف ذاك التعريف 

يُظهر أهمية بعض الجوانب الرئيسية املتعلّقة بصفة الفاعل، 

ألنه من املهم أاّل يتمتّع جميع األشخاص بقدرة الحصول 

عىل األغذية الكافية واملغذية التي تلبي احتياجاتهم 

التغذوية وحسب، بل حرية اختيار األغذية التي يتناولونها 
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الشكل 1
تحديد األبعاد الستة لألمن الغذايئ بحسب تعريفه الحايل

اإلطار 1

األبعاد الستة لألمن الغذايئ

توافر األغذية بالكمية والنوعية الكافيتني لتلبية االحتياجات التغذوية لألفراد، من دون أي مواد مرضّة، التوافر

وبشكل مقبول يف ثقافة معيّنة، يتّم تأمينها من خالل اإلنتاج املحيل أو الواردات.

الوصول )االقتصادي واالجتامعي 

واملادي(

التمتّع بالسبل الشخصية أو األرسية للحصول عىل أغذية من أجل منط غذايئ كاٍف مبستوى يضمن عدم 

تهديد القدرة عىل تلبية احتياجات أساسية أخرى أو تقويضها؛ وأن يتمّكن الجميع من الحصول عىل 

أغذية كافية، مبا يف ذلك األفراد أو املجموعات الضعيفة.

 التمتّع بنمط غذايئ مناسب ومياه نقية ورصف صحي ورعاية صحية، لتحقيق حالة من الرفاه االستخدام

التغذوي الذي يُلبي جميع االحتياجات الفسيولوجية.

التمتع بقدرة ضامن األمن الغذايئ يف حال حدوث صدمات مفاجئة )مثاًل أزمة اقتصادية أو صحية أو االستقرار

مناخية أو نزاع( أو أحداث دورية )مثل انعدام األمن الغذايئ املوسمي(.

أفراد أو مجموعات يتمتّعون بقدرة الترصّف بشكل مستقل الختيار ما يأكلونه، واألغذية التي ينتجونها، صفة الفاعل

وكيفية إنتاجها، وتجهيزها، وتوزيعها، إىل جانب املشاركة يف العمليات السياساتية التي تحدد النظم 

الغذائية. وتتطلّب حامية صفة الفاعل نظاًم اجتامعية وسياسية تنهض بهياكل الحوكمة التي متّكن من 

تحقيق األمن الغذايئ والتغذية للجميع.

مامرسات خاصة بالنظم الغذائية تساهم يف إعادة تجديد النظم الطبيعية واالجتامعية واالقتصادية االستدامة

عىل املدى الطويل، مع ضامن تلبية االحتياجات الغذائية لألجيال الحالية من دون تقويض االحتياجات 

الغذائية ألجيال املستقبل.

الفاعل صفة 

" يتحقق األمن الغذايئ عندما يتمتع

 مجيع الناس،
 ويف مجيع األوقات

 بفرص الوصول املادي واالجتماعي واالقتصادي 
إىل غذاء كاٍف

 ومأمون ومغذي يفي
 باحتياجاتهم الغذائية

ويناسب أذواقهم الغذائية
لحياة موفورة النشاط والصحة."

االستقرار )عىل املدى القصري(

االستدامة )عىل املدى الطويل(

الوصول

التوافر

االستخدام
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" يتحقق األمن الغذايئ عندما يتمتع

 مجيع الناس،
 ويف مجيع األوقات

 بفرص الوصول املادي واالجتماعي واالقتصادي 
إىل غذاء كاٍف

 ومأمون ومغذي يفي
 باحتياجاتهم الغذائية

ويناسب أذواقهم الغذائية
لحياة موفورة النشاط والصحة."

وينتجونها أيًضا. كام تشّكل صفة الفاعل أساًسا لسائر األبعاد 

األخرى لألمن الغذايئ من خالل التشديد عىل قدرة األفراد 

واملجموعات عىل املشاركة يف العمليات الخاصة بالسياسات 

واتخاذ القرارات التي تحدد  األبعاد األخرى لألمن الغذايئ 

 .)Rocha, 2007; Chappell, 2018(

وترتابط أبعاد األمن الغذايئ الستة كافة التي أوجزها اإلطار 2 

من خالل شبكة معّقدة من العالقات. ال بد مثاًل من أن تتوافر 

األغذية ليك يتنىس الحصول عليها، ولكن لن يكون باستطاعة 

الجميع الحصول عليها ما مل يتمتّع األفراد واملجموعات 

بالقدرة عىل مامرسة صفة الفاعل التي متّكنهم من الحصول 

عىل األغذية التي يحتاجون إليها وتحديد النظم الغذائية 

لتلبية تفضيالتهم. وباملثل، يف حال مل تُنتج األغذية باستخدام 

مامرسات مستدامة، يصبح استقرارها واستخدامها معرّضني 

للخطر، ما يهدد بدوره توافر األغذية والحصول عليها عىل 

املدى األطول. ويف حني تتم اإلشارة إىل هذه الجوانب الخاصة 

باألمن الغذايئ عىل أنها "ركائز" يف املؤلفات، يشّكل مصطلح 

"األبعاد" مصطلًحا مناسبًا أكرث. وقد تعني الركائز عنارص 

منفصلة تتساوى أهميتها يف كل الحاالت، يف حني أن األبعاد 

تسمح بتقدير أوجه التفاعل األكرث تعقيًدا بينها وإيالء أهمية 

مختلفة أيًضا يف حاالت مختلفة )Berry وآخرون، 2015(.

إطار النظم الغذائية 
املستدامة

يتم اإلقرار بشكل متزايد بالحاجة إىل وضع نهج للسياسات 

الخاصة باألمن الغذايئ والتغذية ضمن إطار للنظم الغذائية 

يستند إىل الحق يف الغذاء كمبدأ توجيهي )فريق الخرباء الرفيع 

املستوى، 2017؛ Salcedo Fidalgo وMorales، 2019(. ويقّر 

هذا النهج بالرتابط البيني بني النظم الغذائية وغريها من النظم، 

ويقّدر بدوره التفاعل املعّقد بني أهداف التنمية املستدامة 

جميعها )Waage وآخرون، 2015(. ويؤثّر التقّدم املحرز لتحقيق 

الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة املتعلّق بالجوع وسوء 

التغذية بشكل مبارش مثاًل عىل التقّدم املحرز لتحقيق الهدف 3 

منها املتعلّق بالصحة والعكس صحيح. ويشّكل الهدف 6 بشأن 

املياه النظيفة والرصف الصحي هدفًا رضوريًا بالنسبة إىل إنتاج 

األغذية إىل جانب التغذية الجيّدة. ويشّكل الهدف 12 بشأن 

اإلنتاج واالستهالك املسؤولني هدفًا رضوريًا لتحقيق األمن الغذايئ 

والتغذية بصورة مستدامة. كام يتّسم الهدف 14، بشأن مصائد 

األسامك، والهدف 15، بشأن التنّوع البيولوجي الربّي، بأهمية 

مبارشة بالنسبة إىل الهدف 2 ألن النظم اإليكولوجية البحرية 

والرّبية عىل حد سواء تدعم إنتاج األغذية.

ويعرّف التقرير رقم 8 لفريق الخرباء الرفيع املستوى 

)الصفحة 29، 2014( النظم الغذائية عىل النحو التايل:

ويقّر إطار للنظم الغذائية، كام يبيّنه التقرير رقم 12 

لفريق الخرباء الرفيع املستوى، بالعالقات املعّقدة القامئة 

بني النظم التي تدعم إنتاج األغذية، وسالسل إمدادات 

األغذية، والبيئات الغذائية، وسلوك فرادى املستهلكني، 

واألمناط الغذائية، والنواتج التغذوية، والنواتج األوسع 

 Fanzo نطاقًا التي تندرج ضمن النظام )انظر أيًضا

وآخرين، 2020؛ Maestre وPoole وHenson، 2017؛ 

Béné وآخرون، 2019(. وتتضمن النظم التي تدعم إنتاج 

األغذية النظم اإليكولوجية، والنظم البرشية، والنظم 

الخاصة بالطاقة، والنظم االقتصادية، والنظم الصحية، التي 

توفّر مدخالت أساسية يف النظم الغذائية.

وتشّكل سالسل إمدادات األغذية )التي يُشار إليها غالبًا 

بشبكات إنتاج األغذية وتوزيعها(، مكّونًا مهاًم من النظم 

الغذائية، وتتضمن كل املراحل والجهات الفاعلة، مبا فيها 

األعامل التجارية من القطاع الخاص، من اإلنتاج إىل التجارة، 

والتجهيز، والتسويق بالتجزئة، واالستهالك، والتخلّص من 

النفايات )التقرير رقم 12 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 

2017(. وتزداد سالسل إمدادات األغذية تعقيًدا وتتسم 

بتخّصص نظم اإلنتاج والتوزيع. ومع انتقال األغذية 

بشكل منوذجي من اإلنتاج إىل االستهالك، تنتقل تدفقات 

املدفوعات مقابل السلع الغذائية منوذجيًا يف االتجاه 

املعاكس، يف حني تتدفق أموال االستثامرات يف كل مرحلة 

إّن النظام الغذايئ يجمع بني مختلف 
العنارص )مثل البيئة واألفراد واملدخالت 
والعمليات والبنى التحتية واملؤسسات( 

واألنشطة املتصلة بإنتاج األغذية، وتجهيزها، 
وتوزيعها، وإعدادها، واستهالكها، ونتائج هذه 

األنشطة، مبا يف ذلك املخرجات االجتامعية 
واالقتصادية والبيئية.

‘‘

‘‘
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من مراحل سالسل اإلمدادات بطرق معّقدة. وتستند سالسل 

إمدادات األغذية إىل نظم داعمة إيكولوجية وبرشية 

واقتصادية ومتعلقة بالطاقة إلنتاج األغذية وتوزيعها، 

مبوازاة أيًضا توفري سبل كسب العيش للعاملني يف مختلف 

مراحل السلسلة، من اإلنتاج إىل التوزيع.

وتشري البيئات الغذائية إىل الظروف املادية واالقتصادية 

واالجتامعية والثقافية واملتعلّقة بالسياسات التي تحدد  

الوصول، والقدرة عىل تكبّد الكلفة، والسالمة، والتفضيالت 

الغذائية )Kraak وآخرون، 2014؛ التقرير رقم 12 لفريق 

الخرباء الرفيع املستوى، 2017؛ لجنة األمم املتحدة الدامئة 

املعنية بالتغذية، 2016(. وتتداخل البيئات الغذائية عموًما 

مع سالسل إمدادات األغذية وسلوك املستهلكني وأمناطهم 

الغذائية. وتستجيب سلوكيات املستهلكني للبيئات الغذائية 

وتتألف من الوعي الفردي والقرارات بشأن مكان ونوع 

األغذية التي يحصلون عليها ويحرّضونها ويتناولونها. وتحدد 

هذه القرارات الفردية يف نهاية املطاف مالمح األمناط 

الغذائية من حيث كمية األغذية، ونوعيتها، وتنّوعها، 

وسالمتها، وكفايتها )Downs وآخرون، 2020(. وتحدد 

األمناط الغذائية بدورها النتائج التي تؤثر عىل نظم أخرى، 

عىل غرار اآلثار التغذوية لدى السكان التي تؤثر عىل النظم 

الصحية، إىل جانب  األثر املناخي لألمناط الغذائية الذي يؤثّر 

عىل النظم اإليكولوجية عىل سبيل املثال. وتستحدث هذه 

الروابط حلقات للتعقيبات التي تحدد محرّكات التغيري يف 

 Burlingame,( النظم الغذائية والسياسات التي  تعالجه

2019(. ويتّسم األفراد واملجتمعات الذين يتمتّعون بتغذية 

جيدة بأهمية رئيسية عىل طول النظم الغذائية من أجل 

ضامن نتائج إيجابية )Lawrence وآخرون، 2019( وتعود 

هذه النتائج لتندرج ضمن النظم الغذائية من خالل التأثري 

عىل قدرة األشخاص عىل العمل ومامرسة صفة الفاعل ضمن 

النظام. ويف نهاية املطاف، تحدد املحرّكات التي تؤثر عىل 

النظم الغذائية هذه النتائج التي تحدد بدورها املحرّكات 

بشكل أكرب، إىل جانب السياسات التي تستجيب لهذه النتائج.

ويعكس إطار النظم الغذائية الطرق التي تؤثّر فيها محرّكات 

معّقدة للتغيري األوسع نطاقًا عىل عمل النظم الغذائية، ما 

يؤدي يف أغلب األحيان إىل تداعيات غري مؤكدة وغري مرتقبة 

تعود لتندرج ضمن النظام )Béné وآخرون، 2019(. وغالبًا ما 

تحدد الرشكات الخاصة واألطر القطاعية والقانونية مثاًل البيئات 

الغذائية التي قد تشّكل محرّكات رئيسية العتالل الصحة 

وتدهور البيئة )من خالل الرتويج لألمناط الغذائية التي تنطوي 

عىل كميات عالية من السعرات الحرارية والسكر املضاف 

 Swinburn( )والدهون املشبَّعة واألغذية املجّهزة بشكل مفرط

وآخرون، 2019(. وقد يفاقم التدهور البيئي بدوره )الناشئ 

عن األمناط الغذائية غري املستدامة( اآلثار السلبية عىل الصحة 

مثاًل، جرّاء تغرّي املناخ والتلّوث الزراعي املرتبط بتمهيد األرض 

وأساليب الزراعة الصناعية بصورة كبرية )فريق الخرباء الدويل 

املعني بالنظم الغذائية املستدامة، 2016(. وهنا نقوم بجمع 

املحّركات الرئيسية للتغيريات يف النظم الغذائية ضمن ست 

فئات واسعة هي: الفيزيائية الحيوية والبيئية؛ والتكنولوجيا 

واالبتكار؛ واالقتصادية واألسواق؛ والسياسية واملؤسسية؛ 

 Ingram, واالجتامعية الثقافية؛ والدميغرافية )بترصّف من

2011، يف التقرير رقم 12 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 

2017(. وتتم مناقشة محرّكات النظم الغذائية هذه مبزيد من 

التفاصيل يف الفصل الثاين.

تتفاعل نظم السياسات والحوكمة مع النظم الغذائية 

  ،McKeon 2014؛  ،Candel( بأشكال معّقدة وتفاعلية

2015؛ Pérez Escamilla وآخرون، 2017(. وتشمل 

حوكمة األغذية القواعد واملعايري والعمليات الرسمية 

وغري الرسمية عىل حد سواء التي تحدد السياسات 

والقرارات التي تؤثّر عىل النظم الغذائية. وتتضمن 

الجهات الفاعلة الرئيسية التي تشارك يف حوكمة األغذية 

الجهات الفاعلة العامة، عىل غرار الحكومات واملنظامت 

الحكومية الدولية، واملجتمع املدين، عىل غرار الوكاالت 

غري الحكومية والحركات االجتامعية، والجهات الفاعلة 

من القطاع الخاص، مثل األعامل التجارية. وتسعى 

السياسات الخاصة باألغذية وحوكمتها إىل تحديد نتائج 

النظم الغذائية، وتسعى بذلك إىل تحديد الطرق التي تؤثّر 

فيها محرّكات تغيري النظم الغذائية عىل النظم الغذائية 

وسلوكيات املستهلك، والقواعد التي يجب أن تعمل 

الجهات الفاعلة يف سالسل اإلمدادات عىل أساسها، ويؤدي 

كل ذلك يف نهاية املطاف إىل تحقيق النتائج. ويرجح أن 

تدعم السياسات والحوكمة الخاصة بالنظم الغذائية التي 

تسرتشد مببدأ الحق يف الغذاء األبعاد الستة لألمن الغذايئ. 

ويبنّي الشكل 2 أدناه هذه العالقات.
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1  تحديث األطر املفاهمية والخاصة بالسياسات

تتسم النظم الغذائية باالستدامة، وفًقا للمنظمة )2018أ(، 
عندما "يكفل األمن الغذايئ والتغذية للجميع مع ضامن 

عدم املساس باألسس االقتصادية واالجتامعية والبيئية 
لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية ألجيال املستقبل." وتجّسد 
النظم الغذائية املستدامة ميزات تدعم األبعاد الستة لألمن 

الغذايئ. وإن هذه امليزات تتسم بأنها: إنتاجية ومزدهرة 
)لضامن توافر ما يكفي من األغذية(؛ ومنصفة وشاملة 

)لضامن حصول جميع األشخاص عىل األغذية وسبل كسب 
العيش ضمن النظام(؛ وقامئة عىل االحرتام ومتكينية )لضامن 

صفة الفاعل ليتمّكن األشخاص واملجموعات جميًعا من 
القيام بخيارات واإلعراب عن رأيهم لتحديد النظام(، 

وقادرة عىل الصمود )لضامن االستقرار يف وجه الصدمات 
واألزمات(؛ ومتجددة )لضامن االستدامة يف كافة أبعادها(، 

وصحية ومغذية )لضامن تناول املغّذيات واستخدامها(. وإن 
هذه امليزات الخاصة بالنظم الغذائية املستدامة مرتابطة 

ارتباطًا عميًقا من الناحية العملية، مثل ترابط األبعاد الستة 

لألمن الغذايئ. وعندما يجّسد النظام الغذايئ هذه السامت 
بطريقة متكاملة وشاملة، تصبح أكرث قدرة عىل دعم إعامل 

الحق يف الغذاء وتحقيق أهداف خطة 2030، ال سيام 
الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة. 

خطة متغّية يف جمال 
السياسات

ركّزت النهج العاملية الخاصة بسياسات األمن الغذايئ إىل 
حد كبري، حتى وقت قريب، عىل زيادة إنتاج األغذية 

ملعالجة الهواجس الخاصة بالتوافر، وما زال بعض املبادرات 
السياساتية يركّز بالفعل عىل إنتاج األغذية عىل حساب 

أهداف أخرى متعلّقة بالنظام الغذايئ. ورغم إحراز تقّدم 
كبري لزيادة اإلنتاج العاملي لألغذية، مثة اتفاق واسع نطاق 

بأن ذلك ال يكفي ملعالجة كافة أبعاد انعدام األمن الغذايئ، ال 
 Garnett( بل قد يؤدي هذا النهج بالفعل إىل نتائج عكسية

وآخرون، 2013؛ Burlingame،  2014(. ويشّكل انعدام 

املصدر: بترّصف من التقرير رقم 12 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2017

الشكل 2
إطار النظم الغذائية املستدامة

e.g.
Data-driven innovations

New plant breeding 
technologies

Post-harvest infrastructure

e.g. 
Livelihoods and income
Markets, firms and trade

Land tenure

e.g. 
Governance frameworks

institutional support
Civil strife and conflict

e.g. 
Social norms and traditions

Social stratification
Women’s empowerment

e.g. 
Urbanization

Changing age profiles
Migration 

BIOPHYSICAL AND  
ENVIRONMENTAL 

DRIVERS

TECHNOLOGY, 
INNOVATION AND 
 INFRASTRUCTURE

ECONOMIC AND  
MARKET DRIVERS

POLITICAL AND  
INSTITUTIONAL DRIVERS

SOCIO-CULTURAL  
DRIVERS

DEMOGRAPHIC 
DRIVERS

FOOD SYSTEMS
• Production support systems
• Supply chain activities
• Food environments
• Consumption behaviours
• Diets
• Outcomes

FOOD ENVIRONMENTS
• Availability and physical access
• 
• Acceptability
• Information, guidelines and advertising
• Food quality and safety
• Policy conditions

SYSTEMS SUPPORTING 
FOOD PRODUCTION

• Ecosystems
• Human systems
• Energy systems
• Economic systems
• Heatlh systems

FOOD SUPPLY CHAINS
• Production systems
• Storage and trade
• Packaging and 

processing
• Retail and marketing

CONSUMER 
BEHAVIOURS

• Choosing where and 
what food to acquire, 
prepare, cook, store 
and eat

• Awareness of impact  
of choices

DIETS
• Quantity
• Quality
• Diversity
• Safety
• Adequacy

NUTRITION AND 
HEALTH OUTCOMES

BROADER IMPACTS:
Economic

Social equity
Environment

POLICY AND GOVERNANCE

RIGHT TO FOOD FRAMEWORK

AVAILABILITY - ACCESS - UTILIZATION - STABILITY - AGENCY - SUSTAINABILITY

e.g. 
Natural resource 

degradation 
Climate change
Disease vectors

الفيزيائية  املحّركات 
والبيئية الحيوية 

مثاًل
تدهور املوارد الطبيعية

تغرّي املناخ
ناقالت األمراض

النظم الداعمة إلنتاج 
األغذية

•  النظم اإليكولوجية
•  النظم البرشية

•  النظم الخاصة بالطاقة
•  النظم االقتصادية

•  النظم الصحية

الغذائية النظم 
•  النظم الداعمة لإلنتاج

•  أنشطة سالسل اإلمدادات
•  البيئات الغذائية

•  السلوكيات االستهالكية
•  األمناط الغذائية

•  النتائج  

الغذائية البيئات 
•  التوافر والحصول املادي
•  القدرة عىل تكبّد الكلفة

•  إمكانية القبول
•   املعلومات والخطوط التوجيهية واإلعالنات الرتويجية

•  جودة األغذية وسالمتها
•  الظروف السياساتية

سالسل إمدادات األغذية
•  نظم اإلنتاج

•  التخزين والتجارة
•  التعبئة والتجهيز

•  البيع بالتجزئة والتسويق

املستهلكني سلوكيات 
•   اختيار مكان ونوع األغذية التي 

يتم الحصول عليها وإعدادها 
وتناولها وطهيها وتخزينها 
•  الوعي إزاء أثر الخيارات 

األمناط الغذائية
•  الكمية
•  النوعية
•  التنّوع

•  السالمة
•  الكفاية

التغذوية  النتائج 
والصحية

والحوكمة السياسات 

التوافر - الوصول - االستخدام - االستقرار - صفة الفاعل - االستدامة

إطار الحق يف الغذاء

اآلثار األوسع نطاًقا:
االقتصادية

اإلنصاف االجتامعي
لبيئية ا

االقتصادية  املحّركات 
والخاصة باألسواق

مثاًل
سبل كسب العيش واملداخيل
األسواق والرشكات والتجارة

حيازة األرايض

السياسية  املحّركات 
واملؤسسية

مثاًل
أطر الحوكمة

الدعم املؤسيس
الرصاعات األهلية والنزاعات

االجتامعية  املحّركات 
والثقافية

مثاًل
والتقاليد املعايري االجتامعية 

االجتامعية الطبقات 
متكني املرأة

الدميغرافية املحّركات 
مثاًل

التوّسع الحرضي
تغرّي املالمح العمرية

الهجرة

التكنولوجيا واالبتكار 
والبنى األساسية

مثاًل
االبتكارات القامئة عىل البيانات

تكنولوجيات جديدة لرتبية 
النباتات

البنى التحتية ملا بعد الحصاد
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األمن الغذايئ والتغذوي العاملي مشكلة متفاوتة إىل حد 
كبري، ال سيام عىل مستوى األطراف حيث يتواجد األشخاص 

الذين يصعب الوصول إليهم. وعىل الرغم من أن زيادة إنتاج 
األغذية يعالج جزًءا من التحدي املتنّوع الخاص باألغذية 

والتغذية، أصبح من الواضح أننا نحتاج إىل مجموعة متباينة 
أكرث من النهج ملعالجة األبعاد األخرى لألمن الغذايئ مبا 

يتخطى نطاق التوافر. وسيصل هذا النهج املتباين بشكل أكرب، 
باالستناد إىل إطار النظم الغذائية املستدامة، بقدر أكرب من 

الفعالية إىل شخص من أصل تسعة أشخاص يف العامل يعانون 
من الجوع املزمن اليوم، كام سيعالج كل أشكال سوء التغذية، 
عىل غرار الوزن الزائد والسمنة والنقص يف املغّذيات الدقيقة.

يجّسد نهٌج سياسايت لألمن الغذايئ والتغذية قائم عىل إطار 
للنظم الغذائية املستدامة تغيريات سياساتية حاسمة األهمية 
طرأت خالل العقود األخرية ودعا إليها فريق الخرباء يف جميع 
تقاريره بشكل متّسق )فريق الخرباء الرفيع املستوى، 2017د(

i . دعم تحويل النظم الغذائية ككل بشكل
جذري من أجل تحسني األمن الغذايئ 

 والتغذية وتحقيق خطة 2030
تكّمل تقارير فريق الخرباء عدًدا متزايًدا من املؤلّفات 
التي تشدد عىل الحاجة إىل تجاوز السياسات الغذائية 

التي تركّز حرًصا عىل اإلمدادات الزراعية والتغيري 
الدميغرايف بهدف تنفيذ، عوًضا عن ذلك، سياسات تدعم 

التغيريات األساسية يف النظم الغذائية ككل لتحقيق 
الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة ودعم األهداف 
األخرى بشكل متكامل )مثاًل فريق الخرباء الدويل املعني 

بالنظم الغذائية املستدامة، 2016؛ Willet وآخرون، 
2019(. ويتطلّب تحويل النظم الغذائية بالتايل االنتقال 

من الرتكيز الحرصي عىل الكمية إىل معالجة األبعاد 
املتعددة املتعلّقة بالجودة. وتشري الجودة مثاًل، يف هذا 

السياق، إىل قدرة املواطنني عىل مامرسة صفة الفاعل 
لتحديد النظم الغذائية بأشكال تلبي احتياجاتهم 

وتفضيالتهم، إىل جانب استدامة نظم اإلنتاج )التقرير 
رقم 14 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2019(، وقدرة 

شبكات إنتاج األغذية وتوزيعها عىل الصمود، واالعتبارات 
الخاصة باألبعاد الصحية والتغذوية لألغذية يف كل 

املراحل من اإلنتاج إىل االستهالك )التقرير رقم 12 لفريق 
 Yosef و Fan الخرباء الرفيع املستوى، 2017؛ 

وPandya-Lorch،  2019؛ و Burlingame،  2020(، من 
بني جملة خصائص مهمة أخرى متعلّقة بالنظم الغذائية.

ii . اإلقرار بالروابط البينية املعّقدة بني النظم
الغذائية والقطاعات والنظم املتعددة التي 

 تحرّك التغيي يف النظم الغذائية

وسلّطت التقارير الصادرة عن فريق الخرباء الرفيع 
املستوى، إىل جانب عدد من التقييامت الدولية 
األخرى، بشكل متّسق، الضوء عىل الروابط بني 
نظم وقطاعات مختلفة فضاًل عن الروابط بني 

أهداف التنمية املستدامة جميعها وبعالقتها مع 
النظم الغذائية )مثاًل فريق الخرباء الدويل املعني 

بالنظم الغذائية املستدامة، 2016؛ Willett،  2019؛ 
Swinburn وآخرون، 2019(. وترُبز هذه االستنتاجات 

انتقااًل من اعتبار سياسات األمن الغذايئ والتغذية 
كمسألة قطاعية إىل اعتبار النظم الغذائية نظاًم 

مرتبطة بطرق معّقدة بغريها من القطاعات )الصحة 
والزراعة1 والبيئة والثقافة(، والنظم )عىل غرار النظم 

اإليكولوجية والنظم االقتصادية والنظم االجتامعية 
والثقافية والنظم الخاصة بالطاقة والنظم الصحية(.

iii . الرتكيز عىل الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله 
بيّنت التقارير الصادرة عن فريق الخرباء الرفيع املستوى، إىل 
جانب عدد متزايد من املؤلفات العلمية والسياساتية، رضورة 
االنتقال من الرتكيز الحرصي عىل الجوع ونقص التغذية عىل 
اعتبارهام املشكلة الرئيسية املتعلّقة باألمن الغذايئ والتغذية 

- مع أنها ما زالت تشّكل تحديًا هائاًل يجب عدم االستهانة به - 
إىل الرتكيز عىل ما يشمل كل أشكال سوء التغذية، مبا ال يتضّمن 

القصور التغذوي وحسب، بل الوزن الزائد والسمنة ونقص 
املغّذيات الدقيقة واألمراض غري املنقولة املرتبطة باألمناط 

الغذائية أيًضا )التقرير رقم 12 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 
2017؛ التقرير رقم 14 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2019؛ 
منظمة الصحة العاملية، 2013؛ Swinburn وآخرون، 2019(. 

وقد تتزامن أشكال سوء التغذية هذه يف نفس البلد واملجتمع 
املحيل واألرسة ال بل لدى الفرد نفسه حتى يف مراحل مختلفة 
من دورة الحياة. ولذلك، من املهم الرتكيز عىل أوجه التفاوت 
والسكان املعرّضني للخطر يف البلدان كافة، من تلك املنخفضة 
الدخل إىل تلك املرتفعة الدخل. وتتمثل بعض أبرز الجوانب 
الهيكلية النعدام األمن الغذايئ وانتهاكات الحق يف الغذاء يف 

أوجه تفاوت عميقة من حيث السلطة، واملدخول، والنوع 
االجتامعي وإمكانية الحصول عىل املوارد الطبيعية، والخدمات.

يُستخدم مصطلح "الزراعة" يف هذا التقرير مبعناه الواسع الذي يشمل الزراعة   1

واإلنتاج الحيواين والحراجة ومصايد األسامك وتربية األحياء املائية واألنشطة ذات الصلة.
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iv . أخذ تنّوع الحاالت بعني االعتبار واقرتاح
 حلول متغّية ومحددة السياق

إن كل سياق من السياقات محدٌد ويدعو إىل وضع 

سياسات مصّممة ومكيّفة مع كل حالة من الحاالت. 

ويرُبز اتساق هذا االستنتاج انتقااًل من الرتكيز عىل 

الحلول العاملية الشاملة وحسب إىل تقدير تنّوع الحاالت 

التي تتطلب حلواًل متنّوعة. وسلّط فريق الخرباء، يف 

تقارير سابقة له )التقارير رقم 10 و11 و12 لفريق 

الخرباء الرفيع املستوى من جملة تقارير أخرى(، 

الضوء عىل تنّوع النظم الغذائية بني البلدان وضمنها. 

وإن النظم الغذائية هذه موجودة يف سياقات بيئية 

واجتامعية وثقافية واقتصادية مختلفة وتواجه تحديات 

متنّوعة. وتحتاج الجهات الفاعلة عىل مستوى السياسات 

بالتايل إىل تصميم مسارات انتقالية محددة السياق لبلوغ 

نظم غذائية مستدامة. وتجمع هذه املسارات التدخالت 

الفنية واالستثامرات والسياسات واألدوات التمكينية، 

وتُدرج أنواًعا مختلفة من املعارف، مبا فيها املعارف 

املحلية والخاصة بالسكان األصليني. كام ترشك مجموعة 

متنّوعة من الجهات الفاعلة عىل نطاقات مختلفة. ولكن، 

من الرضوري القيام عىل نحو منّسق ومتكامل بانتقال 

تدريجي عىل نطاقات محلية، وتغيريات هيكلية بصورة 

أكرب يف املؤسسات واملعايري عىل نطاقات أوسع عىل حد 

سواء، من أجل تحقيق هدف تحويل النظم الغذائية 

لبلوغ األمن الغذايئ والتغذية والتنمية املستدامة.

وتكّمل هذه التحوالت األربعة يف مجال السياسات بعضها 

البعض وتعزز مًعا االنتقال باتجاه وضع إطار جديد للسياسات 

يدعم نظم غذائية أكرث استدامة. ويؤدي اعتامد نهج سياسايت 

يشمل هذه التحوالت إىل إدراج آراء فريق الخرباء، املستندة إىل 

املؤلفات العلمية والسياساتية )مثاًل Caron وآخرون، 2018؛ 

فريق الخرباء الدويل املعني بالنظم الغذائية املستدامة، 2016؛ 

Swinburn وآخرون، 2019(، عىل نحو مكتمل أكرث يف عمليات 

وضع السياسات بشكل موّحد ومتّسق. ووفًقا ملا أوجزه املنتدى 

السيايس الرفيع املستوى يف استعراض مساهامت فريق الخرباء 

يف لجنة األمن الغذايئ العاملي لتحقيق الهدف 2 من أهداف 

التنمية املستدامة، ال بد من األخذ بعني االعتبار أوجه التعقيد 

كافة الخاصة بالعنارص السياساتية لألمن الغذايئ والتغذية 

وتفاعلها مع بعضها البعض عند وضع سياسات وبرامج لألمن 

الغذايئ )انظر فريق الخرباء الرفيع املستوى، 2017د(. ويوجز 

الشكل 3 هذه االنتقاالت السياساتية التي ستُناقش مبزيد من 

التفاصيل يف الفصل الثالث.

الشكل 3 
التحوالت الحاسمة يف نهج السياسات التي دعا إليها فريق الخرباء

املصدر: بترّصف من فريق الخرباء الرفيع املستوى، 2017د

الرتكيز الحرصي عىل زيادة اإلمدادات الزراعية يف سياق 
السكاين النمو 

العمل من أجل إحداث تحول جذري للنظم الغذائية ككل 
لتحسني األمن الغذايئ والتغذية وتحقيق خطة 2030

اعتبار األمن الغذايئ والتغذية نظاًما مرتابطًا بنظم اعتبار األمن الغذايئ والتغذية مسألة قطاعية
وقطاعات أخرى

الرتكيز عىل الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله وبحسب الرتكيز الحرصي عىل الحد من الجوع ونقص التغذية
عالقتهام املعّقدة مع بعضهام البعض

الرتكيز عىل إيجاد حلول لألمن الغذايئ والتغذية قابلة 
للتطبيق عىل املستوى العاملي

فهم أن األمن الغذايئ والتغذية محددا السياق، ويتطلّبان 
حلواًل متنّوعة
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باجتاه نص سردي عاملي: 
بلورة نظرية للتغيي

يتطلّب تحويل النظم الغذائية من أجل تحسني قدرتها 

عىل الصمود وتحقيق خطة 2030، ال سيام الهدف 2 من 

أهداف التنمية املستدامة، نهًجا يف مجال السياسات يتبنى 

بصورة متّسقة التحوالت السياساتية األربعة املذكورة 

أعاله. وتعمل هذه تانجزاتن مع بعضها البعض لبلوغ نظم 

غذائية أكرث استدامة تدعم األبعاد الستة لألمن الغذايئ 

وتدعم يف نهاية املطاف إعامل الحق يف الغذاء. وتُحّسن 

التحوالت السياساتية هذه، عن طريق جعل النظم 

الغذائية أكرث قدرة عىل الصمود، قدرة النظم الغذائية عىل 

تخطي التحديات العديدة التي تواجهها. ويبنّي الشكل 4 

الرابط بني هذه املفاهيم، ما يرُبز نظرية التغيري الواردة 

يف هذا التقرير. وعىل سبيل املثال، يشّجع االنتقال نحو 

تحويل جذري للنظم الغذائية نظاًم غذائية أكرث متكيًنا 

وإنصافًا وتجدًدا وإنتاجيًة وازدهاًرا ألنه يركّز عىل تحسني 

جودة النظم الغذائية ككل. واالنتقال نحو سياسات تقّدر 

الرتابط البيني ملختلف النظم من شأنه تشجيع نظم 

غذائية أكرث تجدًدا وإنتاجية وقدرة عىل الصمود، ألنه يركّز 

عىل ضامن عمل النظم بصورة متآزرة وبطرق إيجابية 

بداًل من العمل عىل أغراض متعارضة. ويشّجع االنتقال إىل 

سياسات تعالج الجوع وسوء التغذية يف كل أشكاله نظاًم 

غذائية منصفة ومتكينية وصحية ومغّذية ألنه يركّز عىل 

ضامن توافر األغذية املغّذية للجميع. ويشّجع االنتقال 

إىل سياسات محددة السياق نظاًم غذائية أكرث قدرة عىل 

الصمود وإنتاجية ومتكينية ألنه يأخذ يف الحسبان الظروف 

واملعارف املحلية.

ومن خالل دعم نظم غذائية أكرث استدامة، تؤدي التحوالت 

السياساتية األربعة هذه، متى تم تبّنيها سويًا، إىل متكني 

النظم الغذائية من تجاوز الكثري من التحديات التي 

تواجهها، وتسنح فرًصا الزدهار املبادرات التي تدعم تحقيق 

خطة 2030 بشكل أفضل، ال سيام الهدف 2 من أهداف 

التنمية املستدامة. وسوف يتم النظر مبزيد من التعّمق يف 

االتجاهات واملبادرات السياساتية هذه والطرق التي تعالج 

فيها تحديات النظم الغذائية ضمن الفصل الثالث. 

الشكل 4

التغيي نظرية 

أهداف التنمية املستدامةالعنارص السياساتية الحاسمة

ال سي� الهدف ٢ - القضاء التام عىل الجوع
النظم الغذائية املستدامة التي تدعم 

األبعاد املرتابطة الستة لألمن الغذا�

اإلقرار بالحاجة إىل تحويل جذري 

يف النظم الغذائية

اعتبار األمن الغذا� والتغذية نظاًما 

مرتابطًا مع نظم وقطاعات أخرى

الرتكيز عىل الجوع وسوء 

التغذية بجميع أشكاله 

دا  اإلقرار بأن األمن الغذا� والتغذية محدَّ

السياق ويتطلّبان حلوًال متنّوعة

الظروف التمكينية:

الحوكمة واألبحاث

التوافر (اإلنتاجي 

واملزدهر)

الوصول (املنصف)
االستدامة 

القضاء التام (املتجددة)
عىل الجوع

االستخدام (الصحي 

واملغّذي)

صفة الفاعل 

(التمكينية)

االستقرار (املتنّوع 
والقادر عىل 

الصمود)

املصدر: املؤلفون



17 ]

1  تحديث األطر املفاهمية والخاصة بالسياسات

ومن األرجح ضامن استدامة التحوالت السياساتية هذه 

بشكل متسق ومتناسق عندما يتم دعمها عرب ظروف 

متكينية رئيسية. واألهم من ذلك، تتسم آليات الحوكمة 

الفّعالة التي تشّجع التنسيق وتضمن استدامته عىل 

نطاقات مختلفة، من املستوى العاملي وصواًل إىل املستوى 

املحيل وبشكل عابر للقطاعات، بأهمية حيوية. ويتسم 

مبدآ التمثيل واملشاركة بأهمية محورية بالنسبة إىل آليات 

الحوكمة الفّعالة، ويعني ذلك، بالنسبة إىل األمن الغذايئ 

والتغذية، إدراج أصوات املجموعات الضعيفة واملهّمشة 

التي تشّكل جهات مشاركة رئيسية يف النظم الغذائية. 

ويتّسم دعم األبحاث باألهمية أيًضا من أجل دعم 

االنتقاالت السياساتية األربعة بصورة متّسقة يف السياسات 

الخاصة باألمن الغذايئ والتغذية. وتساعد خطة متينة 

لألبحاث عن أبعاد النظم الغذائية كافة عىل بناء فهم 

ومعرفة عن أنواع املبادرات السياساتية التي تؤدي عىل 

األرجح إىل إحراز تقّدم مجٍد لتحقيق خطة 2030 وال سيام 

الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة.

لتلخيص ما ورد يف هذا الفصل من املهم أن تجتمع جهات فاعلة مختلفة - منها الحكومات، واملجتمع 
املدين، واملواطنون األفراد والقطاع الخاص، واملؤسسات - بشكل أكرث اتساقًا لوضع نهج موّحد جديد لألمن الغذايئ 

والتغذية يقوم مبا ييل:
يسرتشد مببادئ الحق يف الغذاء وإطاره القانوين؛( 1)
يوّسع الجوانب املفاهمية لألمن الغذايئ بأبعاده الستة من أجل دمج صفة الفاعل واالستدامة بصورة متّسقة أكرث ( 2)

إىل جانب التوافر، والوصول، واالستخدام، واالستقرار، وفًقا ملا أيّدته املؤلفات والتزامات الدول يف ما يخّص الحق 
يف الغذاء؛ 

يرتّسخ ضمن إطار تحلييل للنظم الغذائية املستدامة؛( 3)
يشّجع السياسات التي تقوم مبا ييل:( 4)

i )تدعم التحوالت الجذرية للنظم الغذائية مع التشديد عىل أبعاد الجودة املتعددة؛
ii )تقّدر أوجه تعقيد النظم الغذائية وتفاعلها مع قطاعات ونظم أخرى؛
iii )تركّز عىل فهم أوسع نطاقًا للجوع وسوء التغذية؛
iv ).تضع حلواًل سياساتية محددة السياق ملعالجة املشاكل املتنّوعة



الثاين الفصل 

االتجاهات والتحديات 
الحالية والفرص املحتملة 

يف النظم الغذائية

©FAO/John Wessels



19 ]

يدعو الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة إىل القضاء 
عىل الجوع وسوء التغذية يف كل أشكاله، وتعزيز النظم 

الزراعية املستدامة التي تحّسن إنتاجية صغار منتجي 
األغذية ومداخيلهم، ال سيام بالنسبة إىل النساء والسكان 
األصليني واملزارعني األرسيني والرعاة والصيّادين )الجمعية 

العامة لألمم املتحدة، 2015(. غري أن نواتج النظم الغذائية 
ما زالت متفاوتة إىل حد كبري حتى اليوم، وتم إحراز تقّدم 

ضئيل يف أفضل الحاالت لتحقيق الهدف 2 من أهداف 
التنمية املستدامة، حتى مع تجاوز اإلنتاج العاملي لألغذية 

من حيث الطاقة الغذائية حاليًا احتياجات السّكان 
)Willett وآخرون، 2019(. ويتطلّب فهم هذه النواتج 

املتفاوتة يف النظم الغذائية، ونقص التقّدم املحرز لتحقيق 
الهدف 2، فهاًم أعمق للقوى الكامنة التي تحرّك التغيري 
يف النظم الغذائية. ويشّكل تحديد االتجاهات الرئيسية 
من أجل فهم حالة األمور ومكامن التحديات والفرص 
الرئيسية، خطوًة حيوية لوضع سياسات لألمن الغذايئ 

والتغذية. ويعطي هذا الفصل يف املقام األّول ملحة موجزة 
عن االتجاهات الرئيسية املتعلقة بنواتج النظم الغذائية 

التي تشري إىل رضورة تحسني فهم األسباب الجذرية لهذه 
الديناميكيات. ثم ينظر بتعّمق أكرب يف عدد من االتجاهات 
الخاصة مبحرّكات التغيري يف النظم الغذائية. ويساعد نهج 
النظم الغذائية عىل تحليل هذه االتجاهات، نظرًا إىل أن 
الحالة بالغة التعقيد، وأنه من الصعب يف بعض األحيان 

الفصل بني املحرّكات والنواتج التي تغّذي بعضها البعض. 

نواجت النظم الغذائية: موجز 
عن االجتاهات الرئيسية 

زيادة اجلوع
ازداد عدد األشخاص الذين يعانون من الجوع للسنة الثالثة 

عىل التوايل، بعد فرتة من التقّدم املطرد. وعاىن أكرث من 820 
مليون شخص يف العامل، نتيجة لذلك، من النقص التغذوي 

املزمن يف عام 2018، بحسب قياس املؤرش 1-2 للهدف 2 من 
أهداف التنمية املستدامة املتعلّق بانتشار النقص التغذوي 
)منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 2019(. وتضم األقاليم 
التي سّجلت أعىل معّدالت انتشار النقص التغذوي يف عام 

2018، أفريقيا جنوب الصحراء الكربى )22.8 يف املائة(، 
والبحر الكاريبي )18.4 يف املائة( وجنوب آسيا )14.7 يف 

املائة( )منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 2019(. وبحسب 
قياس املؤرّش 2-1-2 للهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة 

واملتعلّق مبعدل انتشار انعدام األمن الغذايئ املتوسط أو 
الشديد استناًدا إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ، 
عاىن ما يزيد بقليل عن 700 مليون شخص من انعدام األمن 

الغذايئ الشديد يف عام 2018، يف حني عاىن 1.3 مليارات 
شخص إضايف من انعدام األمن الغذايئ املتوّسط، ليصل 
مجموع من يعاين من انعدام األمن الغذايئ إىل ملياري 

شخص، أي حوايل ربع السكان يف العامل )منظمة األغذية 
والزراعة وآخرون، 2019(. ومن املرّجح أن تؤدي أزمة 

كوفيد-19 والركود االقتصادي العاملي إىل زيادة هذه األعداد 
بشكل كبري خالل العام املقبل )برنامج األغذية العاملي، 

2020أ(. ويقّدر برنامج األغذية العاملي أن 130 مليون شخص 
إضايف سيعانون من الجوع الحاد جرّاء الجائحة، ما يطرح 

هواجس خاصة بالنسبة إىل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 
.)Khorsandi, 2020( الكربى والرشق األدىن
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توّسع نطاق أشكال خمتلفة 
لسوء التغذية

يتوّسع نطاق أشكال مختلفة لسوء التغذية أيًضا. ففي عام 
2016، كان حوايل 1.9 مليارات شخص من البالغني، أي 

قرابة 40 يف املائة من األشخاص الذين يبلغ عمرهم أكرث 
من 18 سنة يف العامل، يعانون من الوزن الزائد، وحوايل 
ثلثهم - أي 650 مليون شخص - كان يعاين من السمنة 

)منظمة الصحة العاملية، 2020أ(. كام أن معّدالت الوزن 
الزائد والسمنة لدى األطفال واملراهقني عالية وتتزايد. 
ويساهم الوزن الزائد والسمنة يف حوايل 4 ماليني من 

الوفيات يف العامل سنويًا )منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 
2019(. ويعاين حوايل 1.5 مليارات شخص يف العامل، يف 

الوقت نفسه، من شكل واحد أو أكرث من أشكال النقص 
يف املغّذيات الدقيقة، ما يشري إىل اتباع أمناط غذائية 

منخفضة الجودة وتفتقر إىل الفيتامينات واملعادن األساسية 
والرضورية لصحة جيّدة - مثل الفيتامني "A" والحديد. وقد 
يؤثّر سوء التغذية املرتبط باملغّذيات الدقيقة عىل األشخاص 

الذين يعانون من النقص التغذوي والوزن الزائد عىل حد 
سواء )منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 2018(. وعىل 

العموم، يواجه شخص من أصل ثالثة أشخاص تقريبًا شكاًل 
واحًدا عىل األقّل من أشكال سوء التغذية.

تفاوت جودة البيئات الغذائية
تتفاوت البيئات الغذائية من حيث الجودة يف مختلف املواقع، 
حتى ضمن البلد نفسه، وتصبح غري صحيّة بصورة متزايدة يف 
العديد من السياقات. ويساهم كل من االفتقار إىل التثقيف 

التغذوي وخسارة املعارف واملامرسات الغذائية التقليدية، 
والنفاذ املحدود إىل األغذية املغذية الطازجة وامليسورة الكلفة، 
والرتويج الهادف لألغذية الفائقة التجهيز، يف استحداث بيئات 

غذائية رديئة الجودة. وتشهد البلدان غالبًا، يف ظل النمو 
االقتصادي والتوّسع الحرضي والعوملة، "انتقااًل تغذويًا" يزيد 

فيه استهالك األغذية العالية التجهيز )التقرير رقم 12 لفريق 
 ،Ngو Adair و Popkin الخرباء الرفيع املستوى، 2017؛

2020 (. وشهدت البلدان املتوّسطة الدخل من الرشيحة الدنيا 
زيادًة يف استهالك املرشوبات والوجبات الخفيفة العالية الطاقة، 
إىل جانب غريها من األغذية املجّهزة والفائقة التجهيز، ال سيام 

يف املناطق الحرضية )Baker و Friel،  2016(. وكان االتجاه 
أقّل حّدة خالل السنوات األخرية يف البلدان املرتفعة الدخل 

التي شهدت استقراًرا أو تراجًعا طفيًفا بعد بلوغها مستوى عال 
.)Baker, 2016( نسبيًا من استهالك األغذية الفائقة التجهيز

اهلواجس احلالية اخلاصة 
بسالمة األغذية

يُعزى عدد كبري من األمراض والوفيات يف العامل إىل األغذية غري 
السليمة، ما يؤثّر تأثريًا مهاًم عىل التنمية االجتامعية واالقتصادية. 

وقد تكون هذه األمراض حادة أو مزمنة، وقد تنتج عن عوامل 
مثل الجراثيم والفريوسات والطفيليات والسموم الفطرية 

وامللّوثات الكيميائية واملعادن الثقيلة والسموم الطبيعية. وكام 
أشار إليه الفريق املرجعي املعني بوبائيات عبء األمراض 

املنقولة باألغذية التابع ملنظمة الصحة العاملية، يعزى حوايل 600 
مليون مرض من األمراض املنقولة بواسطة األغذية و000 420  

حالة وفاة يف عام 2010 إىل 31 من املخاطر املنقولة بواسطة 
األغذية. وال تعكس  هذه األرقام، عىل األرجح، حجم املشكلة، 

خاصة وأن الكثري من األشخاص ال يستشريون طبيبًا ملعالجة 
اإلسهال، الذي يشّكل عارًضا شائًعا لألمراض املنقولة بواسطة 

األغذية. وميكن مقارنة العبء املقّدر لألمراض املنقولة بواسطة 
األغذية بأمراض معدية رئيسية أخرى عىل غرار فريوس نقص 

املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب، واملالريا، والسّل. 
ورغم تحّسن سالمة األغذية يف العقود األخرية، نشأت مخاطر 

جديدة نظرًا إىل تغرّي النظم والبيئات الغذائية وازديادها تعقيًدا 
.)Waterson, 2019و Nayak(

عدم استقرار سبل كسب 
العيش يف النظم الغذائية

توفّر الزراعة سبل كسب العيش ألكرث من مليار شخص، 
وهناك حوايل 500 مليون مزرعة أرسية حول العامل يعمل 

الكثري منها عىل نطاق صغري )منظمة العمل الدولية، 2020؛ 
Graeub وآخرون، 2016(. ويف حني تراجعت حصة الزراعة 
يف إجاميل العاملة يف العامل من 40 يف املائة تقريبًا إىل 26.8 
يف املائة يف العقدين املاضيني، تبقى نسبة السكان املعنيني 

بالزراعة يف الكثري من البلدان النامية عالية لتبلغ أعىل 
مستوياتها بنسبة 60 يف املائة يف الكثري من البلدان املنخفضة 

الدخل )منظمة العمل الدولية، 2020(. ومع التحويل الزراعي، 
ميكن استحداث بعض الوظائف التي متت خسارتها يف مجال 
الزراعة يف مراحل أخرى من النظام الغذايئ، عىل غرار تجهيز 

األغذية أو بيعها بالتجزئة، ولكن احتسابها ضمن القطاع 
الصناعي أو الخدمات يقلل من تقدير أهمية النظم الغذائية 

بالنسبة إىل العاملة )البنك الدويل، 2017(. وتشّكل الزراعة 
والنظم الغذائية، يف أفريقيا وآسيا، مزّوًدا مهاًم للعاملة وسبل 

كسب العيش. وتسّجل األقاليم املختلفة فروقات واسعة يف 
اإلنتاجية الزراعية، ما يشري إليه البعض بعبارة "تفاوت املردود" 
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)مثاًل van Ittersum وآخرون، 2013(، إىل جانب تفاوت يف 
املداخيل التي يتم جنيها من الزراعة يف مختلف أنحاء العامل 

)Ricciardi وآخرون، 2018(. وتتسم سبل كسب عيش الكثري 
من منتجي األغذية والعاملني يف جميع مراحل النظم الغذائية، 
الذين يعاين الكثري منهم من أوجه الضعف، بعدم استقرار كبري 
بسبب تفاوت عالقات القوى يف النظم الغذائية )فريق الخرباء 

الدويل املعني بالنظم الغذائية املستدامة، 2016(. وتبيّنت 
هذه املسألة بوضوح يف ظّل أزمة كوفيد-19، حيث أن الكثري 

من العاملني املهاجرين يف املزارع والعاّمل يف قطاع تجهيز 
األغذية هم األكرث تعرًّضا للمرض.

تكاليف خارجية كثيفة للنظم الغذائية
يف مقابل ارتفاع الدعم السيايس لفكرة اإلنتاج املستدام 

لألغذية، مبا يف ذلك أساليب الزراعة اإليكولوجية، كام ترد 
مناقشته مبزيد من التفاصيل أدناه، ما زالت هناك آثار 

إيكولوجية وعوامل إجهاد مرتبطة بجزء كبري من اإلنتاج العاملي 
لألغذية ترتتّب عنها تكاليف يتم نقلها إىل الخارج يف أغلبية 

األحيان )مبادرة اقتصاد النظم اإليكولوجيّة والتنوع البيولوجّي، 
2018(. وتُحدث النظم الغذائية أثرًا هائاًل عىل املناخ، وموارد 

املياه العذبة، وخصوبة الرتبة، والتنّوع البيولوجي، والبيئات 
البحرية، كام تتم مناقشته بشكل أكرث تعّمًقا أدناه. ويشري عدد 

من التحاليل إىل أن النظم الغذائية تخطّت عدة حدود من 
"الحدود العاملية األوسع" املقرتحة التي تحدد نطاقًا تشغيليًا 
آمًنا يتعنّي عىل البرشية البقاء ضمنه لضامن االستدامة عىل 

 Springmann وآخرون، 2009؛ Rockström( املدى الطويل
وآخرون، 2018؛ Willett وآخرون، 2019(.

حمّركات النظم الغذائية: 
االجتاهات الرئيسية

هناك الكثري من االتجاهات الخاصة مبحرّكات تغيري النظم 
الغذائية التي تؤثّر عىل نواتج النظم الغذائية بعالقتها مع 
خطة 2030. ويتم تنظيم هذه االتجاهات هنا وفًقا لنوع 

املحرّك الذي متثّله يف النظام الغذايئ عىل الشكل التايل: فيزيايئ 
حيوي وبيئي؛ وتكنولوجي ومتعلّق باالبتكار والبنى األساسية؛ 

واقتصادي ومتعلّق باألسواق؛ وسيايس ومؤسيس؛ واجتامعي 
وثقايف؛ ودميغرايف. وترتابط هذه االتجاهات، التي تتم 

مناقشتها بإيجاز فقط يف هذا التقرير بسبب ضيق املساحة، 
ترابطًا عميًقا كام تتفاعل مع بعضها البعض بطرق معّقدة، 

وحتى بشكل مشرتك بني فئات املحرّكات هذه. كام أنها تتبلور 
بطرق متفاوتة يف أجزاء مختلفة من العامل. وإن بعض هذه 

املحرّكات مبارش بدرجة أكرب وغريها مبارش بدرجة أقل من 
حيث أثره عىل األمن الغذايئ والتغذية ونواتج النظام الغذايئ، 
مع أن الجوانب املبارشة وغري املبارشة لهذه االتجاهات غالبًا 

ما تتقاطع بطرق ال يسهل دامئًا فصلها عن بعضها البعض.

وتشّكل بعض من هذه االتجاهات قيوًدا واضحة أمام تحقيق 
مقاصد أهداف التنمية املستدامة عرب التأثري عىل النتائج بطرق 

سلبية، يف حني أن غريها قد يسنح فرًصا أو يحدث آثاًرا أكرث 
لبًسا أو إثارًة للجدل ما يتطلّب أبحاثًا إضافية لفهمها بالكامل. 
ويربز الشكل 5 التحديات ومكامن الضعف التي تؤثر عىل كل 

بعد من أبعاد األمن الغذايئ الستة واملنبثقة عن تحليل هذه 
االتجاهات. ومن املرّجح أن تنشأ اتجاهات وتحديات مهمة 

أخرى يف املستقبل، وال يُراد بالتايل أن تكون القامئة أدناه ثابتة 
أو شاملة، بل أن تربز الطرق التي تتأثر فيها نتائج النظام 

الغذايئ باتجاهات رئيسية ال تطرأ ضمن النظم الغذائية نفسها 
وحسب، بل ضمن املجاالت السياسية واالقتصادية والبيئية 

األوسع نطاقًا التي تؤثر عىل النظم الغذائية أيًضا.

االجتاهات الفيزيائية احليوية 
قة باألمراض والبيئية واملتعلٌّ

تغّي املناخ
هناك اعرتاف واسع النطاق بأن الزراعة تشّكل أحد 

القطاعات األكرث تعرًّضا آلثار تغرّي املناخ بسبب اعتامدها 
عىل املوارد الطبيعية والظروف الخاصة باألحوال الجوية. 

ويحدث تغرّي املناخ فعاًل أثرًا عىل األمن الغذايئ بسبب 
ارتفاع درجات الحرارة، والتغيريات يف أمناط هطول األمطار، 

وزيادة األحداث املناخية القصوى )الهيئة الحكومية 
الدولية املعنية بتغرّي املناخ، 2019؛ Mbow وآخرون، 

2019(. وقد يؤثّر تغرّي املناخ عىل اإلنتاج الزراعي، مبا يف 
ذلك من خالل تراجع العائدات، والتغيريات يف وفرة األنواع 

املائية وتوزيعها، والجفاف وندرة املياه، وحاالت اإلجهاد 
املتطرّفة من حيث درجات الحرارة، والتغيريات يف إنتاجية 

الغابات، ومنو املحاصيل بوجود أعشاب ضارة، ونشوء آفات 
وفريوسات وأمراض جديدة منقولة بواسطة األغذية، ما 
يؤدي إىل ارتفاع أسعار األغذية وآثار سلبية عىل الصحة 
وسالمة األغذية والتغذية )التقرير رقم 3 لفريق الخرباء 
الرفيع املستوى، 2012؛ الهيئة الحكومية الدولية املعنية 

بتغرّي املناخ، 2019(. كام تؤثّر تقلّبات األحوال الجوية 
والكوارث الطبيعية املتزايدة املرتبطة بتغرّي املناخ عىل 

اإلنتاجية الزراعية، ما يحدث آثاًرا جانبية عىل تجارة األغذية 
واستهالكها )منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 2019(
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الشكل 5  
التحديات التي تؤثّر عىل األبعاد الستة لألمن الغذايئ

التوافر

االستدامةاالستقرار

االستخدام

الفاعل صفة 

الفجوات يف العائدات• 

تراجع استثامرات القطاع العام يف الزراعة• 

االفتقار إىل األبحاث/التدريب دعاًم لزراعة ذات • 
مدخالت خارجية منخفضة

االفتقار إىل الحقوق يف املوارد والدعم املقّدم • 
للمزارعات

أوجه عدم كفاءة يف اإلنتاج واملناولة ما بعد • 
والنقل الحصاد 

حوافز ضعيفة عىل مستوى املنتجني• 

تدهور البيئة واملوارد الطبيعية والتنّوع • 
البيولوجي

تغرّي املناخ يؤثّر عىل اإلنتاجية• 

الفاقد واملهدر من األغذية• 

القيود عىل العاملة يف النظم الزراعية• 

التحتية للتخزين•  البنى  ضعف 

النزاعات والهجرة والتوترات الجغرافية السياسية• 

الطابع املوسمي لتوافر األغذية• 

حاالت الطوارئ املرتبطة باملناخ، والكوارث • 
الطبيعية، والكوارث من صنع اإلنسان

األزمات االقتصادية، واالضطرابات التجارية، • 
وتقلب أسعار األغذية

اإلجهاد الحيوي )أمراض، وآفات حرشية، وأعشاب • 
ضارة طفيلية(

أزمات متعلّقة بسالمة األغذية• 

تغرّي الطلب عىل األغذية/األعالف/الوقود/• 
األخشاب

تقلّب املداخيل عىل مدار السنة• 

تفاقم ضعف نظم اإلنتاج يف وجه الصدمات• 

االفتقار إىل أغذية صحية ميسورة الكلفة • 

االعتامد عىل الواردات الغذائية• 

الفقر وعدم استقرار سبل كسب العيش • 

تفاوت املداخيل• 

تفاوت جودة البيئات الغذائية• 

املساواة بني الجنسني، والطبقة االجتامعية، والعمر، • 
والفروقات ضمن األرسة نفسها من حيث الوصول

بنى أساسية ضعيفة عىل مستوى التوزيع ونفاذ • 
صغار املنتجني إىل األسواق

الرتكيز عىل أسواق البيع بالتجزئة وزيادة املسافة • 
بني اإلنتاج واالستهالك

تأثري تغرّي املناخ عىل اإلنتاج يف املستقبل• 

فقدان التنّوع البيولوجي يلحق الرضر بالتنّوع • 
الورايث

تدهور املوارد الطبيعية• 

أوجه عدم كفاءة من حيث املوارد، والتلّوث جرّاء • 
االستخدام املفرط للمواد الكيميائية الزراعية

التكاليف اإليكولوجية واالقتصادية للزراعة غري • 
املستدامة

عدم استدامة األمناط الغذائية • 

عدم استقرار سبل كسب العيش يف النظم • 
الغذائية

تراجع اهتامم الشباب بالزراعة• 

التغرّي السكاين والتوّسع الحرضي• 

الجوع املسترت/النقص يف املغّذيات الدقيقة• 

ارتفاع مستويات السمنة• 

عدم كفاية التنّوع الغذايئ • 

التحديات املرتبطة بسالمة األغذية• 

أمناط غذائية غري صحية وغري مستدامة• 

تغرّي األمناط الغذائية مع زيادة املداخيل والتوّسع • 
الحرضي

االفتقار إىل مياه الرشب اآلمنة والرصف الصحي• 

األمراض التي متنع امتصاص املغّذيات• 

توزيع العمل بشكل متفاوت وتوافر وقت • 
محدود ميكن أن تخصصه النساء العامالت 

للطهي واإلطعام

نقص يف الحصول عىل معلومات موثوقة بشأن • 
التغذية

تفاوت جودة البيئات الغذائية• 

تفاوت يف الرثوات واملداخيل يؤثّر عىل الخيارات• 

أوجه عدم املساواة بني الجنسني تقيّد الخيارات• 

تفاوت ديناميكيات القوى املحلية والعاملية ما يؤثّر • 
عىل قرارات األفراد واملجتمع املحيل املتعلّقة بالنظم 

الغذائية 

القوة املؤسسية تحدد ديناميكيات سالسل • 
اإلمدادات الغذائية 

تفاوت قواعد التجارة ما قد يرّض ببعض املزارعني • 
واملستهلكني

تفاوت صفة الفاعل واملعارف من أجل اتخاذ • 
قرارات مستنرية بشأن األمناط الغذائية الشخصية 

الغذائية والخيارات 

حوكمة ضعيفة ومجّزأة للنظم الغذائية• 

ضعف املؤسسات السياسية• 

فشل الدول يف دعم الحق يف الغذاء• 

تفاوت توزيع األرايض واملوارد• 

تفاوت النفاذ إىل املعلومات والتكنولوجيات• 

الوصول
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وسيُحدث أثر تغرّي املناخ تداعيات مهمة أيًضا عىل النظم 
الغذائية بشكل أوسع نطاقًا )الهيئة الحكومية الدولية املعنية 

بتغرّي املناخ، 2019؛ Mbow وآخرون، 2019(، وستختلف 
التداعيات بحسب األقاليم وسترتكّز أغلبية اآلثار السلبية يف 

األقاليم النامية االستوائية واملناطق الجافة املعتدلة التي تسّجل 
يف األصل معّدالت عالية من الجوع والفقر )منظمة األغذية 

والزراعة، 2016أ(. ويشّكل الجفاف، يف أفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى والرشق األدىن مثاًل، أحد العوامل الرئيسية التي تساهم 

يف زيادة النقص التغذوي. وباإلضافة إىل ذلك، من املتوقّع أن 
تتفاقم اآلثار عىل العائدات الزراعية وسبل كسب العيش مع 

الوقت )منظمة األغذية والزراعة، 2016أ(. كام تتعرّض األقاليم 
الجبلية والدول الجزرية الصغرية النامية بشكل خاص، إىل جانب 

املناطق الجافة، للضعف يف وجه تغرّي املناخ )الهيئة الحكومية 
الدولية املعنية بتغرّي املناخ، 2019(. ويشّكل تأثري تغرّي املناخ 
عىل أشكال مختلفة من أشكال سوء التغذية أحد التحديات 

اإلضافية )Fanzo وآخرون، 2018؛ Swinburn وآخرون، 2019(. 
ويُحدث نقص التغذية والسمنة وتغرّي املناخ تأثريات سلبية 
ومتآزرة مهمة عىل بعضها البعض )Dietz, 2020(. وتشري 

بعض األدلّة أيًضا إىل أن تغرّي املناخ يحّد من املحتوى التغذوي 
.)Myers, 2018و Smith( للمحاصيل الغذائية

ويف حني تتأثّر النظم الغذائية بتغرّي املناخ، تشّكل الزراعة 
أيًضا ثاين أكرب قطاع اقتصادي يساهم يف انبعاثات غازات 

الدفيئة بعد قطاع الطاقة )الهيئة الحكومية الدولية املعنية 
بتغرّي املناخ، 2019(. وتشري تقديرات املنظمة إىل أن الزراعة 

والحراجة والتغيري يف استخدام األرايض تولّد ُخمس االنبعاثات 
العاملية لغازات الدفيئة. وإن مساهمة النظم الغذائية يف 

اإلنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة أكرب بعد بسبب أثر إنتاج 
املواد الزراعية الكيميائية، والنقل والتخزين، فضاًل عن التجهيز 

الزراعي والبيع بالتجزئة )منظمة األغذية والزراعة، 2016أ(.

تسارع وتية تدهور املوارد الطبيعية
تواجه النظم الغذائية عوامل إجهاد بيئي أخرى تتفاعل مع 
تغرّي املناخ وتؤثّر عىل نواتج األمن الغذايئ والتغذية بأشكال 

معّقدة )Herrero Acosta وآخرون، 2019(. وتتضمن عوامل 
اإلجهاد هذه فقدان التنّوع البيولوجي، وندرة املياه، وإزالة 
الغابات، وتدهور األرايض، وفقدان خصوبة الرتبة، والتلّوث 
الناجم عن التغيري يف استخدام األرايض الذي ترتبط حّصة 

كبرية منه بتوّسع أنشطة الزراعة وإنتاج األغذية )التقرير رقم 
11 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2017؛ التقرير رقم 14 

لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2019(. ويتم اآلن استخدام 

أكرث من ثلث مساحة األرايض عىل اليابسة للزراعة أو تربية 
الحيوانات. ومع أن توّسع األرايض هذا ألغراض الزراعة 

يقرتن بزيادات يف إنتاج األغذية، مثة اتفاق واسع النطاق 
بأن تدهور قاعدة املوارد الطبيعية املرتبطة بهذه األنشطة 
يُهدد قدرة القطاع عىل الصمود واألمن الغذايئ عىل املدى 
الطويل يف نهاية املطاف )املنتدى الحكومي الدويل املعني 
بالتنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية، 2019(. 

ويقّوض تدهور املوارد خدمات النظام اإليكولوجي عىل غرار 
تصفية املياه، وامتصاص الكربون، وتنّوع امللّقحات التي تتسم 
جميعها بأهمية أساسية لتحقيق نظم زراعية صحية )التقرير 
رقم 14 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2019(. ويعتمد أكرث 

من ثالثة أرباع املحاصيل الغذائية والزراعية العاملية مثاًل 
عىل التلقيح بواسطة الحرشات و/أو الحيوانات الذي يتعرّض 
بشكل متزايد للتهديد جرّاء تدهور األرايض واملوارد )املنتدى 
الحكومي الدويل املعني بالتنوع البيولوجي وخدمات الُنظم 

اإليكولوجية، 2019(. ويتم استغالل ثلث األرصدة العاملية 
لألسامك تقريبًا بشكل مفرط، ما ميثّل مشكلة تتفاقم بسبب 
تدهور املوائل السمكية وفقدانها )Brown وآخرون، 2019(.

وتستخدم الزراعة كميّات كبرية من املياه وهي مسؤولة يف 
املتوّسط عام نسبته 70 يف املائة من املياه العذبة املسحوبة، 
وتبلغ هذه النسبة ما يصل إىل 95 يف املائة يف بعض البلدان 

النامية )campbell وآخرون، 2017(. وتشّكل املغّذيات 
الزراعية ومبيدات اآلفات وغريها من امللّوثات أيًضا 

أسبابًا رئيسية لتلّوث املياه ترتتب عنها تكاليف اجتامعية 
واقتصادية وبيئية ملحوظة ما مل تتم إدارتها بحذر. وازداد 
استخدام املياه بحوايل ضعف معّدل النمو السكاين خالل 
العقد املايض. ويعيش حوايل 4 مليارات شخص يف ظروف 

يعانون فيها من ندرة مادية حادة يف املياه لشهر واحد 
يف السنة عىل األقّل، ويفتقر حوايل 1.6 مليارات شخص، 
أي ربع سكان العامل تقريبًا، إىل البنى التحتية الرضورية 

للحصول عىل املياه. وسيكون نطاق زيادة كمية املياه 
املستخدمة للري منحرًسا يف وجه الطلبات املتنافسة ألغراض 

التصنيع واالستخدام املنزيل وتوليد الطاقة الحرارية. وتؤثّر 
ندرة املياه عىل آفاق النمو االقتصادي مبا يف ذلك الزراعة 

وإنتاج األغذية )منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة، آلية األمم املتحدة للمياه، 2020(

وشهد التنّوع البيولوجي الزراعي تهديًدا منذ عقود، غري أن 
مستوياته وصلت إىل حد األزمة يف السنوات األخرية. وتشري 
تقديرات املنظمة إىل خسارة قرابة 75 يف املائة من التنّوع 
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العاملي للمحاصيل بني عامي 1900 و2000 مع حدوث 
الرتاجع األرسع بعد عام 1950 )منظمة األغذية والزراعة، 

2010(. وحدث هذا الرتاجع يف التنّوع مبوازاة توّسع مامرسة 
الزراعة األحادية. وتشّكل ثالثة أنواع من الحبوب أكرث من 40 

يف املائة من إمدادات السعرات الحرارية الغذائية يف العامل 
)منظمة األغذية والزراعة، 2016أ( وتستند إليها أمناط غذائية 
عاملية تزداد تجانًسا )Khoury وآخرون، 2014(. ويشهد تنّوع 

النباتات املزروعة تراجًعا كام يرتاجع عدد أنواع الحيوانات 
التي تتم تربيتها حول العامل. وتزداد حاالت انقراض سالالت 

الحيوانات الثديية الداجنة املرتبطة باألغذية والزراعة يف حني 
يتعرّض ما ال يقّل عن 2000 من سالسالت الرثوة الحيوانية 

املستخدمة لألغذية والزراعة لخطر االنقراض )منظمة األغذية 
والزراعة، 2019ب؛ املنتدى الحكومي الدويل املعني بالتنوع 

البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية، 2019(. وتُبذل جهود 
قليلة لحفظ األقارب الربية للمحاصيل التي تتسم بأهمية 
أساسية لضامن األمن الغذايئ. وتصبح النظم اإليكولوجية 
أقّل قدرة عىل الصمود يف وجه عوامل اإلجهاد مثل تغرّي 

املناخ، والعوامل املمرضة، وغريها من اآلفات مع تراجع تنّوع 
املحاصيل املزروعة، واألقارب الربية للمحاصيل، وسالسالت 

الحيوانات الداجنة )املنتدى الحكومي الدويل املعني بالتنوع 
البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية، 2019(.

اخملاطر الغذائية واألمراض الناشئة
تؤثّر مجموعة من األمراض واملخاطر عىل النظم الغذائية 
بطرق معّقدة. وتُعزى األمراض املنقولة بواسطة األغذية 
يف معظم األحيان إىل العوامل املمرضة املسببة لإلسهال، 

عىل غرار الكائنات الجرثومية والفريوسية والطفيلية التي 
قد تنترش عن طريق املياه واألغذية عىل حد سواء، ال سيام 

يف حاالت مناولة األغذية وتحضريها بشكل غري صحي. 
ويسّجل األطفال دون سن الخامسة نسبة 40 يف املائة 

تقريبًا من عبء األمراض املنقولة بواسطة األغذية. ويشهد 
األشخاص الذين يعيشون يف أقاليم منخفضة الدخل، مبا فيها 

بلدان يف أفريقيا وجنوب رشق آسيا ورشق البحر األبيض 
املتوّسط، أكرب عبء متّصل باألمراض املنقولة بواسطة 

األغذية )Havelaar وآخرون، 2015(. ويشّكل اإلسهال سببًا 
رئيسيًا لسوء التغذية وثاين أكرب سبب لوفيات األطفال دون 

سن الخامسة. وتتضمن املخاطر األخرى املنقولة بواسطة 
األغذية السموم الفطرية مثل األفالتوكسني، واملعادن الثقيلة 

مثل الزرنيخ، واملواد الكيميائية الزراعية مبا فيها الكثري من 
مبيدات األعشاب ومبيدات الحرشات، التي تشّكل عوامل 
مرسطنة معروفة وممكنة وموجودة يف إمدادات األغذية 

)املركز الدويل للبحوث الزراعية، 2020(.

كام نشأت أمراض جديدة عىل املستوى العاملي وهي 
تنطوي عىل تداعيات مهمة بالنسبة إىل النظم الغذائية 

واألمن الغذايئ. وظهر مؤّخرًا فريوس كوفيد-19، وهو 
مرض تنفيس ناجم عن فريوس تاجي جديد، يف الصني يف 

أواخر عام 2019 وانترش برسعة يف كل بلدان العامل تقريبًا، 
فأعلنت منظمة الصحة العاملية عن جائحة عاملية يف 

مطلع شهر مارس/آذار 2020. وأّدت أزمة كوفيد-19 إىل 
تداعيات مهمة بالنسبة إىل األمن الغذايئ والتغذية )فريق 
الخرباء الرفيع املستوى، 2020(. ومع تسارع انتشار املرض، 

حدثت اضطرابات يف سالسل إمدادات األغذية مع رشوع 
األشخاص يف رشاء األغذية بدافع الهلع. وحدثت حاالت 
من التفيش بني عاّمل املزارع ويف مصانع تعبئة اللحوم، 

وأعاقت اإلجراءات الرامية إىل احتواء املرض حركة العاملة 
يف مجايل األغذية واملزارع عىل حد سواء. وتم تعريض النفاذ 
إىل األغذية للخطر يف ظل هذا الوضع، يف حني أّدى التباطؤ 

االقتصادي األوسع نطاقًا الذي صاحب سياسات احتواء 
الجائحة إىل خسائر يف الوظائف واملداخيل، ال سيام بالنسبة 
إلىى الرشائح السكانية األكرث فقرًا وضعًفا. وترتبط التأثريات 

التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 عىل العرض والطلب 
والوصول إىل األغذية ببعضها البعض وتؤثّر عىل النظم 

الغذائية بأشكال معّقدة، وتؤثّر يف نهاية املطاف عىل نواتج 
األمن الغذايئ والتغذية عىل املديني القصري والطويل )أنظر 
اإلطار 6 يف الفصل الثالث(. وتشمل أمراض حيوانية خطرية 

أخرى مرتبطة بالنظم الغذائية قبل جائحة كوفيد-19، مرض 
فريوس إيبوال وفريوس H5N1 املسبب ألنفلونزا الطيور.

كام تؤثّر أمراض معدية أخرى غري قابلة لالنتقال إىل اإلنسان 
عىل الحيوانات يف النظم الغذائية. وكانت حّمى الخنازير 

األفريقية الفتّاكة، وهي مرض فريويس نشأ يف الخنازير الربية 
وأصبح يطال اآلن الخنازير الداجنة أيًضا، موجودة لحوايل ربع 

قرن من الزمن، ولكنها شهدت طفرة كبرية يف آسيا وأوروبا 
خالل الفرتة 2019/2018. وأّدى هذا املرض إىل نفوق حوايل 

 Sun  ،Dixon( 2019 ربع الخنازير يف العامل يف عام 
و Roberts،  2019(، مبا يف ذلك قرابة نصف الخنازير يف الصني، 

وأّدى إىل اضطرابات يف سلسلة إمدادات اللحوم يف العامل.

ويتمثّل مكّون حاسم آخر ملكافحة األمراض املعدية يف تحّدي 
مقاومة مضادات امليكروبات. ومن جهة، تكتيس العقاقري 

املضادة للميكروبات أهمية ملعالجة األمراض، ويحمي 
استخدامها صحة اإلنسان والحيوان عىل حد سواء. ومن جهة 

أخرى، غالبًا ما يتم استخدام مضادات امليكروبات بصورة 
مفرطة ملعالجة األمراض والوقاية منها يف الرثوة الحيوانية 
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وتربية األحياء املائية وإنتاج املحاصيل. كام تم استخدام 
العقاقري املضادة للميكروبات لتعزيز منو الحيوانات، ما يزيد 

من خطر الكائنات الدقيقة املقاومة ملضادات امليكروبات 
املعرضة لالنتشار )Hughes و Heritage،  2004(. ويُظهر بعض 
الدراسات أن التعرّض لبكترييا مقاومة ملضادات امليكروبات قد 

ينترش عرب األغذية )منظمة األغذية والزراعة، 2020(.

طفرة يف اآلفات
شهدت السنوات األخرية طفرة يف عدد متنّوع من اآلفات 

التي تهدد اإلنتاجية الزراعية يف البلدان الرثية والفقرية عىل 
حد سواء. ويف حني أن بعض مشاكل اآلفات دورّي بطبيعته، 

مثة هواجس متزايدة إزاء توّسع نطاق املشكلة جرّاء ارتباطها 
بالتغيري البيئي إىل جانب بعض األساليب الزراعية. وسيزيد تغرّي 

املناخ عىل األرجح مثاًل من فقدان املحاصيل الزراعية بسبب 
الحرشات )Deutsch وآخرون، 2018(. وانترشت دودة الحشد 
الخريفية مثاًل - وهي آفة عابرة للحدود نشأت يف األمريكيتني 

وتتغذى من الذرة ومن محاصيل أخرى - إىل أفريقيا جنوب 
الصحراء الكربى وأغلبية البلدان اآلسيوية وأسرتاليا منذ عام 
2016، وقد تؤدي إىل خسائر سنوية هائلة يف املحاصيل، ما 

سيؤثّر بشكل خاص عىل أصحاب الحيازات الصغرية )منظمة 
األغذية والزراعة، 2018ب(. ويتمثّل مثال صارخ آخر يف 

أرساب الجراد الحالية التي طالت القرن األفريقي وأجزاء من 
الرشق األدىن وجنوب آسيا منذ أواخر عام 2019. وشهد إقليم 
رشق أفريقيا، يف عام 2020، أسوأ أرساب الجراد منذ 70 عاًما 
)Roussi, 2020(. وتهدد طفرات الجراد هذه توافر األغذية 

بصورة مبارشة. وتواجه األقاليم التي تشهد حاليًا آفات حرشية 
وانتشاًرا لجائحة كوفيد-19 بصورة متزامنة أوضاًعا بالغة 

التعقيد تُحدث تداعيات مبارشة عىل األمن الغذايئ.

وتهدد آفات األعشاب الضارة أيًضا اإلنتاجية الزراعية عىل 
نحو متزايد. ومن املفهوم عىل نطاق واسع أن اتساع استخدام 

مبيدات األعشاب ملكافحة األعشاب الضارة مثاًل، بالتزامن 
مع محاصيل معّدلة لتحّمل رّش هذه املواد الكيميائية واتّباع 

أساليب زراعية من دون حراثة تعتمد عىل مبيدات الحرشات، 
قد ساهمت يف تفاقم مشكلة صعوبة مكافحة األعشاب 

 2016  ،Bonny( الضارّة املقاومة الستخدام مبيدات الحرشات
Beckie وآخرون، 2019(. وقد تقّوض مشاكل األعشاب 

الضارّة اإلنتاجية الزراعية ألنها تنافس املحاصيل عىل املغّذيات 
الحيوية. وأّدى هذا االتجاه إىل زيادة استخدام مبيدات 
األعشاب السامة بقدر أكرب، ما يساهم يف تلّوث الرتبة 

ومجاري املياه الذي قد يهدد التنّوع البيولوجي للرتبة )الوكالة 
األوروبية للبيئة، 2020(، والحياة املائية )التقرير رقم 7 لفريق 

الخرباء الرفيع املستوى، 2014(، ويؤثّر عىل صحة اإلنسان.

االجتاهات املتعّلقة بالتكنولوجيا 
واالبتكار والبىن التحتية

زيادة الدعم املقّدم لالبتكار يف 
األساليب املستدامة لإلنتاج الزراعي 

أّدى النهوض مبستوى الوعي إزاء العالقة بني الزراعة والنظم 
اإليكولوجية إىل زيادة الدعم املقّدم لالبتكار يف األساليب 

املستدامة لإلنتاج الزراعي. ورغم وجود اتفاق واسع النطاق عىل 
الحاجة إىل مزيد من املامرسات الزراعية املستدامة، مثة اختالف 

حول االبتكارات الواعدة أكرث من سواها بتحقيقها. ورّوجت 
املؤلفات لعدة أنواع من االبتكار من أجل زراعة مستدامة.

وأحرزت الزراعة اإليكولوجية، ذات التاريخ العريق، تقّدًما 
ملحوظًا خالل العقد املنرصم، مع مشاركة عدد أكرب من 

الحركات والحكومات واملؤسسات، عىل غرار منظمة األغذية 
 Rosset والزراعة، يف األبحاث عن هذا النوع من الزراعة )مثاًل

وAltieri, 2017؛ منظمة األغذية والزراعة، 2018ج؛ منظمة 
األغذية والزراعة، 2018د، Bezner Kerr وآخرون، 2018(. 

وكام أشار إليه التقرير رقم 14 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 
مثة مفاهيم متعددة للزراعة اإليكولوجية منها: )1( التطبيق 

العلمي للمبادئ اإليكولوجية عىل النظم الغذائية، )2( 
واملامرسات الرامية إىل تحسني النظم اإليكولوجية الزراعية، 

)3( والحركات االجتامعية التي تدعم النظم الزراعية املتنّوعة 
الصغرية النطاق واملتجددة والقامئة عىل املستوى املحيل 
والعادلة اجتامعيًا. وتدمج أساليب الزراعة اإليكولوجية 

مجموعة من املبادئ الرئيسية التي تم تصميمها لتحسني كفاءة 
املوارد )عىل غرار إعادة التدوير والحد من املدخالت(، وتعزيز 

قدرة النظم اإليكولوجية عىل الصمود )مثل ضامن سالمة الرتبة 
وصحة الحيوان، وتحسني التنّوع البيولوجي، والنهوض بأوجه 

التآزر اإليجابية والتنويع االقتصادي(، وبناء اإلنصاف االجتامعي 
)عىل غرار التوليد املشرتك للمعارف، ودمج القيم االجتامعية يف 

النظم الغذائية وتعزيز املشاركة والحوكمة( )التقرير رقم 14 
لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2019(.

وتتضمن النهج األخرى ألساليب اإلنتاج املستدام التي 
تكتسب زخاًم، التكثيف املستدام والزراعة الذكية مناخيًا 

)Garnett وآخرون، 2013؛ Rockström وآخرون، 2017(. 
ويرمي التكثيف املستدام إىل إنتاج املزيد من األغذية 

باستخدام موارد أقّل عىل مساحة األرض نفسها. وتقيض 
الفكرة بتكثيف اإلنتاج من غري حاجة إىل متهيد املزيد من 

األرايض، ما يحّد بالتايل من إجهاد التنّوع البيولوجي الناجم 
عن إزالة الغابات بسبب متهيد األرايض ألغراض الزراعة. 

وتتمثل فكرة الزراعة الذكية مناخيًا يف الحد من انبعاثات 
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غازات الدفيئة وإدماج مامرسات أكرث تكيًّفا للتمكن من 
بلوغ مستويات عالية من اإلنتاجية الزراعية حتى يف ظروف 

مناخية معادية )البنك الدويل، 2011(. وغالبًا ما يعزز 
التكثيف املستدام األساليب الزراعية التي تشّكل جزًءا من 

منوذج الزراعة الذكية مناخيًا. ويف حني يشّكل التكثيف 
املستدام والزراعة الذكية مناخيًا نهجني متكاملني، يتمثّل 

الفرق الرئييس يف تركيز الزراعة الذكية مناخيًا عىل النواتج 
املتعلّقة بالتكيّف مع تغرّي املناخ والتخفيف من آثاره 

)Campbell وآخرون، 2014(. وغالبًا ما يعتمد التكثيف 
املستدام والزراعة الذكية املناخيًا عىل استخدام تكنولوجيات 

رقمية جديدة ترد مناقشتها مبزيد من التفاصيل أدناه.

وتستقطب هذه النامذج املختلفة لالبتكار من أجل الزراعة 
املستدامة مؤيّدين ومعارضني عىل حد سواء، ويف حني هناك 
مجال لدمج الرؤى من النموذجني، ال يُعتربان دامئًا منوذجني 

متالمئني وما زالت الخالفات قامئة )مثاًل Taylor،  2017؛ 
Godfray،  2015(. وتدعو الحاجة إىل إجراء املزيد من 

األبحاث يف هذا املجال.

التكنولوجيات القائمة على البيانات 
يف جمال األغذية والزراعة

تؤثّر الثورة يف مجال التكنولوجيات الرقمية والقامئة عىل 
البيانات عىل القطاعات كافة، وال يشّكل قطاع األغذية 

والزراعة استثناًء لذلك. وشهد كل من االبتكار وما يُعرف 
"بالزراعة الرقمية"، التي تتضمن استخدام تكنولوجيات 
رقمية للمساعدة عىل اتخاذ القرارات يف املزارع وتسليم 

املدخالت، تقّدًما كبريًا. وباالستناد إىل مفهوم الزراعة 
املحكمة، الذي يتم تداوله منذ عقود، تتضمن أحدث 

التكنولوجيات الرقمية املطبّقة يف القطاع النظم العاملية 
لتحديد املواقع وأجهزة االستشعار الرقمية املتصلة باألقامر 

االصطناعية يف املعدات الزراعية، عىل غرار الجرارات 
 .)2018  ،Chilversو Rose( والطائرات من دون طيّار

ويستخدم عدد متزايد من املزارعني، ال سيام يف البلدان 
الصناعية، هذه التكنولوجيات لتحسني كفاءة املدخالت 
يف املزارع عىل غرار الطاقة واملواد الكيميائية الزراعية 

)Weersink وآخرون، 2018؛ Balafoutis وآخرون، 
2017(. ويستخدم املزارعون، يف حاالت أخرى، هذه 

التكنولوجيات ملعالجة النقص يف العاملة، عىل غرار أجهزة 
الحلب اآللية، وقد يزداد هذا االتجاه ترّسًخا يف ظل جائحة 
كوفيد-19. كام يبدأ املزارعون يف البلدان األقّل تصنيًعا، مبن 

فيهم املزارعون من أصحاب الحيازات الصغرية، باعتامد 
تكنولوجيات رقمية، عىل الرغم من وجود فجوة يف املعارف 

يف هذا املجال والحاجة إىل مزيد من األبحاث للحصول عىل 
صورة أكمل عن االتجاهات الخاصة باالستخدام.

وتؤثّر التكنولوجيات الرقمية أيًضا عىل النظم الغذائية من 
خالل االستخدام املتزايد لتكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية 

 Bumblauskas( لتنظيم سالسل إمدادات األغذية العاملية
وآخرون، 2019(. ويتم استخدام تكنولوجيا قواعد البيانات 

التسلسلية، التي ال ميكن التالعب بها بسهولة والتي قد 
تساعد عىل تعّقب سالسل اإلمدادات وتحسني شفافيتها، 

بشكل متزايد للمساعدة عىل الكشف عن مواد من املحتمل 
أن تكون مرضّة يف سالسل اإلمدادات ورصدها لتحسني سالمة 

.)2019  ،Fischerو Creydt( األغذية

وتنطوي هذه التكنولوجيات الرقمية والقامئة عىل البيانات 
عىل تداعيات مهمة بالنسبة إىل األمن الغذايئ والتغذية، عىل 

الرغم من النقاشات الجارية بشأن احتامل أن تكون تلك 
اآلثار إيجابية أو سلبية عىل العموم )التقرير رقم 14 لفريق 

الخرباء الرفيع املستوى، 2019؛ Rotz وآخرون، 2019(. ويفيد 
املؤيدون بأن التكنولوجيات الرقمية متّكن املزارعني من 

اتخاذ قرارات دقيقة بشكل أكرب عن طريق استخدام تحاليل 
مبساعدة الحاسوب للبيانات الضخمة التي قد تساعدهم 

عىل تحديد املستويات األنسب الستخدام األسمدة ومبيدات 
اآلفات يف حقولهم )Wolfert وآخرون، 2017(. ويشدد 

النّقاد يف املقابل عىل أن التكنولوجيا وحدها ال تعالج انعدام 
األمن الغذايئ ويحّذرون من زيادة كميات البيانات الخاصة 

باملزارع التي تتم إحالتها أكرث فأكرث إىل كربى الرشكات الخاصة 
التي توفّر هذه التكنولوجيات والخدمات املرتبطة بها، ما 

يثري هواجس مهمة بشأن مسألتي خصوصية البيانات ومتتّع 
 .)Knezevic, 2016و Bronson( املزارعني بصفة الفاعل

ويعرتي آخرين القلق من أن املزارعني األكرث فقرًا ومعاناًة من 
انعدام األمن الغذايئ لن يتمّكنوا إىل حد كبري من الحصول 
عىل هذه التكنولوجيات التي قد تفاقم بشكل أكرب أوجه 

التفاوت يف األرياف )Moseley، 2017أ(.

تكنولوجيات جديدة لرتبية النباتات
تم إدخال عدد من املحاصيل املعّدلة وراثيًا، منذ التسعينيات 

من القرن املايض، باستخدام تقنيات التكنولوجيا األحيائية 
الزراعية التي تسمح بإدخال حامض نووي ريبي منقوص 

األكسجني من كائنات أخرى يف النباتات لتزويدها بخصائص 
جديدة مثل القدرة عىل مقاومة مبيدات األعشاب أو اآلفات. 

وارتفعت زراعة املحاصيل املعّدلة وراثيًا بشكل كبري بني 
عامي 1996 و2018، من مساحة 1.7 ماليني هكتار إىل 191.7 
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ماليني هكتار )الدائرة الدولية الكتساب تطبيقات التكنولوجيا 
البيولوجية الزراعية، 2018(. وتتمثل األغلبية الواسعة من 

املحاصيل املعّدلة وراثيًا يف أربعة محاصيل هي: فول الصويا 
والذرة والقطن والكانوال. ومع أن املحاصيل املعّدلة وراثيًا 

كانت أكرث انتشاًرا يف البلدان الصناعية يف البداية، متت 
زراعة أكرث من نصف مجموع الهكتارات املزروعة بواسطة 
التكنولوجيا األحيائية يف البلدان النامية بحلول عام 2018. 
ولكن الزيادة يف املحاصيل املعّدلة وراثيًا ما زالت ترتكّز إىل 
حد كبري يف خمسة بلدان فقط تضم نسبة 91 يف املائة من 

الهكتارات املزروعة باملحاصيل املعّدلة وراثيًا وهي: الواليات 
املتحدة األمريكية، وكندا، واألرجنتني، والربازيل، والهند 

)الدائرة الدولية الكتساب تطبيقات التكنولوجيا البيولوجية 
الزراعية، 2018(. وبقيت املحاصيل املعّدلة وراثيًا، منذ 

 .)Paarlberg, 2016و Herring( إدخالها، محّط جدل كبري
ويشّدد املؤيدون عىل أن املحاصيل املعّدلة وراثيًا تزخر 

بإمكانات كبرية لتحسني خصائص محاصيل ستعود بالفائدة 
عىل املزارعني يف البلدان الرثية والفقرية عىل حد سواء، مبا يف 

 Anthony  2011؛  ،Juma( ذلك تحسني األمن الغذايئ 
 .)2013 ، von Braunو Krattiger  ،Qaim 2012؛  ،Ferroniو

ويطرح النّقاد عدًدا من الهواجس، منها التأثريات البيئية 
املحتملة، وانعدام املساواة االجتامعية، وانعدام األمن الغذايئ 

املرتبط باعتامدها )Glover،  2010؛ Moseley، 2017أ(.

وأّدت زيادة القدرات الحاسوبية وتوليد البيانات الضخمة 
خالل العقود األخرية إىل بروز أساليب أدّق لرتبية النباتات، 
مبا يف ذلك التحرير الجيني وغريها من التكنولوجيات التي 

تسرتشد بالبيانات لرتبية النباتات والتي يتوقّع الكثري من 
األشخاص أنها ستستبدل أشكااًل تقليدية أكرث من أشكال 

التكنولوجيا األحيائية الزراعية )Weersink وآخرون، 2018؛ 
التقرير رقم 14 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2019(. 

وتسمح طرق مثل تكنولوجيا املتكررات املتكتلة بانتظام 
القصرية التواتر واألنزميات املتعلّقة بها )كريسرب-كاس9(، 
 ،)TALEN( ونوكلياز املستفعالت املشابهة ملنشط النسخ
بتحرير جينوم النباتات بدقة أكرب بكثري مقارنة باألجيال 

السابقة من التكنولوجيات األحيائية الزراعية، وميكن 
استخدامها من دون إضافة جينات من أنواع أخرى. وتجري 

األبحاث لتطبيق هذه التقنيات من أجل تحرير النباتات 
بغرض الحصول عىل خصائص مثل إطالة فرتة تخزين 

املحاصيل، أو تحسني سامتها التغذوية، أو تزويد النباتات 
بالقدرة عىل مقاومة اآلفات وأحوال الطقس القصوى. 

وتركّز كمية ملحوظة من األبحاث أيًضا عىل جعل املحاصيل 

مقاومة ملبيدات األعشاب، ما يعكس محط تركيز جزء كبري 
من التكنولوجيا األحيائية الزراعية خالل السنوات الخمس 

والعرشين املاضية )Zhang وآخرون، 2018(.

ومع أن املحاصيل املحررة جينيًا ما زالت يف أوىل مراحل 
األبحاث والتطوير، يدور جدل ملحوظ يف ما يتعلّق بالسالمة 
 Helliwell,( واألثر البيئي والسيطرة عىل هذه التكنولوجيات

Hartley وPearce, 2019؛ Bartkowski وآخرون، 2018(. 
ويف حني يعترب املؤيدون أن هذه التكنولوجيات أكرث أمانًا 
من التكنولوجيا األحيائية الزراعية ألنها تحرر مواد وراثية 
موجودة يف النباتات وال تقوم بإدخال حمض نووي ريبي 

غريب، طرح النّقاد هواجس حيال احتامل حدوث آثار غري 
متوقّعة واحتامل التأثري بشكل سلبي عىل التنّوع البيولوجي 

الزراعي. ونظرًا إىل أوجه عدم التيّقن واملناقشات املذكورة 
آنًفا، مثة حاجة إىل القيام مبزيد من األبحاث عن أثر هذه 

التكنولوجيات الجديدة لرتبية النباتات.

أوجه ضعف يف البىن التحتية 
للمناولة ما بعد احلصاد والتخزين

يشوب توافر البنى األساسية للمناولة ما بعد الحصاد والتخزين 
تفاوت كبري، بحيث تواجه البلدان النامية عموًما ضعًفا يف 

القدرات يف مجال البنى التحتية ما يحّد من قدرتها عىل 
تحويل الحصاد إىل سلع غذائية ميكن تخزينها، ال سيام بالنسبة 

إىل الفاكهة والخضار. وتنتج عن ضعف هذه البنى التحتية 
للتخزين ما بعد الحصاد والتجهيز، إىل جانب البنى التحتية 

املحدودة يف مجال النقل، مستويات عالية من الفاقد من 
األغذية. ويؤثّر الفاقد واملهدر من األغذية عىل توافر األغذية 
بأشكال مهمة )التقرير رقم 8 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 

2014؛ Alexander وأخرون، 2017(. وتشري تقديرات املنظمة 
إىل فقدان نسبة 13.8 يف املائة من األغذية املنتجة يف عام 

2016 يف سالسل األغذية عىل مستوى املزرعة وقبل مرحلة 
البيع بالتجزئة بقليل، مع فروقات إقليمية ملحوظة )منظمة 

األغذية والزراعة، 2019ج؛ منظمة األغذية والزراعة، 2019د(. 
وتستثني هذه النسبة الكميات الكبرية املهدرة من األغذية 

عىل مستوى املستهلك، التي ترتفع بصورة خاصة يف البلدان 
الصناعية والسياقات الحرضية. ويف حني ال تتوافر تقديرات 

عاملية حديثة عن املهدر من األغذية، تشري التقديرات السابقة 
إىل أن حوايل ثلث إجاميل األغذية املنتجة يُفقد أو يُهدر يف 
جميع مراحل اإلنتاج واالستهالك، وهو ما يعادل قرابة 1.3 
مليارات طن يف السنة )منظمة األغذية والزراعة، 2019د(.
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االجتاهات االقتصادية واملتعّلقة 
باألسواق

التوّسع واالضطرابات يف أسواق 
األغذية والزراعة

تغرّيت النظم الغذائية برسعة خالل العقود األخرية، 
وأصبحت سالسل إمدادات األغذية عموًما أطول وزادت 

املسافة بني املنتجني واملستهلكني بسبب زيادة عوملة النظم 
 .)Clapp, 2014( الغذائية وسالسل اإلمدادات الزراعية

وتتم التجارة بنسبة ترتاوح بني 20 إىل 25 يف املائة تقريبًا 
 D’Odorico( من اإلنتاج الغذايئ العاملي يف األسواق الدولية

وآخرون، 2014(. وارتفعت قيمة التجارة العاملية باألغذية 
من حوايل 315 مليار دوالر أمرييك يف الفرتة 1991/1990 
إىل حوايل 1.5 ترليون دوالر أمرييك يف عام 2017 )منظمة 
التجارة العاملية، 2018(. وتُسّجل البلدان املنخفضة الدخل 
والبلدان املتوسطة الدخل قرابة ثلث هذه التجارة العاملية 
باألغذية )منظمة األغذية والزراعة، 2018هـ(. ويشري النمو 
يف التجارة الدولية لألغذية إىل ارتفاع عدد األشخاص الذين 

يعتمدون عىل األسواق العاملية لضامن أمنهم الغذايئ.

ويف حني توّسع نطاق التجارة العاملية باألغذية بشكل هائل 
خالل العقود األخرية، ال يتبنّي األثر عىل األمن الغذايئ بشكل 
مبارش دامئًا كام يخضع لنقاشات مستفيضة )منظمة األغذية 

والزراعة، 2015؛ Clapp،  2015(. ويف حني يرى البعض أن 
التجارة تحّسن الفرص السانحة لدّر املداخيل )مثاًل من 

خالل بيع املحاصيل النقدية( وتزيد بالتايل من النفاذ إىل 
األغذية )Lamy, 2013( ينتقد آخرون عملية التحرير التي 
يعتربونها أقّل فائدة ألصحاب الحيازات الصغرية يف البلدان 

)de Schutter, 2009( النامية

وأصبح الكثري من البلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
من البلدان املستوردة الصافية لألغذية يف العقود األخرية، 

ما يثري الهواجس حيال أوجه الضعف الناشئة عن االعتامد 
 ،Rakotoarisoa( عىل األسواق العاملية للسلع الغذائية

 Lafrate وPaschali،  2011(. وتدور نقاشات أيًضا حول 
آثار التجارة عىل العبء اإليكولوجي، بحيث يعترب البعض 

أنها توّزع التأثريات اإليكولوجية إلنتاج األغذية بشكل 
أفضل )ال سيام بالنسبة إىل البلدان املستوردة لألغذية التي 
تعاين إجهاًدا إيكولوجيًا(، يف حني يعرب آخرون عن هاجس 

اإلجهاد املفرط للنظم اإليكولوجية يف بعض املناطق املصّدرة 
)Lamy،  2013؛ Clapp،  2017أ؛ Fulton وShilling،  2019؛ 

Balogh و Jámbor،  2020(. ويؤدي التفاوت يف السياسات 
الحكومية الزراعية، عىل غرار اإلعانات والتعريفات الجمركية 

والحصص التي قد تشّوه التجارة، إىل تعقيد املسألة. وقد 
تتمّكن، بعض الدول مثاًل من تكبّد كلفة دعم اإلنتاج 

املحيل لألغذية، يف حني متلك دول أخرى قدرة أقّل عىل 
اتباع مثل هذه السياسات. ومتت مناقشة هذه املسائل يف 
املفاوضات الخاصة مبراجعات االتفاق املتعلّق بالزراعة يف 
منظمة التجارة العاملية، غري أن املحادثات كانت مشحونة 

.)2017  ،Scott 2018؛  ،Margulis(

وزاد توافر األغذية الكثيفة استخدام الطاقة )أي األغذية 
ذات املحتوى العايل من السكر والدهون( يف البلدان الرثية 

والفقرية عىل حد سواء )An وآخرون، 2019؛ Friel وآخرون، 
2013(، مع توّسع نطاق التجارة العاملية باألغذية التي 

اقرتنت بتغرّي الطلب عىل األغذية املرتبط بزيادة التّوسع 
الحرضي. وأقام عدد من الدراسات رابطًا بني أنواع األغذية 

هذه وزيادة مستويات الوزن الزائد والبدانة، إىل جانب 
زيادة اإلصابات باألمراض غري املنقولة، عىل غرار أمراض 
القلب، ومرض السكري من النوع الثاين، وبعض األمراض 

الرسطانية )Willet وآخرون، 2019؛ Swinburn وآخرون، 
2019(. وأّدى كل من التجارة الدولية وإضافة طابع صناعي 
عىل سالسل إمدادات األغذية إىل زيادة أهمية عدد محدود 

جًدا من السلع عىل غرار الذرة، وفول الصويا، وزيت النخيل، 
املستخدمة ليس فقط كمكّونات غذائية مجّهزة، بل يف 

األعالف الحيوانية وكمخزون للوقود األحيايئ أيًضا )التقرير 
رقم 12 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2017(.

وشهدت أمناط العوملة املتنامية ألسواق املنتجات الزراعية 
الغذائية وسالسل اإلمدادات اضطرابات يف السنوات األخرية 
مبا يعزى بدرجة كبرية إىل زيادة التوترات التجارية بني أكرب 
اقتصادين يف العامل أي الصني والواليات املتحدة األمريكية. 

ومتت إعادة تشكيل سالسل اإلمدادات العاملية لفول الصويا 
مثاًل يف السنوات القليلة املاضية ألن الصني، التي تشّكل بلًدا 
مستورًدا رئيسيًا لفول الصويا، سعت إىل نقل مشرتياتها من 
هذا املحصول من الواليات املتحدة األمريكية إىل مزّودين 

يف أمريكا الجنوبية عىل غرار األرجنتني والربازيل. وأقام 
بعض الدراسات رابطًا بني توّسع إنتاج فول الصويا يف أمريكا 

الجنوبية وزيادة مستويات إزالة الغابات، وتغرّي املناخ، 
وإرهاق الرتبة، واالستخدام الكثيف للمواد الكيميائية 

الزراعية )Fuchs وآخرون، 2019؛ Ali وآخرون، 2017(. 
وأحدثت جائحة كوفيد-19 اضطرابات أيًضا يف أمناط التجارة 
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العاملية باألغذية. وفرض بعض البلدان قيوًدا عىل صادرات 
سلع غذائية رئيسية يف مراحل األزمة األولية، ما قد يؤدي 
إىل ارتفاع أسعار األغذية يف األسواق العاملية، مع تأثريات 

سلبية عىل البلدان التي تعتمد عىل الواردات الغذائية، مبا 
فيها الكثري من البلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

)Glauber وآخرون، 2020(. وفقدت بلدان أخرى أسواقها 
للتصدير الزراعي خالل األزمة بسبب تراجع الطلب نتيجة 
تدابري اإلغالق، ما ألحق الرضر بعائدات العمالت األجنبية 

وساهم يف ارتفاع مستويات الفقر والجوع. وقد تشّجع هذه 
الديناميكيات البلدان التي تعتمد عىل الواردات الغذائية 

عىل تعزيز قدراتها املحلية إلنتاج األغذية.

زيادة الرتكيز يف سالسل اإلمدادات 
الزراعية والغذائية

أّدى الرتكيز التدريجي يف العقود األخرية إىل إعادة تشكيل 
سالسل اإلمدادات الزراعية والغذائية بطرق تعزز قوة الرشكات 

الكربى وتأثريها عىل النظم الغذائية )Howard, 2016(. وتكثّف 
الرتكيز املؤسيس يف قطاع املدخالت الزراعية بعد عمليات الدمج 

التي تم اإلعالن عنها مؤخرًا بني أكرب الجهات املنتجة للبذور 
واملواد الكيميائية الزراعية ما ركّز الجزء األكرب من ذلك السوق 

يف أربع رشكات فقط )Clapp, 2018(. ويف قطاع التجارة 
بالسلع الزراعية، تسيطر حفنة من الرشكات فقط عىل معظم 

التجارة العاملية بالحبوب )Oliveira وSchneider, 2016؛ 
Hall, 2019(. وأّدت سلسلة من عمليات الدمج واالستحواذ 

يف قطاع تجهيز األغذية خالل السنوات القليلة املاضية إىل 
تحّكم بعض الرشكات الضخمة بحصة هائلة من السوق يف 

القطاعات التي تُعنى بها )فريق الخرباء الدويل املعني بالنظم 
الغذائية املستدامة، 2017(. ورغم تنظيم أسواق البيع بالتجزئة 
عادة باالستناد إىل أسس محلية أو إقليمية، شهد الرتكيز، الذي 

يتّخذ غالبًا شكل املتاجر الكربى، زيادة أيًضا يف هذا القطاع 
خالل العقود األخرية يف البلدان الرثية والفقرية عىل حد سواء. 

وغالبًا ما تسيطر رشكات قليلة فقط عىل األسواق املحلية للبيع 
بالتجزئة، ما يؤدي إىل ترشيد املتاجر املحلية الصغرية وبيع 

 Peyton,( كميات أقل من املنتجات الطازجة واملحلية املصدر
Moseley وBattersby, 2015؛ فريق الخرباء الدويل املعني 

.)Battersby, 2019 بالنظم الغذائية املستدامة، 2017؛

وتنطوي املستويات العالية من الرتكيز املؤسيس يف سالسل 
اإلمدادات الغذائية والزراعية عىل تداعيات بالنسبة إىل األمن 

الغذايئ والتغذية، وتناقش املؤلفات اإليجابيات والسلبيات 
الناشئة عن هذا االتجاه. وقد يؤّدي الرتكيز يف قطاعات التجارة 

باملدخالت والسلع مثاًل إىل ارتفاع األسعار والحد من خيارات 
املزارعني وصفتهم كجهات فاعلة من حيث املدخالت التي 

يستخدمونها إىل جانب األسواق التي بوسعهم بيع محاصيلهم 
فيها )التقرير رقم 14 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2019؛ 

Bonny, 2017(. وقد يؤثّر الرتكيز املؤسيس، يف قطاعي تجهيز 
األغذية وبيعها بالتجزئة، عىل البيئات الغذائية من خالل 
التأثري عىل األسعار وزيادة حصة األغذية العالية التجهيز 

املعروضة، ما يحد من خيارات املستهلكني الفرديني الغذائية 
ومتتعهم بصفة الفاعل )التقرير رقم 12 لفريق الخرباء الرفيع 
املستوى، 2017؛ Baker وFriel, 2016(. وقد يؤثّر الرتكيز يف 

النظام الغذايئ أيًضا عىل النتائج عىل صعيد سالمة األغذية من 
خالل إضفاء طابع مركزي عىل سالسل اإلمدادات. ويف حني 

متلك الرشكات الكربى يف أغلبية األحيان املوارد الالزمة لضامن 
اتباع مامرسات سليمة إلنتاج األغذية وتخزينها وتجهيزها، قد 
يعني تركيز األسواق أيًضا إمكانية انتشار مشكلة ما برسعة يف 

سالسل اإلمدادات يف حال نشوؤها. وقد تجلّت أشكال االنتشار 
الرسيع للمشاكل وعىل نطاق واسع عرب النظم الغذائية عن 

طريق اضطراب قطاع تعبئة اللحوم العايل الرتكيز يف عدة 
بلدان خالل جائحة كوفيد-19، حيث أّدت معّدالت اإلصابة 

العالية بني العاّمل إىل إغالق املنشآت. وتدعو الحاجة إىل إجراء 
مزيد من األبحاث يف هذا املجال.

إضفاء طابع مايل على النظام الغذائي
بدأت الجهات الفاعلة املالية مؤخرًا باملشاركة بدرجة أكرب يف 

سالسل اإلمدادات الزراعية الغذائية جميعها، عن طريق االستثامر 
يف رشكات األغذية والزراعة من خالل أدوات مالية معّقدة فضاًل 

عن املشاركة يف التجارة بالعقود اآلجلة للسلع واالستثامر يف 
األدوات املالية الخاصة باألرايض الزراعية، مبا يف ذلك يف البلدان 

.)Isakson, 2018و Clapp ؛Schmidt, 2015( النامية

وتنطوي هذه االتجاهات الخاصة مبشاركة الجهات الفاعلة 
املالية بشكل أكرب يف النظم الغذائية عىل احتامل التأثري عىل 

األمن الغذايئ، عىل الرغم من إجراء مناقشات معّمقة عن 
نطاق تلك اآلثار. ويف حني يشري الكثري من منظامت املجتمع 

املدين وبعض الباحثني مثاًل إىل االستثامرات املالية القامئة عىل 
املضاربة يف السلع الغذائية عىل اعتبارها عاماًل محرّكًا رئيسيًا 
لتقلّب أسعار األغذية خالل أزمة أسعار األغذية يف عام 2008 

)مثاًل Ghosh, 2010(، يدافع باحثون آخرون عن أهمية 
الجهات الفاعلة املالية للحفاظ عىل السيولة يف أسواق السلع 

)مثاًل Irwin وSanders, 2011(، ويشريون إىل أن عوامل 
أخرى، مثل القيود عىل الصادرات، شّكلت السبب األّويل 
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 Headey,( 2008 لالرتفاع الحاد يف أسعار األغذية يف عام
2011(. ولكن، حتى يف أعقاب هذا النقاش، مثة إقرار متزايد 

بأن االستثامرات املالية تنطوي عىل احتامل مفاقمة تقلب 
أسعار األغذية، ما قد يؤثّر بصورة سلبية عىل األفراد األكرث 

فقرًا يف املجتمع الذين قد يواجهون أسعاًرا أعىل للمنتجات 
الغذائية نتيجة لذلك )Tadesse وآخرون، 2014؛ مؤمتر األمم 

املتحدة للتجارة والتنمية، 2011(.

وباملثل، تختلف وجهات النظر بشأن أثر االستثامر املايل عىل 
تشجيع عمليات االستحواذ الواسعة النطاق يف البلدان النامية 

خالل العقد املايض. ويرى البعض أن االستثامرات املالية 
تشّكل محرّكات رئيسية لهذا االتجاه ويعربون عن هواجس 

حيال هدفها الرئييس املتمثّل يف جني األرباح، بداًل من تحسني 
نواتج األمن الغذايئ والتغذية )مثاًل Fairbairn, 2014؛ 

Ouma, 2014(. ويرى آخرون أن االستثامر املايل يف األرايض 
قد يتيح رأس املال الحاسم الرضوري للتنمية يف القطاع )مثاًل 

Deininger و Byerlee،  2011(. وتدعو الحاجة إىل إجراء 
املزيد من األبحاث التجريبية لتقييم آثار هذا النوع من 

االستثامر املايل عىل األمن الغذايئ والتغذية.

أوجه الضعف وعدم التيّقن إزاء 
الوضع االقتصادي العاملي 

منذ األزمة املالية العاملية يف الفرتة 2008/2007، اتسم وضع 
االقتصاد العاملي بالضعف يف أفضل األحوال. ومل تؤد جائحة 

كوفيد-19 والرتاجع االقتصادي العاملي املرتبط بها إاّل إىل 
تفاقم الوضع االقتصادي. وترتتب عن حالة االقتصاد يف أي 
مجتمع من املجتمعات تداعيات مهمة بالنسبة إىل األمن 
الغذايئ والتغذية. ويتجىّل هذا األثر بأشكال عّدة. وعىل 

أبسط املستويات، تؤثّر االتجاهات االقتصادية عىل مداخيل 
األشخاص وعاملتهم وآفاق سبل كسب عيشهم، ما يحدث 

تداعيات مبارشة عىل قدرتهم عىل النفاذ إىل األغذية )منظمة 
األغذية والزراعة وآخرون، 2019(. ويؤثّر النمو االقتصادي إىل 

حد كبري أيًضا عىل تغيري األمناط الغائية، نظرًا إىل ارتباط زيادة 
املداخيل مبارشة بزيادة الطلب عىل الربوتينات الحيوانية 

واألغذية املجّهزة )منظمة األغذية والزراعة، 2017أ؛ التقرير 
رقم 12 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2017(.

وشهد النمو االقتصادي تباطؤًا حتى قبل تفيش جائحة 
كوفيد-19 يف الكثري من البلدان، منها اقتصادات ناشئة ونامية. 

وارتفعت معّدالت الجوع يف البلدان التي تشهد تباطؤًا 
أو انكامًشا اقتصاديًا منذ األزمة املالية يف عام 2008، وفًقا 
للمنظمة وجهات أخرى. وتكون هذه التأثريات أكرث حّدة 

بكثري يف الحاالت التي تشوبها أوجه تفاوت اقتصادي حادة، 
وفاقمت الصدمات االقتصادية حّدة األزمة الغذائية املرتبطة 

بأسباب أخرى عىل غرار تغرّي املناخ والنزاعات )منظمة 
األغذية والزراعة وآخرون، 2019(. ويعتمد الكثري من البلدان 

األكرث تأثّرًا بهذه الديناميكيات عىل صادرات السلع التي 
انخفضت أسعارها خالل الفرتة 2011-2017.

وفاقم الرتاجع االقتصادي العاملي املرتبط بجائحة كوفيد-19 
هذه التأثريات، مع عواقب سلبية عىل األمن الغذايئ. ويف 
ظّل تباطؤ النمو العاملي، تأثّرت الرشائح السكانية األكرث 

فقرًا وضعًفا تأثرًا شديًدا نظرًا إىل افتقارها عموًما إىل 
املوارد للتكيّف مع خسارة الوظائف واملداخيل، واقرتن 

ارتفاع أسعار األغذية يف بعض األحيان باضطراب سالسل 
اإلمدادات بسبب أزمة كوفيد-19. وتعرّضت أبعاد متعددة 

لألمن الغذايئ للتهديد جرّاء هذه األزمة )فريق الخرباء 
الرفيع املستوى، 2020( )انظر اإلطار 6 يف الفصل الثالث(.

تغّي التوازن يف الطلب على 
األغذية/األعالف/الوقود

شهدت العقود األخرية تحول حصة كبرية من اإلنتاج الزراعي 
واستخدام األرايض من األنشطة البرشية املرتبطة باألغذية 

إىل األنشطة املرتبطة بأعالف الحيوانات واألخشاب والوقود 
األحيايئ. وتنطوي هذه التحوالت التي حدثت نتيجة 

التحفيزات االقتصادية يف هذه القطاعات املختلفة، عىل 
تداعيات مهمة بالنسبة إىل األمن الغذايئ وإزالة الغابات 
واستخدام األرايض والبيئة. وسّجل اإلنتاج العاملي للوقود 

األحيايئ يف عام 2018، زيادة مستمرة ولكن بقدر أقّل من 
السنوات السابقة،3 نظرًا إىل توقّع استمرار انخفاض أسعاره 

الفعلية )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
ومنظمة األغذية والزراعة، 2019(، مع أن التقلب األخري يف 

أسعار النفط قد يؤثّر عىل هذه الديناميكيات، مبا يشمل 
انخفاًضا حاًدا يف األسعار مرتبطًا بالتباطؤ االقتصادي الناجم 

عن جائحة كوفيد-19. 

وبحث فريق الخرباء بالتفصيل يف املقايضات بني الوقود 
األحيايئ وإنتاج األغذية التي قد تكون مبارشة )الوقود األحيايئ 
مقابل األغذية( أو غري مبارشة )الوقوع األحيايئ مقابل أعالف 

الحيوانات( )التقرير رقم 5 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 
2013(. ومن املرّجح أن تركّز التطورات املستقبلية يف إنتاج 

3    زاد إنتاج الوقود األحيايئ العاملي بعامل 5 بني العامني 2001  و2011، من 20 

مليار ليرت/سنة إىل 100 مليار )التقرير رقم 5 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2013(.



31 ]

الغذائية النظم  يف  املحتملة  والفرص  الحالية  والتحديات  االتجاهات    2

الوقود األحيايئ عىل تكنولوجيات أكرث تقّدًما تستند إىل 
مخلّفات املحاصيل واألخشاب والنفايات، ما يتنافس بدرجة 
أقّل مع األغذية ويُصدر إنبعاثات أقّل. ولكن، تدعو الحاجة 
إىل إجراء مزيد من األبحاث للنهوض بهذا اإلنتاج )منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية 
والزراعة، 2019(. وسيتأثّر اإلنتاج الدويل للوقود األحيايئ 

بالسياسات الوطنية واملحّفزات املقّدمة للمزارعني، مبا يف ذلك 
اللوائح الخاصة مبزج الوقود )منظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة، 2019(.

وأّدت "ثورة الرثوة الحيوانية" إىل زيادة يف استهالك 
منتجات اللحوم وزيادة كبرية يف استخدام األعالف القامئة 
عىل الحبوب )Delgado وآخرون، 1999؛ التقرير رقم 10 

لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2016(، فانتقل استخدام 
الحبوب بالتايل من استهالك برشي مبارش لألغذية إىل 

استهالك غري مبارش عرب األعالف الحيوانية. وأّدت زيادة 
نظم الرثوة الحيوانية الصناعية األوسع نطاقًا إىل ارتفاع 

الطلب عىل أعالف املنتجات املحصولية )التقرير رقم 10 
لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2016(. واستقطبت األعالف 
الحيوانية، يف عام 2010، نسبة 34 يف املائة تقريبًا من إنتاج 
الحبوب العاملي، ومن املتوقّع أن ترتفع هذه النسبة املئوية 
لتصل إىل حوايل 50 يف املائة يف عام 2050 )منظمة األغذية 
والزراعة، 2012أ(. وتُستخدم أسامك الصيد الطبيعي أيًضا 

كأعالف للحيوانات )منظمة األغذية والزراعة، 2018و(.

ويشهد العامل كذلك األمر تقاربًا بني أسواق األغذية 
والطاقة األحيائية ما أّدى إىل تركيز إنتاج مخزونات 

األعالف الشائعة عىل غرار الذرة، وفول الصويا، ونخيل 
الزيت، وقصب السّكر. ويُشار إىل هذه املحاصيل املتعددة 
االستخدامات بعبارة "املحاصيل املرنة" )Borras وآخرون، 

2016؛ Oliviera وSchneider, 2016(، وميكن الرتويج لها 
عىل أنها أغذية أو أعالف أو وقود بحسب أسعار كل منها 

)التقرير رقم 5 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2013(.

وصول صغار املنتجني احملدود إىل 
األراضي واملوارد واألسواق

تشّكل املزارع الصغرية الحجم أغلبية املزارع حول العامل، 
غري أن املنتجني يف املزارع الصغرية غالبًا ما يفتقرون 

إىل إمكانية الوصول إىل املوارد الزراعية، منها األرايض، 
واملدخالت، واألسواق )التقرير رقم 14 لفريق الخرباء 
الرفيع املستوى، 2019؛ التقرير رقم 6 لفريق الخرباء 

الرفيع املستوى، 2013(. وتشّكل املزارع الصغرية )التي 
تقّل مساحتها عن هكتارين( نسبة 84 يف املائة تقريبًا من 
املزارع كافة التي تشّكل مجتمعًة نسبة 12 يف املائة فقط 
من األرايض الزراعية العاملية املتاحة Skoet  ،Lowder  و 
Raney،  2016. ووفًقا لبعض التقديرات الحديثة، تشّكل 
املزارع الصغرية واملتوسطة الحجم )أقّل من 50 هكتاًرا( 

 Herrero( مصدًرا ألكرث من 50 يف املائة من السلع
وآخرون، 2017(. وتشري تقديرات أخرى إىل أن املزارع التي 
تقّل مساحتها عن هكتارين تُنتج مجتمعًة من 28 إىل 31 
يف املائة تقريبًا من اإلنتاج العاملي للمحاصيل ومن 30 إىل 
34 يف املائة من إمدادات األغذية عىل مساحة نسبتها 24 

 Ricciardi( يف املائة فقط من إجاميل املساحة الزراعية
وآخرون، 2018(. ومع أن التقديرات الدقيقة تختلف 
بسبب اختالف املنهجيات ومحدودية البيانات، تتسق 

هذه االستنتاجات مع التقديرات السابقة لإلنتاج الناشئ 
عن املزارع الصغرية )التقرير رقم 6 لفريق الخرباء الرفيع 
املستوى، 2013(، رغم وجود فروقات إقليمية ملحوظة. 

وتهيمن املزارع الصغرية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 
وجنوب رشق آسيا، وجنوب آسيا عىل نظم اإلنتاج الزراعي 

)التقرير رقم 6 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2013(.

ويتأثّر صغار املنتجني تأثرًا شديًدا بالتحديات اإلمنائية كام 
ورد يف إعالن األمم املتحدة املتعلق بحقوق الفالحني وغريهم 

من العاملني يف املناطق الريفية )الجمعية العامة لألمم 
املتحدة، 2018(، عىل الرغم من دورهم كمساهمني أساسيني 
يف تحقيق األمن الغذايئ، ال سيام يف البلدان النامية. ويواجه 

صغار املنتجني، ال سيام النساء، الكثري من القيود املرتبطة 
باعتامد زراعة مبتكرة ومستدامة. وتتضمن هذه القيود 

الوصول املحدود إىل األرايض، واملياه، واملدخالت الزراعية، 
واألسواق، واملعلومات عن األسعار، واإلئتامن، والتكنولوجيات 

املحّسنة، وخدمات اإلرشاد، واملعلومات عن حالة الطقس، 
وأدوات إدارة املخاطر، والحامية االجتامعية، وضعف القدرة 

التفاوضية عىل مستوى العالقات االقتصادية واالجتامعية 
والسياسية )منظمة األغذية والزراعة، 2016أ؛ التقرير رقم 

6 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2013(. ويف أعقاب األزمة 
الغذائية يف عام 2008، أّدت زيادة عمليات االستحواذ 

الواسعة النطاق عىل األرايض يف مناطق عديدة يف أفريقيا 
وآسيا وأمريكا الالتينية إىل تفاقم هذه االتجاهات بصورة 

أكرب بعدما فقد الكثري من املنتجني قدرتهم عىل الوصول إىل 
األرايض لصالح املستثمرين الذين أنشأ الكثري منهم عمليات 
زراعية واسعة النطاق لالستفادة من أسعار السلع املرتفعة 
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يف ذلك الوقت )التقرير رقم 2 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 
2011؛ Cotula،  2012؛ Cotula وآخرون، 2011(. وما زالت 

الترشيعات الخاصة بحقوق امللكية الفكرية تُضعف نظم 
البذور الخاصة باملزارعني - التي تشّكل أساًسا لكل من األمناط 

الغذائية املتنّوعة واملغذية والصحية وقدرة املزارعني عىل 
الصمود يف وجه تغرّي املناخ - ما يقّوض العدالة االجتامعية 

والحوكمة الجيدة. كام يواجه أصحاب الحيازات الصغرية قيوًدا 
للنفاذ إىل األسواق، ألن البنى التحتية الضعيفة لألسواق وتركّز 

األسواق املحلية قد يعيقان مشاركتهم يف تلك األسواق. 

ويتّسم الوصول إىل األرايض واملوارد باألهمية بالنسبة إىل نواتج 
األمن الغذايئ والتغذية، ال سيام يف سياق البلدان األكرث فقرًا 
يف العامل حيث توفّر املزارع الصغرية حصة كبرية من األغذية 

املستهلكة محليًا. ومثة أدلّة تشري إىل وجود عالقة عكسية 
 Herrero( بني حجم املزارع وتنّوع إنتاج الزراعة واملغّذيات

وآخرون، 2017؛ التقرير رقم 14 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 
2019(. ويُعزى هذا االختالف إىل كون نظم إنتاج املحاصيل 
األحادية تهيمن عىل املزارع الكربى يف حني تسود نظم إنتاج 

املحاصيل املختلطة يف املزارع الصغرية. ويشري بعض الدراسات 
إىل أن العائدات للهكتار الواحد يف املزارع الصغرية النطاق 

قد تكون عالية )Pretty وآخرون، 2006؛ Badgley وآخرون، 
2007(. غري أن املزارع يف البلدان األقّل تصنيًعا غالبًا ما تدّر 
عائدات أقّل للهكتار الواحد مقارنة بالبلدان األكرث تصنيًعا 

)منظمة األغذية والزراعة، 2014أ(. وتتجىل هذه الفجوات يف 
العائدات بصورة خاصة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. 

وتشّكل إمكانات العائدات والتداعيات التغذوية مسائل مهمة 
تتطلّب مزيًدا من األبحاث. 

االجتاهات السياسية واملؤسسية
حوكمة ضعيفة وجمّزأة لألمن 

الغذائي
شهدت العقود األخرية تغريات مهمة يف األدوار 

واملسؤوليات التي تضطلع بها الدول وأصحاب الحقوق 
والقطاع الخاص يف مجال حوكمة األمن الغذايئ والتغذية 

عىل النطاقات املحلية والوطنية واإلقليمية والعاملية. 
وقامت الدول عموًما بتقليص دورها يف حني ارتفعت 

أصوات أصحاب مصلحة آخرين، مبا يف ذلك القطاع الخاص 
واملجتمع املدين، من خالل انتشار مبادرات متعددة 

أصحاب املصلحة من أجل الحوكمة، مبا يف ذلك يف ما 
  ،Fuchs( يخّص النظم الغذائية واألمن الغذايئ والتغذية

Kalfagianni و Havinga،  2011(. وتم إصالح لجنة األمن 
الغذايئ العاملي )اللجنة(، التي يتم اإلقرار بها عىل نطاق 
واسع كجهاز قيادي لوضع املعايري والتوجيهات الخاصة 
باألمن الغذايئ والتغذية، يف عام 2009 لتشمل الجهات 
الفاعلة من املجتمع املدين والقطاع الخاص كأعضاء ال 

 Duncan, ؛McKeon, 2015( يتمتّعون بحق التصويت
2015(. غري أن الكثري من التوصيات والخطوط التوجيهية 

يف مجال السياسات التي وافقت عليها اللجنة ما زالت غري 
منّفذة عىل نطاق واسع بسبب عدم وجود والية محددة 

لفرض تنفيذ هذه التوصيات والخطوط التوجيهية يف مجال 
السياسات.4 كام صدرت مجموعة واسعة من التوصيات 
من مبادرات أخرى متعددة أصحاب املصلحة لتحسني 

االستدامة وغريها من نواتج النظم الغذائية. إال أن الكثري 
من هذه املبادرات يخضع لدرجة متدنية جًدا من الرصد 

والتنفيذ ويفتقر إىل إسناد واضح للمسؤوليات واملساءلة، ما 
يجعلها ضعيفة يف وجه التحديات املتزايدة املرتبطة بالنظم 

الغذائية واألمن الغذايئ والتغذية )Swinburn وآخرون، 
2015؛ Clapp، 2017ب(. وتوفّر خطط إصدار الشهادات 

املتعددة أصحاب املصلحة إجراءات أكرث رصامة بعض 
اليشء، ألنها غالبًا ما تنطوي عىل نوع من أنواع الرصد 

والتنفيذ، ولكنها تتسم بالضعف غالبًا من حيث الغايات 
ألنها تسند أدواًرا بارزة للرشكات نفسها التي تسعى إىل 

تنظيمها، كام ال تتطلب إرشافًا أو ال تخضع للمساءلة أمام 
الحكومات )مثاًل Tartanac وآخرون، 2019(. 

ومع أن الدول شّكلت جهات فاعلة قيادية عىل مستوى 
ترتيبات الحوكمة يف مجاالت أخرى - عىل غرار االتفاقات 
البيئية الدولية وحوكمة االقتصاد والتجارة واملؤسسات - 
أحجمت الدول يف السنوات األخرية عن سعيها إىل وضع 
اتفاقات دولية تعاونية للحوكمة. ومع انسحاب الواليات 

املتحدة األمريكية من اتفاق باريس بشأن تغرّي املناخ وقيام 
الكثري من الدول بتقليص الجهود املبذولة لتحسني االتفاق 

املتعلّق بالزراعة يف منظمة التجارة العاملية، أعرب الكثري 

4   تشمل الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض 

ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني التي أقرّتها اللجنة يف 

عام 2012 )منظمة األغذية والزراعة، 2012ب(؛ ومبادئ لجنة األمن الغذايئ العاملي 

الخاصة باالستثامرات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية التي أقرّتها اللجنة يف 

عام 2014 )منظمة األغذية والزراعة، 2014ب(؛ وإطار العمل بشأن األمن الغذايئ 

والتغذية يف ظل األزمات املمتدة الذي أقرّته اللجنة يف عام 2015 )لجنة األمن 

الغذايئ العاملي، 2015(؛ وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية الذي 

اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 2007؛ والخطوط التوجيهية الطوعية 

لضامن استدامة مصايد األسامك صغرية النطاق يف سياق األمن الغذايئ والقضاء عىل 

الفقر التي تم اعتامدها يف عام 2015.
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من املحللني عن هواجس إزاء الوضع الحايل للتعاون الدويل 
)Baldwin, 2016(. وميثّل االفتقار الحايل إىل استجابة منّسقة 

عىل املستوى العاملي ملكافحة أزمة كوفيد-19 مثااًل إضافيًا 
عىل هذه الظاهرة.

وعالوة عىل ذلك، غالبًا ما تشوب حوكمة األمن الغذايئ 
والتغذية عىل املستويني الوطني والدويل عىل حد سواء أوجه 

ضعف وتجزئة عرب مختلف اإلدارات واملنظامت، ما يؤدي 
إىل نقص يف التنسيق واالتساق عىل مستوى سياسات األمن 

 Cohen, 2019; Candel,( الغذايئ والتغذوي وحوكمته
2014(. وتؤثّر عوامل عديدة أخرى عىل نواتج األمن الغذايئ 

والتغذية، مثل أوجه التفاوت االقتصادي وقواعد التجارة وتغرّي 
املناخ وغريها من أوجه اإلجهاد البيئي، التي ال يتم التعامل 

معها جميًعا بشكل مخصص يف سياق السياسات الغذائية 
وغالبًا ما ترسي عليها اتفاقات دولية أخرى للحوكمة. وتعالج 

أهداف التنمية املستدامة هذه املشكلة القامئة منذ وقت 
طويل مبارشًة عن طريق إعالن أهداف التنمية املستدامة 

البالغ عددها 17 هدفًا شبكًة من التحديات املتكاملة إىل حد 
كبري وغري القابلة للتجزئة التي ال ميكن أن تتكلل بالنجاح إال 

إذا تم تحقيقها سوية. ويُشار ُضمًنا إىل املساءلة عرب متطلّبات 
رفع التقارير من جانب البلدان والجهات الراعية ألهداف 
التنمية املستدامة وغريها من األجهزة الدولية، منها لجنة 
األمن الغذايئ العاملي. غري أنه ما من والية محددة لفرض 

تنفيذ االلتزامات.

وتضغط الجهات الفاعلة من القطاع الخاص، عىل املستوى 
الوطني، عىل الحكومات بصورة منتظمة أيًضا للتأثري عىل 

املتطلبات التنظيمية عىل مستوى النظم الغذائية جميعها، 
من مرحلة تسجيل البذور واملواد الكيميائية الزراعية، وصواًل 

إىل اللوائح الخاصة بسالمة األغذية، وسياسات التجارة 
الزراعية، وتوسيم األغذية وقوانني التسويق )Nestle،  2013؛ 

.)2009  ،Fuchs و Clapp 2009؛  ،Stocker و Grant

 تراجع استثمارات القطاع اخلاص 
يف الزراعة

تراجعت حصة النفقات العامة املخصصة لألغذية والزراعة 
يف كل األقاليم تقريبًا منذ الثامنينات من القرن املايض 
)منظمة األغذية والزراعة، 2012ب(. وانخفض اإلنفاق 

الحكومي عىل الزراعة من حيث مساهمة القطاع يف الناتج 
املحيل اإلجاميل بنسبة 37 يف املائة بني عامي 2001 و2017 
)األمم املتحدة، 2019ب(. وشهدت أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى، أي اإلقليم الذي يسّجل أعىل مستويات انعدام 
األمن الغذايئ، انخفاًضا حاًدا يف االستثامرات العامة يف قطاع 
الزراعة )منظمة األغذية والزراعة، 2019ه(، رغم االلتزامات 

املقطوعة يف إعالن مابوتو لعام 2003 وإعالن ماالبو لعام 
2014 والرامية إىل زيادة حصة اإلنفاق الزراعي مبا ال يقّل عن 

 .)Cohen, 2019( نسبة 10 يف املائة من امليزانية الوطنية
وينعكس تراجع اهتامم القطاع العام باألغذية والزراعة أيًضا 

عىل أولويات املساعدات اإلمنائية. وانخفضت مساعدات 
الجهات املانحة املقّدمة إىل القطاع الزراعي يف البلدان 

النامية من حوايل ربع إجاميل املساعدات املخصصة ملختلف 
القطاعات يف منتصف الثامنينات من القرن املايض إىل نسبة 

5 يف املائة فقط يف عام 2017، وهو تراجع بقيمة 12.6 
مليارات دوالر أمرييك )املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم 

املتحدة، 2019(.

ومع أن مجمل االستثامرات يف األغذية والزراعة زاد بعض 
اليشء منذ أزمة املواد الغذائية العاملية للفرتة 2008/2007، 
نشأ معظم هذه االستثامرات عن القطاع الخاص ومجتمع 

املؤسسات )Giller وآخرون، 2017(، ما يشري إىل انتقال 
متويل البحوث املتعلّقة باألغذية والزراعة من القطاع العام 
إىل القطاع الخاص. وزاد انفاق القطاع الخاص عىل البحوث 

والتطوير يف مجال الزراعة مبقدار ثالثة أضعاف من 5.14 
مليار دوالر أمرييك يف السنة يف عام 1990 إىل 15.61 مليار 

 .)Fuglie, 2016( 2014 دوالر أمرييك يف السنة يف عام
ويركّز البحث والتطوير القائم عىل القطاع الخاص يف مجال 

األغذية والزراعة بشكل متزايد عىل البلدان النامية التي 
أصبحت تشّكل نسبة 28 يف املائة من هذا االنفاق الخاص 

)Fuglie, 2016(. وتنطوي هيمنة القطاع الخاص عىل 
اإلنفاق يف مجال البحث والتطوير عىل تداعيات عديدة. 
وعىل سبيل املثال، يرتكّز ذلك غالبًا عىل السلع التي تتم 

التجارة بها بشكل أكرب، وليس عىل املحاصيل التي تكتيس 
أهمية أكرب بالنسبة إىل األمن الغذايئ. وقد يساهم البحث 
والتطوير أيًضا يف زيادة قوة الرشكات املتعددة القوميات 
يف األسواق، ما يعزز عىل نحو أكرب تأثريها عىل السياسات 

الوطنية مبوازاة الحد من الخيارات املتاحة للمزارعني 
)Fuglie, 2016(. ويف الوقت نفسه، مثة نقص يف البحث 

والتدريب يف مجال الزراعة املنخفضة املدخالت الخارجية.

وتدعو الحاجة إىل إجراء مزيد من البحوث بشأن التداعيات 
املحتملة لرتاجع استثامرات القطاع العام عىل نواتج األمن 

الغذايئ والتغذية.
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الصراعات األهلية والنزاعات
كان أكرث من نصف األشخاص الذين يعانون من انعدام 

األمن الغذايئ وسوء التغذية املزمنني، يف عام 2017، يعيشون 
يف بلدان تشهد نزاعات أو تتأثّر بها، مبا يف ذلك حوايل 489 
مليون شخص يعانون من نقص التغذية و122 مليون طفل 

يعانون من التقزّم )منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 2017(. 
ووفًقا لتقرير عام 2017 عن حالة األمن الغذايئ والتغذية يف 
العامل، "تشـّكل النزاعات سـببًا آخر متزايد األهمية النعدام 

األمن الغذايئ وسـوء التغذية. فاألشـخاص الذين يعيشون 
يف البلدان املترضرة من النزاعات والعنف هم أكرث عرضة 

النعدام األمن الغذايئ وسـوء التغذيـة، وال سيام يف البلـدان 
التي تعاين من نزاعات طال أمدها ومن هشاشة املؤسسات" 

)منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 2017، الصفحة 27(.

ويف حني ركّزت تقارير الحقة عىل مسائل أخرى )منظمة 
األغذية والزراعة وآخرون، 2018؛ منظمة األغذية والزراعة 

وآخرون، 2019(، مل توجد بعد حلول ملعظم النزاعات 
التي تم تسليط الضوء عليها يف تقرير عام 2017، يف حني 

نشأت رصاعات ونزاعات يف مناطق جديدة. وتؤثّر النزاعات 
عىل أبعاد عديدة لألمن الغذايئ منها التوافر، والوصول، 

واالستخدام، واالستقرار، وصفة الفاعل، واالستدامة. وقد يواجه 
املنتجون الزراعيون يف املناطق التي تشهد حروبًا صعوبة 
يف الوصول إىل الحقول والعمل فيها. وقد يزرع املزارعون 

محاصيل ذات املواسم الزراعية األقرص أو قد يستثمرون بقدر 
أقّل يف حفظ الرتبة إذا كان عدم التيقن إزاء املستقبل أكرب. 
كام أنهم قد يهاجرون خارج املنطقة، تاركني الزراعة بشكل 

تام. وتتأثّر حركة سبل كسب العيش الرعوية أيًضا بشكل 
عميق بالنزاعات ألن الرعاة يصبحون غري قادرين غالبًا عىل 

التنّقل عرب مساحات واسعة بحثًا عن املراعي، ويجربون عوًضا 
عن ذلك عىل التجّمع يف مناطق آمنة ما يؤدي إىل تدهور 

األرايض الرعوية. ومع املساس بحركة تّجار الحبوب، ترتاجع 
قدرة األشخاص عىل الوصول إىل األغذية يف األسواق املحلية 
وتشهد اإلمدادات انقطاعات ويزداد تقلّب األسعار املحلية 

)لجنة األمن الغذايئ العاملي، 2015؛ Moseley،  2012 و 2013 
و 2017 ب(. وتجدر اإلشارة أيًضا إىل أن العالقات قامئة يف 

االتجاهني عموًما، بحيث غالبًا ما يشّكل انعدام األمن الغذايئ 
خلفية أساسية لحاالت النزاعات الدولية، ويؤّدي إىل تفاقم 
.)2011 ،Brücknerو Arezki( األوضاع يف بعض الحاالت

االجتاهات االجتماعية والثقافية
استمرار أوجه التفاوت

يرتفع مستوى الوعي إزاء املشاكل املرتبطة بأوجه التفاوت 
االجتامعي واالقتصادي، مبا يتضمن تهديدات ذلك للحمة 

االجتامعية واالستقرار السيايس عىل املستويني الوطني 
والعاملي عىل حد سواء )Piketty, 2013(. وقد أحدثت 
معّدالت عدم املساواة املرتفعة أثرًا سلبيًا عىل الحد من 

الفقر. وتستمر أوجه عدم املساواة بني سّكان املناطق الريفية 
والحرضية، وبني مختلف املجموعات اإلثنية، وبني املجتمعات 

املحلية املهّمشة وبني الجنسني )منظمة األغذية والزراعة، 
2017ب؛ األمم املتحدة، 2019ب( حتى يف البلدان التي 
تراجعت فيها مستويات الفقر. وإن عدم املساواة صارخ 

بشكل خاص يف االقتصادات الناشئة حيث مل يقرتن تكديس 
الرثوات من جانب الطبقات النخبوية بنشوء طبقة وسطى. 
وقد تتفاقم أوجه التفاوت هذه يف السياقات السياسية التي 

ال تسند أولوية للتوزيع املنصف للموارد ضمن املجتمع.

ويرتبط الوصول غري املتساوي إىل املوارد الطبيعية والتوزيع 
غري املتساوي للمداخيل بانعدام األمن الغذايئ والتغذوي، 
ويطرح إشكاليات بشكل خاص بالنسبة إىل السكان األكرث 
تهميًشا الذين يشّكلون غالبًا فئات سكانية زراعية ريفية 
)التقرير رقم 14 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2019( 

عىل الرغم من انتشار معّدالت الفقر وانعدام األمن الغذايئ 
يف املناطق الحرضية أيًضا. كام تؤثّر معّدالت عدم املساواة 
العالية عىل قدرة املجتمعات املحلية عىل الصمود لتحّمل 

الصدمات عىل غرار الكوارث املرتبطة باملناخ وارتفاع أسعار 
املواد الغذائية. وتواجه النساء الريفيات معّدالت فقر عالية 

وغري متناسبة وقيوًدا أمام الوصول إىل أصول إنتاجية للزراعة 
عىل غرار األرايض واإلئتامنات واملدخالت )منظمة األغذية 

والزراعة، 2017د(. وغالبًا ما يتعرّض السكان األصليون، رغم 
ارتباطهم الوثيق باألرايض وكونهم أصحاب نظم قيّمة من 

املعارف األصلية إلنتاج األغذية، ألوجه ضعف وتهميش بسبب 
الفقر والتمييز والعيش يف مناطق نائية، ما يحّد من حصولهم 

عىل حقوق آمنة يف األرايض واملوارد الزراعية اإلنتاجية 
.)2009  ،Spigelski و Erasmus  ،Kuhnlein( واألسواق

وتقوم أهداف التنمية املستدامة، لهذه األسباب السالفة 
الذكر، بتحديد عدم املساواة كهاجس ملّح. ويدعو الهدف 10 
منها إىل الحد من عدم املساواة ضمن البلدان وبينها عىل حد 
سواء، ويقّر الهدف 2 منها بأن الجوع وانعدام األمن الغذايئ 

يؤثّران بشكل غري متناسب عىل األشخاص األكرث فقرًا وتهميًشا 
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يف املجتمع. وحّدد فريق الخرباء أوجه عدم املساواة والضعف 
واملجموعات املهمشة كمسألة ناشئة وحاسمة ومهمة 

بالنسبة إىل األمن الغذايئ والتغذية )فريق الخرباء الرفيع 
املستوى، 2017د(، كام حّدد عدم املساواة عىل أنها قيد مهم 

من القيود التي تواجهها صفة الفاعل، وإمكانية الوصول، 
واالستدامة يف النظم الغذائية )التقرير رقم 14 لفريق الخرباء 
الرفيع املستوى، 2019(. ويشّكل استمرار أوجه عدم املساواة 

وعالقتها باألمن الغذايئ والتغذية مجااًل مهاًم يستحّق إجراء 
أبحاث إضافية بشأنه. ومن املتوقع  أن يعّد فريق الخرباء 

تقريرًا عن هذه املسألة يف املستقبل القريب. 

تقّدم بطيء يف جمال متكني املرأة
تضطلع النساء بدور مركزي يف كل مراحل النظم الغذائية 

من اإلنتاج الزراعي إىل ضامن األمن الغذايئ والتغذوي 
األرسي. ولكن ال يتم اإلقرار بالقدر الكايف بالعمل الذي 

تؤديه النساء أو دعمه بشكل مناسب من خالل السياسات 
العامة، مبا يف ذلك تدابري الحامية االجتامعية أو املؤسسات 
 .)2020  ،Rao االجتامعية )منظمة العمل الدولية، 2017؛

ومن األقّل احتاماًل أن تتمتع النساء بامللكية أو بالقدرة 
عىل اتخاذ القرارات يف ما يخّص األصول اإلنتاجية الرئيسية، 

عىل غرار األرايض والشؤون املالية، إىل جانب إمكانيات 
أقّل للحصول عىل التدريب واملعلومات، ويتم متثيلهّن 

بدرجة أقّل يف املنظامت االقتصادية القامئة عىل املجتمعات 
املحلية )مثل التعاونيات ومنظامت املنتجني(، التي 

 Rao( قد تسمح لهّن بتأمني منافع أكرب مقابل عملهّن
وآخرون، 2019(. وعالوة عىل ذلك، إن النساء ممثالت 

متثياًل زائًدا يف الفئات الضعيفة من العاملة، مثل الوظائف 
العادية أو بدوام جزيئ، ويتقاضني راتبًا أقّل مقارنة بالرجال 

 Dey de Pryck( ويتم متثيلهّن بدرجة أقّل يف االتحادات 
وTermine، 2014؛ منظمة العمل الدولية، 2018(. وتقوم 

النساء بقدر كبري أيًضا من العمل غري املدفوع، والعمل 
األرسي يف مجاالت اإلنتاج وتحويل األغذية وأنشطة 

الرعاية، ال سيام يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل 
)Johnston وآخرون، 2018؛ Rao و Raju،  2019؛ التقرير 

رقم 12 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2017(.

وإىل جانب كل التحديات األخرى التي تواجهها النساء، 
كان التقّدم املحرز لتمكني النساء يف النظم الغذائية بطيئًا 
نتيجة العبء الثنايئ ومسؤولية االضطالع بكل من العمل 

اإلنتاجي واإلنجايب وما يرتتّب عليهام من افتقار إىل الوقت. 
ويحدث ذلك تداعيات سلبية عىل تغذية كل من األطفال 

واألمهات )Malapit وآخرون، 2015أ؛ Malapit وآخرون، 
2015ب؛ Rao وآخرون، 2019(، ال سيام يف املجتمعات 

األبوية حيث تأيت احتياجات النساء والفتيات من الطاقة 
الغذائية والربوتينات غالبًا يف مرتبة ثانوية بعد احتياجات 

الرجال والفتيان )Levine وآخرون، 2001(. ويشّكل النقص 
يف املغّذيات الدقيقة هاجًسا خاًصا بالنسبة إىل النساء، ال 

سيام خالل مراحل حاسمة من دورة حياتهّن عىل غرار الحمل 
والرضاعة، بسبب تأثرياته عرب األجيال، إىل جانب خفض 

اإلنتاجية )التقرير رقم 12 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 
2017؛ منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 2019(. وتويص 
منظمة الصحة العاملية باتباع الرضاعة الخالصة يف األشهر 

الستة األوىل من حياة الرّضع، تليها التغذية التكميلية بأغذية 
آمنة وكافية من الناحية التغذوية، مبوازاة مواصلة الرضاعة 
حتى عمر السنتني أو أكرث لضامن مستويات مثىل من النمو 

والتنمية والصحة )منظمة الصحة العاملية، 2019(. غري أن 
حوايل رضيعني من أصل ثالثة رّضع ال يحصالن عىل رضاعة 

خالصة يف سّن ستة أشهر )Victoria وآخرون، 2016(.

ويف سياق زيادة عدد النساء املعنيات بزراعة الحيازات 
الصغرية، بسبب هجرة الرجال إىل املدن واملراكز الصناعية 
بحثًا عن عاملة مدرّة للدخل من خارج املزارع، زاد تركيز 

السياسات عىل الحد من الفجوة بني الجنسني يف الزراعة من 
خالل التمكني القانوين، والحد من مشقة النساء يف العمليات 

الزراعية وبناء قدراتهّن عىل الترصّف كرشكاء متساوين 
لتحقيق األمن الغذايئ والتغذوي )Paroda, 2018(. ويتطلّب 
هذا اإلقرار السياسايت اآلن اتخاذ إجراءات ملّحة. ويتّسم كل 

من السياق واملكانة االجتامعية يف الوقت نفسه باألهمية، 
ألن الرجال املنتمني إىل مجموعات اجتامعية معيّنة - مبا فيها 

العاّمل اليدويني واملهاجرين - قد يعيشون ظروفًا أسوأ من 
.)2019  ،Rajuو Rao( النساء اللوايت يبقني يف القرى

االجتاهات الدميغرافية
التغّي السكاين والتوّسع احلضري

تؤثّر التغريات الدميغرافية عىل أمناط إنتاج األغذية واستهالكها 
عىل حد سواء، مع تأثريات معّقدة ال بد من النظر فيها أثناء 

تقييم الخيارات السياساتية لألمن الغذايئ والتغذية. وعىل 
الرغم من تراجع معّدالت النمو السكاين يف العامل، ألن البلدان 

تشهد انتقااًل دميغرافيًا، ما زال عدد السكان يف العامل يتزايد 
ومن املتوقّع أن يزداد بواقع ملياري شخص بحلول عام 2050، 

معظمهم يف أفريقيا، ليصل مجموع السكان يف العامل إىل ما 
يقّدر بـنحو 9.7 مليارات نسمة )إدارة الشؤون االقتصادية 
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واالجتامعية لألمم املتحدة، 2019(. وتشري التوقعات، يف هذا 
السياق، إىل مواصلة ارتفاع الطلب عىل األغذية، ولكن حجم 
الطلب سيعتمد عىل الخيارات الغذائية للمستهلكني والقدرة 

عىل الحد من الفاقد واملهدر من األغذية )منظمة األغذية 
والزراعة، 2018و(. وستؤّثّر هذه التأثريات عىل الحاجة 

إىل مستويات من إنتاج األغذية تلبّي هذا الطلب املتزايد 
واالستمرار يف معالجة مسألة الوصول املنصف إىل األغذية.

وتحدث أمناط التوّسع الحرضي تداعيات مهمة عىل النظم 
الغذائية )التقرير رقم 6 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 

2013(. ويف حني بلغ النمو السكاين العاملي يف املدن نسبة 1.9 
يف عام 2018، تراوحت النسبة يف معظم البلدان األفريقية 

بني 3.5 و4.5 يف املائة )وسّجلت أعىل مستوياتها بنسبة 6 يف 
املائة(5، ويعزي ذلك جزئيًا إىل الهجرة من املناطق الريفية 

إىل املناطق الحرضية. ويشّكل إخالء املناطق الريفية اتجاًها 
رئيسيًا يؤثّر عىل النظم الزراعية يف البلدان املتقّدمة والنامية 
عىل حد سواء )مع أنه قائم عىل عوامل مختلفة(، ما يحدث 

تداعيات عميقة عىل الزراعة، مثل زيادة حّدة القيود عىل 
العاملة، وتغرّي توزيع العمل بني الجنسني، وتفضيل املامرسات 
التي تدّخر العاملة )مبا يف ذلك استخدام مبيدات أعشاب قد 

تكون خطرة( )Haggblade وآخرون، 2017(. ويساهم منو 
البلدات الصغرية واملتوسطة الحجم يف إعادة إحياء املناطق 
الريفية، وهي تضطلع بدور مهم يف مجايل تجهيز األغذية 

.)Akkoyunlu, 2015( والتسويق لها

كام يساهم التوّسع الحرضي يف تغيري األمناط الغذائية 
 Ruel التقرير رقم 12 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2017؛(

وآخرون، 2017(. وتقرتن أمناط العيش الحرضية بزيادة 
الطلب عىل األغذية السهلة اإلعداد واملجّهزة، خاصة وأن 

النساء، اللوايت يشّكلن غالبًا الطهاة الرئيسيني يف الكثري من 
األرس، يدخلن إىل سوق العمل ويزيد الطلب عىل وقتهّن 

)مثاًل Carney  ،Moseley و Becker،  2010(. وتنطوي هذه 
الزيادة يف الطلب عىل األغذية املعبّأة سلًفا واملجّهزة عىل 

تداعيات مهمة بالنسبة إىل الصحة والنظم الغذائية، خاصة 
وأن األغذية األساسية املستوردة قد تكون أكرث توافرًا وقد 
يزيد الطلب عليها مقارنة باألغذية التقليدية يف املناطق 

الحرضية. وترتبط معّدالت الفقر الحرضي املرتفعة بانعدام 
األمن الغذايئ وسوء التغذية بجميع أشكاله لدى سّكان املدن 
)Ruel وآخرون، 2017(. ويعاين سّكان املناطق الحرضية، عىل 

 5   البيانات املفتوحة للبنك الدويل متاحة عىل الرابط التايل 

https://data.worldbank.org/

نطاق عاملي، من مستويات أقل بشكل هاميش من نقص 
التغذية مقارنة بسكان املناطق الريفية. غري أن تقديرات 

دراسة من الدراسات تشري إىل أن انعدام األمن الغذايئ أعىل 
لدى املقيمني يف املناطق الحرضية )50 يف املائة( مقارنة 

بسّكان املناطق الريفية )43 يف املائة( يف البلدان األقّل منًّوا 
)Tefft وآخرون، 2017(. وتؤثّر أمناط الهجرة من األرياف إىل 

املدن أيًضا عىل األمناط الغذائية والتغذية بأشكال معّقدة. 
وتُضعف الهجرة من املناطق الريفية، من جهة، قدرة 

املجتمعات املحلية الريفية عىل إنتاج األغذية بسبب خسارة 
العاملة. وميكن استخدام التحويالت النقدية التي يتم إرسالها 

من املناطق الحرضية إىل املناطق الريفية، من جهة أخرى، 
للقيام باستثامرات إنتاجية يف الزراعة والحصول عىل أغذية 
أكرث تنويًعا )التقرير رقم 12 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 

2017؛ Thow وآخرون، 2016(.

تراجع اهتمام الشباب بالزراعة
تزخر النظم الغذائية بإمكانات غري مستغلّة لتوفري فرص 

العمل للشباب، ال سيام يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، 
وجنوب آسيا حيث تصل االحتياجات من حيث التوافر 

والوصول وجودة األغذية والتغذية إىل أعىل مستوياتها أيًضا. 
ومع أن النص الرسدي يتمحور حول نقص اهتامم الشباب 

بالزراعة والعاملة الزراعية، وتقّدم املزارعني يف السن يف 
العامل، تقّدر دراسات حديثة أن متوسط عمر املزارعني يف 

البلدان املنخفضة الدخل يشهد تراجًعا أو ثباتًا )الصندوق 
 .)2018  ،Yeboah و Jayne الدويل للتنمية الزراعية، 2019؛

ويف املقابل، يتقّدم السكان الريفيون يف السن يف املناطق 
املرتفعة الدخل عىل غرار اليابان وأوروبا وأمريكا الشاملية 

)وزارة الزراعة يف الواليات املتحدة األمريكية، 2019؛ املفوضية 
األوروبية، 2018(.

وتشّكل هجرة الشباب من املناطق الريفية بحثًا عن مصادر 
بديلة للعاملة واقًعا فعليًا )الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 
2019(. وعوًضا عن لوم الشباب عىل تراجع االقتصاد الريفي 

والتأثري بصورة سلبية عىل قدرات املجتمعات الريفية عىل 
إنتاج األغذية )Fanzo  ،Thow و Negin،  2016(، ميكن اعتبار 

أن هذه العملية ناتجة من التحّول الزراعي وركوده عىل حد 
سواء. ويتم تصوير التحّول الزراعي يف أغلبية األحيان عىل 

أنه زراعة مبتكرة وكثيفة من حيث رأس املال وتنطوي عىل 
طلب أكرب للمهارات الجديدة ومعايري أعىل وطلب أقّل عىل 

العاملة التي ال تتطلب مهارات. وتدفع الرشوط غري املتساوية 
للتجارة العاملية باملنتجات األساسية الركود الزراعي، إىل 
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جانب التحديات الجارية مثل الوصول املحدود إىل األرايض 
والبنى التحتية والتمويل والتأمني والتكنولوجيا واألسواق 

واملعلومات، فضاًل عن تراجع استثامرات القطاع العام. وتعني 
هذه العوامل انخفاض الربحية وترّدي ظروف العمل عموًما، 
ما يحول دون توفري ما يكفي من الوظائف الالئقة للشباب. 
ولكن الهجرة قد تعود لتغّذي التنمية الريفية بشكل إيجايب 
أيًضا، من خالل االستثامرات وديناميكيات العودة عىل حد 
سواء )Castagnone وTermine, 2018(. وقد تؤثّر هذه 

العمليات بشكل إيجايب عىل األمناط الغذائية والتغذية 
عن طريق املساهمة يف تحسني سبل كسب العيش واألمن 

الغذايئ، أو بشكل سلبي من خالل فقدان التنّوع الغذايئ 
أو زيادة اإلصابات بأمراض مزمنة مرتبطة باألمناط الغذائية 

)انظر مثاًل، Cockx وآخرين، 2019؛ منظمة األغذية والزراعة 
وآخرين، 2019(.

وتقّدم األجيال الشابة فرًصا وتحديات عىل حد سواء بالنسبة 
إىل البلدان الفقرية. ويتم تصوير الشباب عىل أنهم "عائد 
دميغرايف" من السكان الشباب املفعمني بالطاقة والصحة 

 Ahmed( والطموح واملستعدين لقيادة التنمية االقتصادية

وآخرون، 2016؛ الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 2019(. 
غري أن مطالب الشباب بالتمكني االقتصادي واالجتامعي 

والسيايس تُعترب عاماًل قد يزعزع استقرار الدول التي تعاين 
لتوفري فرص الوصول إىل الخدمات العامة، واملوارد اإلنتاجية، 

والوظائف الالئقة، وفرص كسب العيش الجاذبة ملواطنيها 
)Khan ،Ayele وSumberg،  2017(. ويف حني ال يحبّذ 

الشباب غالبًا العمل اليدوي يف الزراعة أو غريه من األنشطة 
املتدنية األجر يف النظم الغذائية )White, 2019(، تواصل 
أغلبية النساء والرجال الشباب املشاركة يف الزراعة ألغراض 
االستهالك أو البيع أو دفع الرسوم املدرسية أو االستثامر يف 

األصول واملعّدات )Sumberg وآخرون، 2019(. كام يشاركون 
يف العمل املأجور عىل مستوى مجموعة من األنشطة الخاصة 

بالنظم الغذائية يف املزارع وخارجها، يف املواقع الحرضية أو 
شبه الحرضية أو الريفية من أجل بيع األغذية وتجهيزها 

 Yeboah( وإضافة القيمة إليها ونقلها من جملة أمور أخرى
وآخرون، 2020(. ومع ذلك، ما زال الشباب غري ممثلني بشكل 

كاٍف يف آليات حوكمة الزراعة والنظم الغذائية، ما يحّد من 
قدرتهم عىل التأثري عىل العمليات الخاصة بالسياسات.

لتلخيص ما ورد يف هذا الفصل، تتسم نواتج األمن الغذايئ والتغذية اليوم بتفاوت كبري، مبا يف ذلك زيادة الجوع وأشكال مختلفة 
من أشكال سوء التغذية، وتفاوت جودة البيئات الغذائية، وهواجس إزاء سالمة األغذية، وعدم استقرار سبل كسب العيش يف النظم الغذائية، 

وتكاليف خارجية للنظم الغذائية. وتشري هذه النواتج إىل الحاجة إىل فهم محّركاتها الكامنة واملعّقدة. ومن الرضوري أن نكون عىل دراية 

بهذه االتجاهات وأن نعي ما ييل:

تتغرّي هذه االتجاهات باستمرار وتتفاعل مع بعضها البعض بأشكال معّقدة ( 1)

وتنطوي املحّركات الرئيسية للتغيري يف النظم الغذائية عىل محّركات فيزيائية حيوية وبيئية، وتكنولوجية ومرتبطة باالبتكار والبنى ( 2)

التحتية واقتصادية ومتعلّقة باألسواق، وسياسية ومؤسسية واجتامعية وثقافية ودميغرافية؛ 

وتُحدث االتجاهات يف محّركات النظم الغذائية تداعيات مهمة عىل نواتج األمن الغذايئ والنظم الغذائية؛( 3)

وتساعد هذه اللمحة العامة عن هذه االتجاهات عىل تسليط الضوء عىل القيود والفرص املرتبطة بإحراز التقّدم لتحقيق الهدف 2 من ( 4)

أهداف التنمية املستدامة، كام توفّر رؤية عن االتجاهات املحتملة يف مجال السياسات ملواصلة تحسني نواتج األمن الغذايئ والتغذية. 



الثالث الفصل 

التوجهات املحتملة 
عىل مستوى السياسات 

©FAO/Giuseppe Bizzarri
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ما هي أفضل التوجهات الواعدة عىل مستوى السياسات 
التي تجعل املجتمع العاملي يف وضع أفضل ميّكنه من 

تحقيق مقاصد أهداف التنمية املستدامة، ال سيام الهدف 
2؟ يوضح هذا الفصل أن بعض أفضل املسارات الواعدة 

هي املسارات التي تتبنى تحوالت السياسات الحاسمة 
املبيّنة يف الفصل األول، وهي: )1( دعم إحداث تغيري 

تحوييل كبري يف الُنظم الغذائية للتحّول عن الرتكيز عىل 
اإلنتاج بكل تكاليفه إىل جودة الُنظم الغذائية بشكل 

أعم؛ )2( واألخذ بنهج أوسع يعرتف بالتفاعل بني النظم 
الغذائية وسائر املجاالت والُنظم؛ )3( وتبّني نظرة أوسع 

لألمن الغذايئ والتغذية، ليس من أجل معالجة نقص 
التغذية فحسب، بل سائر أشكال سوء التغذية أيًضا، مثل 

الوزن الزائد والسمنة وحاالت نقص املغّذيات الدقيقة؛ 
)4( والتصميم الذي يناسب كل سياق عىل حدة، مع 

االعرتاف بعدم وجود حّل واحد يناسب جميع الحاالت. 
وليك يتسنى تنفيذ هذه التحوالت الحاسمة عىل صعيد 

السياسات ضمن إطار جديد متسق، ال بد من توفري رشوط 
متكينية مهمة، مبا يف ذلك الحوكمة الفعالة والداعمة عىل 
جميع املستويات، وكذلك دعم البحوث املتقدمة يف مجال 
األمن الغذايئ والتغذية، خاصة البحوث املتعلقة باملسائل 
الناشئة ومجاالت الخالف. ويجب تنفيذ هذه التوجهات 

عىل مختلف املستويات - املحلية والوطنية واإلقليمية 
والعاملية - من خالل مجموعة من املبادرات. 

وتُشري نظرية التغيري املوضحة يف الفصل األول إىل أن 
مبادرات األمن الغذايئ وأُطر السياسات التي تعتنق 

هذه التحوالت تسعى إىل بناء نُظم غذائية أكرث استدامة 
وتدعم األبعاد الستة لألمن الغذايئ. ويبني هذا الفصل 
مبزيد من التعمق الطريقة التي يُعزز بها ذلك النهج 

الُنظم الغذائية بطريقة تُخفف من حدة التحديات وتفتح 
املجال أمام االستفادة من الفرص الناشئة عن االتجاهات 
السائدة يف محرّكات الُنظم الغذائية املحددة يف الفصل 

الثاين. ويلخص الجدول 1 العالقة بني تحوالت السياسات 
الرئيسية واتجاهات ومحرّكات األمن الغذايئ والتغذية. 

وتوفِّر التقارير األربعة عرش الصادرة عن فريق الخرباء 
الرفيع املستوى منذ إنشائه قبل عرش سنوات تقييامت 

لة قامئة عىل البحوث حول املواضيع الرئيسية املتصلة  مفصَّ
بتحوالت السياسات الحاسمة التي ورد ذكرها أعاله. 
وتتناول هذه التقارير بالتفصيل العديد من التجارب 

والتوصيات عىل صعيد السياسات والتي أخذت بها لجنة 
األمن الغذايئ العاملي كمشورة سياساتية للحكومات 

األعضاء من أجل تنفيذها. ويف الوقت نفسه، مل يكن هناك 
سوى قليل من الرصد املنهجي ملدى االلتزام عىل املستوى 

الوطني بالتوصيات الصادرة عن لجنة األمن الغذايئ 
العاملي )لجنة األمن الغذايئ العاملي، 2017(. ولوحظ ذلك 

يف تقييم عام 2017 للجنة األمن الغذايئ العاملي )لجنة 
األمن الغذايئ العاملي، 2017( الذي أكد أيًضا أن تلك 

د  املعلومات ميكن أن تكون مفيدة عىل الرغم من أنه شدَّ
عىل أن "عىل عاتق الحكومات الوطنية مسؤولية الرصد 

ل للسياسات والربامج والخطط" )لجنة األمن الغذايئ  املفصَّ
العاملي، 2017، الصفحة 71(. 
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الجدول 1

العالقة بني الخصائص الرئيسية للسياسات ومعالجة املحّركات واالتجاهات يف األمن 
الغذايئ والتغذية

التحوالت الرئيسية يف 
السياسات

دعم التحّول الجذري يف 
الُنظم الغذائية

االعرتاف بالتفاعالت املعقدة 
بني الُنظم الغذائية وسائر 

القطاعات والُنظم

الرتكيز عىل الجوع وجميع 
أشكال سوء التغذية

االعرتاف بحاجة الحاالت 
املتنوعة إىل حلول متنوعة 

محّركات األمن الغذايئ 
والتغذية

فيزيائية حيوية وبيئية

التحّول إىل منوذج للزراعة 

املتجددة والقامئة عىل 

التغذية 

التعرف بشكل أفضل عىل 

الصالت القامئة بني البيئة 

وتدهور املوارد الطبيعية 

واألمن الغذايئ والتغذية

زيادة الرتكيز عىل التغذية 

ملنع املرض والتدهور 

العمل عىل مستويات 

متعددة )محلية ووطنية 

وعاملية( للتصدي 

للتحديات الدولية 

واملحلية، مع االهتامم 

بالخصائص التي تنفرد بها 

كل حالة

التكنولوجيا واالبتكار 

والبنية التحتية

إعادة تركيز التكنولوجيا 

والبنية التحتية عىل جودة 

اإلنتاج الغذايئ

التعرف بصورة أفضل عىل 

كيفية تفاعل األمن الغذايئ 

والتغذية مع الزراعة 

الرقمية، والهندسة الوراثية، 

والفاقد من األغذية، 

والبنية التحتية

تبّني محور تركيز ينصّب 

عىل التغذية الستهداف 

الفاقد من األغذية 

كمشكلة رئيسية

تحسني تكييف التكنولوجيا 

والبنية التحتية مع القيود 

والفرص املحلية

االقتصادية والسوقية

دعم زيادة ازدهار نشاط 

الحيازات الصغرية وزيادة 

تنويع اإلنتاج وشبكات 

التوزيع 

بلورة فهم أفضل للطريقة 

التي تؤثر بها التحوالت 

االقتصادية عىل األمن 

الغذايئ والتغذية

استخدام محور الرتكيز 

التغذوي ملعالجة األمناط 

ة وما يرتبط  الغذائية املتغريِّ

بها من محرّكات

االعرتاف بأن التغيريات يف 

النظام االقتصادي العاملي 

تنطوي عىل آثار متنوعة 

وحلول متنوعة

سياسية ومؤسسية

التأكيد عىل جودة 

اإلنتاج الغذايئ عند إجراء 

استثامرات عامة يف قطاع 

الزراعة

ضامن التنسيق بني 

القطاعات من أجل فعالية 

حوكمة األمن الغذايئ

إعادة تصميم برامج إنتاج 

األغذية والحصول عليها، 

مع الرتكيز عىل التغذية

معالجة النزاعات وتصميم 

السياسات عىل مستويات 

متعددة

اجتامعية - ثقافية

إعطاء األولوية للتمكني 

واإلنصاف من أجل ضامن 

أن يكون الغذاء الجيد 

وإنتاجه يف متناول الجميع، 

مبن فيهم األشخاص 

واملجموعات الضعيفة 

واملهمشة

جعل املساواة وحقوق 

اإلنسان جزًءا ال يتجزأ من 

سياسات األمن الغذايئ 

والتغذية

تعزيز الرتكيز عىل سوء 

التغذية من أجل تحسني 

حياة الفئات الضعيفة 

)مثل الفقراء والنساء(

ضامن مالءمة اسرتاتيجيات 

تحسني األمن الغذايئ 

والتغذية لدى الفئات 

الضعيفة، مبا يف ذلك 

االعتبارات الجنسانية 

والعمرية واعتبارات 

الدخل، لكل سياق عىل 

حدة

دميغرافية

تهيئة مزيد من الفرص 

للشباب املزارعني عن 

طريق تعزيز جودة إنتاج 

األغذية 

التأكد من أن السياسات 

واألفكار املتعلقة باألمن 

الغذايئ والتغذية تغطي 

الفجوة بني املناطق 

الحرضية والريفية

التعرف بشكل أفضل عىل 

التحديات الغذائية املتصلة 

باملناطق الحرضية من 

خالل الرتكيز عىل سوء 

التغذية

تصميم سياسات تُراعي 

التحوالت الدميغرافية 

وأمناط الهجرة التي تختلف 

كثريًا باختالف األقاليم
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السياسات صعيد  عىل  املحتملة  التوجهات    3

ونظرًا إىل القيود األساسية عىل صعيد البيانات، يستعرض 
هذا الفصل أنواع املبادرات التي تتبنى التحوالت األربعة 

الحاسمة يف السياسات التي أوىص بها فريق الخرباء الرفيع 
املستوى  إىل جانب أمثلة لتلك املبادرات من مؤلفات 

الباحثني وسياقات السياسات املتسقة مع هذه التوصيات. 
وهذه مجرد أمثلة توضيحية وليست شاملة، وبالتايل فإن 
الغرض من تقدميها هو توضيح الطرق التي بدأت تحدث 

من خاللها التحوالت الرضورية يف توجهات السياسات، 
بداًل من أن تُشكل دلياًل قاطًعا عىل نجاح هذه املبادرات 
يف كل الحاالت. غري أن هذه األمثلة مجتمعة تبنّي أهمية 

هذه األنواع من توجهات السياسات للتغلب عىل التحديات 
الرئيسية التي يواجهها األمن الغذايئ والتغذية اليوم.

دعم إحداث حتّول جذري 
يف الُنظم الغذائية لتحسني 

األمن الغذائي والتغذية 
وحتقيق خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030

ميثّل التحول يف سياسات األغذية لدعم إحداث تحّول 
جذري يف الُنظم الغذائية خطوة رضورية نحو بناء نُظم 

غذائية مستدامة. والهدف من هذا النهج الذي يسند 
األولوية إلحداث تحّول يف النظام الغذايئ بأكمله هو 

التأكد من أن الُنظم الغذائية ليست منتجة من حيث 
كمية األغذية التي توفرها وحسب، بل تحقق أيًضا 

تحسينات نوعية يف األبعاد املتعددة للنظام برمته. ومن 
هنا فإن الرتكيز عىل الجودة يشري إىل الُنظم الغذائية 

ن وتوفِّر فرًصا الئقة لكسب العيش أمام جميع  التي مُتكِّ
املشاركني يف النظام الغذايئ، وتدعم الشبكات املتجددة 

والقادرة عىل الصمود التي تغطي جميع املراحل من 
اإلنتاج إىل التوزيع وتتيح ُسبل حصول الجميع  عىل 

أغذية صحية ومغذية. وتشمل مبادرات السياسات التي 
تدعم هذا التحّول الجذري يف الُنظم الغذائية تدابري 

جريئة تعيد صياغة املبادئ األساسية التي توجه جميع 
جوانب ذلك النظام من اإلنتاج إىل االستهالك. ويشمل 

ذلك، عىل سبيل املثال، اتخاذ تدابري أقوى لتعزيز  صفة 
الفاعل بني املشاركني يف النظام الغذايئ وتحقيق اإلنصاف 

بينهم، وتدابري لضامن مامرسات أكرث استدامة وتنوًعا وأقل 
إهداًرا يف النظام الغذايئ، وتدابري إلعادة تشكيل شبكات 

إنتاج األغذية وتوزيعها ليك تصبح أكرث تنوًعا وإنصافًا، 

خاصة لصالح صغار منتجي األغذية واألشخاص الضعفاء 
واملهمشني.

تدابي أقوى لتعزيز احلق يف الغذاء 
وسائر حقوق اإلنسان

عىل املستوى التأسييس، يتطلب إحداث تحّول يف النظام 
الغذايئ من الدول والعنارص الفاعلة األخرى يف النظام 
الغذايئ اتخاذ تدابري أقوى بكثري لدعم الحق يف الغذاء 
وسائر حقوق اإلنسان. ويجب أن تشمل هذه الجهود 
ليس فقط برامج حامية اجتامعية أكرث فعالية للرشائح 

السكانية الضعيفة واملهمشة، بل كذلك توفري أُطر قانونية 
ومؤسسية لضامن الحصول عىل املوارد ومتكني املواطنني 

من مامرسة قدرتهم عىل اتخاذ القرارات كمشاركني يف 
النظام الغذايئ. وكام جاء يف الفصول السابقة من هذا 

التقرير فإن املجتمع الدويل قد تخلّف كثريًا عن احرتام 
حق الجميع يف الغذاء وصونه وحاميته. ويواجه البعض، ال 

سيام صغار املنتجني والنساء والشباب والشعوب األصلية 
والفئات الضعيفة واملهمشة األخرى، تفاوتات شديدة يف 

الحصول عىل املوارد، ويفتقرون إىل صفة الفاعل التي 
متّكنهم من تحديد مكانتهم يف النظم الغذائية واملشاركة 

فيها. وسيكفل النظام الغذايئ الذي يتم تغيريه جذريًا 
تحقيق اإلنصاف ومامرسة صفة الفاعل لهذه العنارص 

الفاعلة يف النظام الغذايئ. 

ويُعد تحسني قدرة األفراد أو املجموعات عىل الترصف 
بشكل مستقل والقيام بخياراتهم بحرية يف ما يتصل مبا 

يأكلونه وكيفية إنتاج غذائهم مسألة حاسمة األهمية 
ملواجهة التحديات الرئيسية التي تؤثر يف القدرة عىل 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة، وال سيام الهدف 2 

منها. ويتطلب هذا النهج من الدولة مامرسة دورها يف 
وضع السياسات وإنشاء املؤسسات التي تدعم الحقوق 

)Sen, 1981(. من ذلك عىل سبيل املثال، أن اضطالع 
النساء بأدوار كربى يف الُنظم الغذائية، مثل العمل 
كمزارعات وعامالت وطاهيات وما إىل ذلك، يعني 

أن رفاههن مرتبط ارتباطًا وثيًقا بنواتج األمن الغذايئ 
والتغذية. ومع ذلك، وكام أوضح الفصل الثاين، فإن متكني 

املرأة يف جميع أنحاء العامل وما تتمتع به من سلطة 
نسبية داخل األرسة ويف املجال العام كان غري متكافئ 

 Van den 1999؛  ،Kabeer 1990؛  ،Sen( بدرجة كبرية
Quisumbing  ،Bold وGillespie،  2013(. وستساعد 

جهود ترسيع متكني املرأة عىل معالجة التفاوتات 
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املستمرة نظرًا إىل التمثيل املفرط للنساء بني الفقراء 
)Duflo, 2012(. ومن الُسبل املهمة لتحسني ظروف 

املهمشني سواء أكانوا أفراًدا أو جامعات، مبا يشمل النساء، 
زيادة البحث واإلرشاد القامئني عىل املشاركة، ومتكني 

املزارعات والعامالت من املشاركة يف منصات صنع القرار 
.)Agarwal, 2019; Rao, 2013(

وأكدت األعامل التأسيسية املتعلقة بتمكني املرأة رضورة 
الوصول املتزامن إىل املوارد، ومامرسة صفة الفاعل 

 Kabeer,( وتحقيق نواتج الرفاه يف قياس متكني املرأة
1999(. وساهم تطبيق هذا اإلطار املفاهيمي للقطاع 

الزراعي يف استحداث مؤرش متكني املرأة يف الزراعة الذي 
يقيس التمكني يف خمسة مجاالت. وتقاس املوارد من 

خالل إمكانية الحصول عىل األصول اإلنتاجية والسيطرة 
عىل الدخل؛ والقدرة عىل مامرسة صفة الفاعل عند اتخاذ 
القرارات بشأن اإلنتاج الزراعي واملوارد اإلنتاجية والقيادة 

يف املجتمع املحيل؛ ونتائج الرفاه التي تُقاس من خالل 
 Alkire( فهم توزيع الوقت، خاصة توافر وقت الفراغ

وآخرون، 2013(.

ويحتاج الشباب أيًضا إىل مزيد من الدعم والقدرة الفاعلة 
يف الُنظم الغذائية. ويعتمد مستقبل الزراعة واستدامة 

الُنظم الغذائية عىل الشباب. وتحتاج الُنظم الزراعية 
والغذائية إىل االعرتاف بالزراعة ودعمها كِمهن مجزية 

اقتصاديًا وُمرضية فكريًا وتحظى باالحرتام اجتامعيًا 
)White, 2020(. ويتطلب ذلك اهتامًما بتنمية املهارات 
واملعارف املناسبة لإلنتاج والتجهيز املستدامني، إىل جانب 

البنية التحتية، والخدمات وإطار السياسات التمكينية، من 
أجل ضامن الوصول العادل إىل األسواق وسالسل اإلمداد 

بأسعار مجزية. 

املمارسات الغذائية املتجددة 
واألكثر كفاءة يف استخدام املوارد
ع عىل اتباع  تُساهم السياسات واملبادرات التي تُشجِّ

مامرسات غذائية أكرث استدامة، من اإلنتاج إىل التوزيع، 
بدور أسايس يف إحداث تحّول جذري يف الُنظم الغذائية 

ألنها تركز عىل جودة طرق اإلنتاج، وليس فقط عىل كمية 
املخرجات. وهذه التدابري حيوية للمساعدة عىل التخفيف 
من حدة تحديات مساهمة قطاع األغذية الزراعية الكبرية 
يف تغريُّ املناخ وتدهور املوارد الطبيعية والعمل يف الوقت 

نفسه عىل ضامن قدرة الُنظم الغذائية عىل تجديد قاعدة 
املوارد الطبيعية بداًل من تقويضها )التقرير رقم 3 لفريق 

الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 
2012؛ والتقرير رقم 14 لفريق الخرباء الرفيع املستوى 
املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 2019؛ الفريق الدويل 

للخرباء بشأن نُظم األغذية املستدامة، 2016(. وهكذا فإن 
تحويل الُنظم الغذائية يتطلّب مراعاة األنواع املختلفة 
لكفاءات املوارد عىل طول سلسلة اإلمدادات الزراعية 

الغذائية من أجل مراعاة التكاليف واملنافع اإليكولوجية 
الكاملة ملختلف االسرتاتيجيات )الفريق الدويل للخرباء 

بشأن نُظم األغذية املستدامة، 2016(. 

وتُعزز مبادرات الزراعة اإليكولوجية )اإلطار 2(، عىل 
سبيل املثال، مامرسات اإلنتاج املتجدد واملتنوع واملتسم 
بكفاءة استخدام املوارد والذي ميتص الكربون يف الوقت 

نفسه الذي يبني فيه التنوع البيولوجي الزراعي ويحميه 
)التقرير رقم 14 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2019؛ 

الفريق الدويل للخرباء بشأن نُظم األغذية املستدامة، 
2018؛ Altieri،  2018؛ Snapp وPound،  2017(. وإضافة 

إىل كون الكثري من الُنهج الزراعية يف الزراعة اإليكولوجية 
يتسم بكفاءة أكرب يف استخدام املوارد، فإنه أيًضا أقل 

عرضة للتحديات الناشئة عن الحرشات واألعشاب الضارة 
)Altieri وNicholls, 2004(. وتُعزز الزراعة اإليكولوجية 

أيًضا األمناط الغذائية املغذية واألكرث تنوًعا. وميكن أيًضا 
تصميم بعض الُنهج الزراعية اإليكولوجية بطريقة توزِّع 
طلبات العاملة )مثل مواسم الحصاد املتعددة يف نُظم 

زراعة املحاصيل املتعددة مقابل موسم الحصاد الواحد 
الكبري يف نُظم زراعة املحصول الواحد(، ما يوفِّر فرص 

العمل ويحد يف الوقت نفسه من االختناقات عىل صعيد 
العاملة ومخاطر تفيش األمراض واآلفات.  

وتُساهم أيًضا مبادرات معالجة الفاقد واملهدر من األغذية 
يف الحد من انعدام األمن الغذايئ وتعزيز زيادة كفاءة 

استخدام املوارد. ومن املنظور البيئي، يُساهم الحد من 
الفاقد واملهدر من األغذية يف خفض آثار الكربون واملياه 
واألرايض )التقرير رقم 8 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 

2014(. ومن شأن الرتكيز عىل الحد من الفاقد من األغذية 
يف املراحل األولية لإلنتاج يف البلدان النامية التي ترتفع 

فيها معدالت انعدام األمن الغذايئ تأثريًا إيجابيًا عىل 
األمن الغذايئ )منظمة األغذية والزراعة، 2019د(. ويف عام 
2014، وعقب إصدار التقرير  رقم 8 لفريق الخرباء الرفيع 
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املستوى، اعتمدت لجنة األمن الغذايئ العاملي توصية 
بشأن الحد من الفاقد واملهدر من األغذية، ووضعت 

عدة بلدان منذ ذلك الحني سياسات وترشيعات بهدف 
تحقيق هذه الغاية، مثل إيطاليا )2016(، وفرنسا )2016(، 

واململكة العربية السعودية )2019(، وأسرتاليا )2017(، 
وجمهورية مرص العربية )2019(، وتونس )2019(.

زيادة تنّوع شبكات إنتاج األغذية 
وتوزيعها  

من املهم أيًضا لتحويل الُنظم الغذائية إطالق مبادرات 
عىل صعيد السياسات إلعادة تشكيل شبكات إنتاج 

األغذية وتوزيعها والتحّول بها نحو زيادة التنويع 
والتوزيع يف ملكيتها والسيطرة عليها من أجل تعزيز 
قدرتها عىل الصمود. وكام جاء يف الفصل الثاين، فإن 

سالسل إمدادات األغذية التي تتسم بالرتكيز وهيمنة 
القطاع املايل ومامرسات التجارة غري املتكافئة تُشكل 
تحديات، خاصة لصغار املنتجني واملوزعني من أجل 

ضامن ُسبل املعيشة الالئقة والحصول عىل الغذاء، ال 
سيام يف الحاالت التي توجد فيها اختالالت شديدة يف 
القوة والرثوة بني صغار املشغلني ومؤسسات األعامل 

الواسعة النطاق. وتُساهم األسواق املركزة أيًضا يف ضعف 
سالسل اإلمداد وعدم استقرارها، وهو ما اتضح من 

اإلطار 2

مبادرات الزراعة اإليكولوجية: أمثلة من نيكاراغوا واملكسيك ومالوي

 Cacho هناك عدد متزايد من املبادرات والسياسات التي تعزز الزراعة اإليكولوجية يف مناطق متنوعة من العامل )منظمة األغذية والزراعة، 2018هـ؛

وآخرون، 2018(. ومن بني السياسات التي ميكن أن تدعم األخذ بالزراعة اإليكولوجية عىل نطاق أوسع التدابري التي من شأنها: 

i )تعزيز الحوكمة واتساق السياسات بني القطاعات؛

ii ) دعم هياكل األسواق املتعددة عىل غرار األسواق اإلقليمية )انظر اإلطار 3 أدناه(؛

iii )ضامن حصول املنتجني األرسيني وصغار املنتجني عىل األرايض واالئتامنات والتأمني؛

iv )دمج األسعار الحقيقية للتكاليف يف قياس اإلنتاجية؛

v ).)2019 ،توفري الدعم للبحوث التشاركية والتثقيف والتدريب )منظمة األغذية والزراعة، 2018و؛ التقرير رقم 14 لفريق الخرباء الرفيع املستوى

وهناك مجموعة متنوعة من األمثلة التي توضح املبادرات التي تُعزز الزراعة اإليكولوجية عىل مستويات مختلفة.

وتُعد شبكة الزراعة اإليكولوجية املجتمعية مثااًل للمنظامت التي ال تتوخى الربح والتي تعمل مع املنظامت املحلية يف املجتمعات املحلية من سان 

رامون يف نيكاراغوا، وفرياكروز يف املكسيك، من أجل تحسني ُسبل املعيشة والبيئات يف املناطق الريفية من خالل نهج تشاريك يف البحوث وبناء القدرات 

هة إىل  )Méndez وآخرون، 2017(. وكان الهدف من املرشوع مساعدة مجتمعات صغار مزارعي النّب عىل التحّول من االعتامد عىل إنتاج السلع املوجَّ

التصدير نحو نُظم غذائية أكرث تنوًعا واستدامة. وقد حقق املرشوع عدًدا من النجاحات التي شملت تحسني خصوبة الرتبة وزيادة القدرة عىل مقاومة 

األمراض التي تصيب املحاصيل بفضل مامرسات اإلنتاج املتجدد؛ ومتكني أفراد املجتمع املحيل، مبا يف ذلك بناء قدرات النساء والشباب؛ وتطوير أسواق 

بديلة سواًء أكانت للتسويق املحيل أو لصادرات النّب العضوي؛ وزيادة استدامة ُسبل معيشة أفراد املجتمع املحيل )فريق الخرباء الدويل بشأن نُظم 

األغذية املستدامة، 2018(.

ومن األمثلة األخرى عىل مبادرات الزراعة اإليكولوجية الناجحة مرشوع بحثي تشاريك يف مالوي. وتعتمد هذه املبادرة عىل أساليب البحث التشاريك 

واملتعدد التخصصات التي تجمع بني التثقيف الزراعي اإليكولوجي والتدريب عىل مامرسات الزراعة والتغذية واإلنصاف االجتامعي. وميثّل التدريب من 

ن املنتجني من اختبار املامرسات اإليكولوجية الزراعية وتطويرها باستخدام املعرفة التقليدية  مزرعة إىل أخرى مكونًا محوريًا يف هذه املبادرة التي مُتكِّ

)Nyantakyi-Frimpong وآخرون، 2017(. وقد أسفر هذا املرشوع عن نتائج إيجابية آلالف األرس املشاركة يف املبادرة من حيث األمن الغذايئ، وتنوع 

.)2010 ،Shumbaو Berti ،Bezner Kerr( املحاصيل، واألمناط الغذائية، والصحة، واملساواة بني الجنسني
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خالل تعطل سالسل إمدادات األغذية أثناء تفيش جائحة 
كوفيد-19 وأدى حدوث تلك االختالالت عىل نطاق واسع 

بالفعل إىل تشجيع االهتامم من جديد بدعم مزيد من 
الُنظم الغذائية املحلية واإلقليمية يف جميع أنحاء العامل 

)Hobbs, 2020(. ويف ما يتعلق بالبلدان التي تعتمد عىل 
تصدير عدد صغري من السلع للحصول عىل جزء كبري من 

النقد األجنبي واالعتامد أيًضا يف الوقت نفسه عىل استرياد 
الحبوب األساسية من عدد قليل من املوردين - كام هي 

الحال يف كثري من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى - 
هناك حوافز تُشجع عىل تعزيز اإلنتاج املحيل واإلقليمي 

والرتتيبات الخاصة باألسواق. 

وميكن للسياسات التي تدعم الرتتيبات الخاصة باألسواق 
 ،Schneiderو Jingzhon ،van der Ploeg( اإلقليمية
2012( تنشيط اإلنتاج واألسواق عىل املستويني املحيل 
واإلقليمي بطرق تُعزز مزيًدا من االستقرار إىل جانب 

زيادة اإلنصاف وصفة الفاعل يف مواجهة التحديات 
االقتصادية والسوقية. واستجابة للمنتدى الرفيع املستوى 

الذي ُعقد يف إطار مبادرة "ربط أصحاب الحيازات 
الصغرية باألسواق" يف عام 2015 بهدف تحسني فرص 

األسواق أمام صغار املنتجني، أوصت اآللية الدولية عىل 
نطاق املجتمع املدين املعني باألمن الغذايئ والتغذية التي 
شاركت يف تلك العملية، بزيادة دعم صغار املنتجني الذين 

يشاركون بالفعل يف األسواق املزدهرة عىل املستويات 

املحلية والوطنية واإلقليمية بداًل من الرتكيز عىل ربط 
أصحاب الحيازات الصغرية حرًصا بسالسل القيمة العاملية 

التي تُهيمن عليها الرشكات الكبرية عرب الوطنية )انظر 
اإلطار 3(. وميكن للنهج القائم عىل األسواق اإلقليمية أن 
يساعد عىل زيادة اإلنصاف يف الُنظم الغذائية وميكن أن 
يُعزز  صفة الفاعل لدى املنتجني واملواطنني عن طريق 

متكينهم من مواجهة سالسل اإلمدادات الغذائية املركزة 
ومنافذ التجزئة التي تُهيمن عليها الرشكات عرب الوطنية 

القوية )عىل سبيل املثال، Battersby, 2019(. وميكن 
لتوفري االئتامن عىل النطاق اإلقليمي األوسع أن يُساهم 

أيًضا يف بناء أسواق مالية أكرث شمواًل بهدف تحقيق منافع 
للمنتجني أنفسهم بداًل من إعطاء األولوية للمستثمرين 

املاليني العامليني. ومن شأن تشجيع إنتاج األغذية املحلية 
وإتاحة املنتجات املحلية الطازجة للرشائح السكانية 

املنخفضة الدخل أن يكافح أيًضا األمناط الغذائية املتغرية 
وارتفاع معدالت الوزن الزائد والسمنة، وما يرتبط بهام 

من أمراض غري معدية. ونجحت تجربة الربازيل، من خالل 
برنامجها الخاص بالحصول عىل املشرتيات الغذائية، يف هذا 
 Burlandy 2012؛ ،Malufو Burlandy ،Rocha( االتجاه
وآخرون، 2014( )انظر اإلطار 10( وميثّل منوذًجا يستحق 

أن يُحتذى به. 

وكام يوضح فريق الخرباء الرفيع املستوى يف تقريره رقم 14، 
فإن مبادرات الزراعة اإليكولوجية تشكل مثاالً جيًدا لجهود 

اإلطار 3

اإلقليمية األسواق 

تبيع األسواق اإلقليمية األغذية التي يتم إنتاجها وتجهيزها وبيعها وتوزيعها واستهالكها يف إقليم معنيَّ )Kay وآخرون، 2016(. ويوجد صغار املنتجني 

بالفعل يف األسواق اإلقليمية عىل الرغم من عدم ظهور هذه األسواق يف كثري من األحيان يف مبادرات السياسات كونها أحيانًا غري رسمية بطبيعتها وتخدم 

املجتمعات املحلية إىل حد كبري. ومن األمثلة عىل األسواق اإلقليمية سوق ’باوت’ يف املناطق الريفية من السنغال، وسوق ’شني فا’ يف بيجني، وكذلك الكثري 

من أسواق املزارعني يف جميع أنحاء العامل. وغالبًا ما تكون األسواق اإلقليمية أكرث ربحية لصغار املنتجني، إذ تجعل الفوائد االقتصادية للتجارة محصورة 

داخل األقاليم بداًل من أن تستفيد منها رشكات األغذية عرب الوطنية الكبرية. ومتيل األسواق اإلقليمية أيًضا إىل أن تكون أكرث شمواًل للجميع، مبن فيهم 

النساء واملنتجون من السكان األصليني، وتشمل نُظاًم للحوكمة تدعم املنتجني. وميكن للحكومات دعم األسواق اإلقليمية عن طريق ضامن توافر البنية 

التحتية واالئتامنات، ومن خالل املبادرات الخاصة باملشرتيات العامة، كام يف الربازيل من خالل برنامج املشرتيات الغذائية العامة الذي يعتمد رصاحة 

عىل صغار املزارعني واملنتجني األفقر يف املناطق الريفية. وتُساهم املشرتيات الغذائية يف إطار هذا الربنامج يف دعم الربنامج الوطني للوجبات املدرسية 

.)2014 ،Malufو Burlandy ،Rocha 2012؛ ،Malufو Rocha ،Burlandy(
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تنفيذ التحّول الجذري يف النظام الغذايئ ككل عرب جميع 
األبعاد املوضحة أعاله. وتؤكد نُهج الزراعة اإليكولوجية 

الحق يف الغذاء وزيادة صفة الفاعل لجميع املشاركني يف 
النظام الغذايئ، مبن فيهم النساء والفئات األشد ضعًفا، 
د عىل  وتُعزز مامرسات الُنظم الغذائية املتجددة وتُشدِّ
التنوع والقدرة عىل الصمود، خاصة لصغار املنتجني يف 

النظام الغذايئ برمته. 

االعرتاف بالتفاعل املعقد 
بني الُنظم الغذائية وسائر 

القطاعات والُنظم
تتفاعل الُنظم الغذائية بطرق معقدة مع الُنظم 

االقتصادية ونُظم األسواق والُنظم اإليكولوجية ونُظم 
الطاقة والُنظم االجتامعية والُنظم الصحية من بني أمور 
أخرى. وتُشكل السياسات التي تراعي هذه االرتباطات 
عنارص حاسمة يف الُنظم الغذائية املستدامة ألنها أقدر 
عىل ضامن اتجاه مختلف الُنظم والقطاعات الحكومية 
املتشابكة مع قطاع األغذية نحو تحقيق أهداف داعمة 
لبعضها البعض، بداًل من خدمة أغراض متعارضة. ومن 
األمثلة الجلية التي توضح هذه األنواع من االرتباطات 

بني الُنظم الغذائية وسائر الُنظم جائحة كوفيد-19 التي 
تبني بوضوح الحاجة إىل سياسات لألمن الغذايئ والتغذية 
تأخذ يف الحسبان هذه االرتباطات املعقدة. وتشمل أنواع 
السياسات التي تدعم هذا التحّول نحو االعرتاف بالرتابط 

بني الُنظم الغذائية وسائر الُنظم تدابري تحسني تنسيق 
السياسات والتدابري بني القطاعات والُنظم، والتدابري التي 

تعالج تحديًدا التحديات املشرتكة بني الُنظم الغذائية 
والُنظم اإليكولوجية، والتدابري التي تستند إىل ما يتم 

استخالصه من دروس من األزمات السابقة يف ما يتصل 
بالصالت بني الُنظم من أجل زيادة قدرة الُنظم الغذائية 

عىل الصمود يف مواجهة األزمات املقبلة.

تنسيق سياسات األغذية بني 
جمموعة من الُنظم والقطاعات 

من املهم النظر يف السياسات الغذائية بالتنسيق الوثيق 
مع السياسات يف مجموعة من الُنظم والقطاعات، مبا 
يشمل قطاعي األغذية والزراعة، والقطاع االقتصادي، 

والتجارة، والُنظم اإليكولوجية، والصحة، والطاقة، وغريها. 
وال يتم هذا التنسيق دوًما بسالسة يف الوقت الراهن يف 

ظل تشتت ترتيبات الحوكمة وعدم تقدير تأثري السياسات 
يف مجال معني، مثل سياسات الطاقة التي تُعزز الوقود 

 .)2009  ،Msangiو Ewing( الحيوي، عىل األمن الغذايئ
وميكن لزيادة التنسيق بني الُنظم والقطاعات يف ما يتصل 

بالُنظم الغذائية أن يفيض إىل مزيد من الُنهج الداعمة 
لبعضها البعض يف التصدي بطريقة أفضل للتحديات 
القامئة، مثل التفاوتات االقتصادية والتجارية، وضيق 

ُسبل الوصول إىل األرايض واملوارد أمام صغار املنتجني، 
والتوترات القامئة بني محاصيل األغذية والوقود، وتركز 

 Ingram  ،Ericksen 2008؛  ،Ericksen( األسواق 
.)2009  ،Liverman و

ومن األمثلة التي توضح ازدياد الحاجة إىل التنسيق بني 
السياسات يف القطاعات ترابط الُنظم االقتصادية والُنظم 

الغذائية. ويف أعقاب األزمة الغذائية يف الفرتة 2008-2007 
التي أسفرت عن ارتفاع أسعار األغذية، ازداد االهتامم 

باالستثامر يف قطاع األغذية والزراعة )Fairbairn،  2014؛ 
Clapp،  2014(. ويف حني أن املنتجني الزراعيني أنفسهم 
هم الذين يقومون مبعظم االستثامرات يف هذا القطاع، 
اجتذب القطاع أيًضا مجموعة من املستثمرين املاليني، 

ما أدى إىل استثامر مبالغ كبرية من رؤوس األموال يف 
القطاع، مبا يف ذلك رشاء األرايض وعمليات اإلنتاج الواسعة 

النطاق. وأثار هذا التدفق الكبري لالستثامرات املالية 
مخاوف من أن تؤدي هذه االستثامرات إىل عواقب ضارة 
مثل ضياع حقوق األرايض، وعواقب بيئية بسبب عمليات 
اإلنتاج الكبرية )Deininger وByerlee،  2011(. ويف إطار 

االستجابة لهذه املخاوف، أرشفت لجنة األمن الغذايئ 
العاملي عىل مفاوضات واعتامد مبادئ لجنة األمن الغذايئ 

العاملي الخاصة باالستثامرات املسؤولة يف الزراعة ونظم 
األغذية - املعروفة أيًضا باسم مبادئ االستثامرات الزراعية 

املسؤولة )اإلطار 4( لضامن مساهمة تلك االستثامرات 
يف األمن الغذايئ والتغذية واحرتام حقوق اإلنسان. وتوفر 
هذه املبادئ، مع أنها طوعية بطبيعتها، عىل نطاق واسع 

أداة مهمة تكفل عدم تعارض االستثامرات املالية مع 
أغراض األمن الغذايئ. 

وهناك تفاعالت معقدة أخرى بني الُنظم الغذائية والُنظم 
االقتصادية والُنظم اإليكولوجية ميكن أن تستفيد من 
زيادة التنسيق من حيث استجابات السياسات. عىل 

سبيل املثال، يف حني أن زيادة التجارة العاملية يف املواد 
الغذائية تنطوي عىل بعض املزايا، مثل توفري األغذية يف 

األقاليم التي رمبا تعاين من عجز غذايئ، وتوسيع مجموعة 
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األغذية املعروضة، ميكن أن تعرِّض أيًضا بعض األسواق 

لزيادة يف عدم االستقرار يف حال حدوث اضطرابات 
يف النظام العاملي. وباإلضافة إىل ذلك، يرتبط اإلنتاج 

التصديري الواسع النطاق ملحاصيل معيَّنة - مثل زيت 
النخيل والصويا، وكالهام مرتبطان بارتفاع معدالت إزالة 

الغابات - بالتكاليف البيئية التي تنتقل آثارها إىل الخارج 
)فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ 

 Boerema وآخرون، 2011؛ Wicke والتغذية، 2017 أ؛
وآخرون، 2016(. وكشفت اختالالت السوق التي حدثت 

أثناء األزمة الغذائية يف الفرتة 2008-2007 عن الحاجة 
إىل تحسني التنسيق. واستكشف التقرير األول لفريق 
الخرباء الرفيع املستوى الذي ركز عىل موضوع تقلب 
أسعار األغذية، مختلف األسباب الكامنة وراء تقلب 

أسعار األغذية وطرح توصيات بشأن سياسات لتهدئة 

تلك األسواق. وكان من بني تلك التوصيات أن "إقامة نُظم 
أفضل وشفافة للمعلومات تُعترب بالغة األهمية للقرارات 
املتعلقة بالسياسات وإدارة املخزونات" )التقرير رقم 1 

لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2011(. ولوحظ أن نظام 
املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية الجديد نسبيًا الذي 
تم تطويره آنذاك ميثّل أحد التطورات التي القت ترحيبًا. 

وخالل دورتها السابعة والثالثني، أخذت لجنة األمن 
الغذايئ العاملي علاًم بهذا التقرير واعتمدت توصية بشأن 

"دعم نظام املعلومات الخاص بالسوق الزراعية لتعزيز 
املعلومات املتصلة بسوق األغذية وشفافيتها، وحّث 

املنظامت الدولية املشاركة واألطراف الرئيسيني يف القطاع 
الخاص، والحكومات عىل ضامن نرش منتجات املعلومات 

الرفيعة الجودة والخاصة باألسواق الغذائية يف الوقت 

املالئم" )لجنة األمن الغذايئ العاملي، 2011(. 

اإلطار 4

مبادئ لجنة األمن الغذايئ العاملي الخاصة باالستثامرات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية

مبادئ االستثامرات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية - املعروفة أيًضا باسم مبادئ االستثامرات الزراعية املسؤولة - هي مجموعة من 10 مبادئ تسعى 

إىل توجيه جميع أنواع االستثامرات الزراعية من أجل ضامن مراعاتها ملجموعة من األهداف البيئية واالجتامعية واالقتصادية ودعمها للُنظم الغذائية 

)منظمة األغذية والزراعة، 2014ب(. واستغرقت عملية صياغة هذه املبادئ الفرتة من عام 2012 إىل عام 2014 من خالل عملية شاملة شارك فيها 

د االستثامرات املسؤولة بأنه االستثامرات التي تدعم ُسبل املعيشة املستدامة لصغار املنتجني والفئات املهمشة  الكثري من أصحاب املصلحة، وهي تحدِّ

والضعيفة. وتغطي هذه املبادئ استثامرات جميع أصحاب املصلحة يف مختلف مراحل سالسل اإلمدادات الغذائية وميكن تطبيقها عىل املستويات املحلية 

والوطنية والدولية. ويف ما ييل املبادئ العرشة:

املبدأ 1: املساهمة يف تحقيق األمن الغذايئ والتغذية 

املبدأ 2: املساهمة يف التنمية االقتصادية املستدامة والشاملة واستئصال الفقر

املبدأ 3: تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة

املبدأ 4: إرشاك الشباب ومتكينهم

املبدأ 5: احرتام حيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات والوصول إىل املياه

املبدأ 6: الحفاظ عىل املوارد الطبيعية وإدارتها بشكل مستدام، وتعزيز القدرة عىل الصمود والحّد من مخاطر الكوارث 

املبدأ 7: احرتام الرتاث الثقايف واملعارف التقليدية ودعم التنوع واالبتكار 

املبدأ 8: تعزيز الُنظم املأمونة والسليمة للزراعة واألغذية

املبدأ 9: إدراج هياكل للحوكمة وعمليات وآليات للُنظم تتسم بالشمول والشفافية

املبدأ 10: تقييم ومعالجة اآلثار وتعزيز املساءلة

وبالنظر إىل أن مبادئ االستثامرات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية ُوضعت من خالل عملية شاملة شارك فيها الكثري من أصحاب املصلحة فإنها 

تحظى بقبول واسع بني أصحاب املصلحة يف الُنظم الغذائية. ومن املقرر أن تستعرض لجنة األمن الغذايئ العاملي ما تحقق من تقدم يف تطبيق الخطوط 

التوجيهية لالستثامرات الزراعية املسؤولة يف عام 2022. 
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معاجلة أثر تغيُّ املناخ وتدهور املوارد 
الطبيعية على الُنظم الغذائية

تُساهم السياسات التي تتصدى تحديًدا ألثر تغريُّ املناخ 
وتدهور املوارد الطبيعية عىل الُنظم الغذائية بدور حيوي 

يف التحّول األوسع للسياسات الذي يرى الُنظم الغذائية 
مرتابطة مع الُنظم األخرى. وتؤدي الزراعة دوًرا رئيسيًا يف 

تحدي عدم تجاوز حدود الكوكب )Rockström وآخرون، 
2009؛ Campbell وآخرون، 2017؛ Conijn وآخرون، 

2018(. وكام تبنيَّ من مناقشة الُنظم الغذائية يف الفصل 
األول، ترتبط الُنظم اإليكولوجية ارتباطًا وثيًقا بالُنظم 

الغذائية من خالل حلقات تغذية مرتدة معقدة بني هذه 
الُنظم، ولذلك من املهم أن تدعم هذه الُنظم كل منها 
اآلخر. ويساعد وضع سياسات عىل هذا املنوال يف بناء 

قدرة الُنظم الغذائية عىل الصمود يف مواجهة تغريُّ املناخ، 
مبا يشمل حامية موارد املياه والتنوع البيولوجي، خاصة 
يف الُنظم اإليكولوجية الهشة، والوقاية من ازدياد اآلفات 
واألمراض الناشئة. ويُشكل نظام إنتاج األسامك والبط يف 

حقول األرّز )اإلطار 5( الذي ينترش يف عدد من بلدان 
رشق آسيا مثااًل لجهود ضامن الدعم املتبادل بني الُنظم 

اإليكولوجية والُنظم الغذائية.

ف مع تغريُّ املناخ بدور أسايس يف األمن  ويُساهم التكيُّ
الغذايئ يف أشد املناطق ترضًرا وعىل املدى األطول 

)منظمة األغذية والزراعة، 2016أ(. وستقع أشد األرضار 
 Harvey( عىل املزارعني أصحاب الحيازات الصغرية

وآخرون، 2014( ومع أن خربة املزارعني ميكن أن تساعد 
عىل وضع اسرتاتيجيات للتكيُّف فإن رسعة وترية تغريُّ 

ف بهذا القدر مسألة بالغة الصعوبة  املناخ تجعل التكيُّ
)Vermeulen وآخرون، 2018(. وبالنظر إىل هذا التنوع 

يف اآلثار، يجب أن تركز السياسات يف قطاع األغذية بصورة 
ف مع تغريُّ املناخ  أكرب من القطاعات األخرى عىل التكيُّ
لزيادة اإلنتاجية والقدرة عىل الصمود )التقرير رقم 3 
لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2012(. وسيتعنّي بذل 
جهود إلدراج تحوالت عميقة يف جميع مراحل سالسل 
إمدادات األغذية واستهالكها من أجل تعظيم املنافع 

املشرتكة لجهود التكيُّف والتخفيف، مبا يشمل الزراعة 
األفضل تكيًفا مع الواقع املناخي الجديد )منظمة األغذية 

والزراعة، 2016أ( واملامرسات الزراعية اإليكولوجية 
)التقرير رقم 14 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2019(. 

وعالوة عىل ذلك، وبالنظر إىل األثر الكبري للقطاع من 
حيث التأثريات املناخية، فإن للُنظم الغذائية دوًرا حاساًم 

يف جهود التخفيف من أثر تغريُّ املناخ عن طريق األخذ 

اإلطار 5

نظام إنتاج األسامك والبط يف حقول األرّز

يوضح التقرير رقم 14 لفريق الخرباء املامرسات الزراعية املستدامة يف نظام إنتاج األسامك والبط يف حقول األرّز يف الصني ويف عدد من البلدان األخرى يف 

رشق آسيا. ويشمل هذا النظام الزراعي اإليكولوجي التقليدي املتوارث منذ آالف السنني، دمج املحاصيل والحيوانات يف اقتصاد دائري )التقرير رقم 14 

لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2019(. ويوفّر  السمك والبط اللذان ينتجان يف حقول األرّز مكافحة بيولوجية عن طريق تناول األعشاب الضارة واآلفات، 

وتسميد الربك مبخلفاتهام وتهوية الرتبة )Branckaert ،Cagauan، وVan Hove، 2000(. وتوفِّر سيقان األرّز الظل والغذاء واملأوى لألسامك والبط. 

ويعيش أكرث من 100 نوع مًعا يف الربك، مبا يف ذلك أكرث من 40 صنًفا من األرّز الغروي، وأنواع متعددة من األسامك وسالالت البط، وكذلك مجموعة 

متنوعة من النباتات )نُظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية، 2020(. ويحفظ هذا النظام موارد األرايض عن طريق مضاعفة أنواع اإلنتاج يف برك األرّز 

مبقدار ثالثة أضعاف، وهو مهم لألمن الغذايئ ألنه يوفِّر األرّز والربوتينات ملزارعي الكفاف يف املناطق الهشة إيكولوجيًا )Lu وLi، 2006(. وال يعتمد هذا 

النظام الزراعي اإليكولوجي عىل مبيدات اآلفات أو مبيدات األعشاب الكيميائية السامة لألسامك والبط. وهناك طلب كبري يف السوق عىل منتجات نُظم 

ف نظام إنتاج األسامك والبط يف حقول األرّز يف مقاطعة غويشو يف الصني  إنتاج األسامك والبط يف حقول األرّز ألنها تُعترب مأمونة وعالية الجودة. وقد ُصنِّ

ضمن نُظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية ألنه يجمع بني منوذج حي لثقافة برشية تطوَّرت جنبًا إىل جنب مع البيئة الطبيعية لتوفري استخدام 

مستدام للمياه وموارد الرتبة )نُظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية، 2020(. 
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باملامرسات والتكنولوجيات املراعية للبيئة، مبا يف ذلك 
الحراجة الزراعية )التقرير رقم 14 لفريق الخرباء الرفيع 

فة  املستوى، 2019(. ومن املهم تحديد بدائل زراعية متكيِّ
مناخيًا يك تحّل محل املامرسات الحالية من خالل حوار 
وثيق مع املزارعني أصحاب الحيازات الصغرية، والدفع 

قدًما بجهود العمل املشرتك بني العلوم والسياسات عىل 
نحو متسم بالكفاءة وتقييم تلك الجهود من أجل معالجة 
تحديات دعم املزارعني األشد ضعًفا وحاميتهم يف مواجهة 

تغريُّ املناخ )Dinesh وآخرون، 2018(.

التعلم من األزمات لبناء نُظم غذائية 
أقوى وأكثر قدرة على الصمود

أكدت جائحة كوفيد-19 رضورة بناء نُظم غذائية قوية 
وقادرة عىل الصمود يف مواجهة األحداث غري املتوقعة 
التي تربطها صالت معقدة بُنظم متعددة )اإلطار 6(. 

ومن الواضح أن األمراض الناشئة، مثل مرض فريوس 
كورونا املستجد )كوفيد-19( تنطوي عىل آثار عىل 

األمن الغذايئ والتغذية من حيث قدرة األشخاص عىل 
كسب عيشهم ورشاء ما يكفيهم من أغذية، والحفاظ 

عىل التغذية الكافية ملقاومة األمراض وكذلك اآلثار 
املحتملة عىل العاملة الزراعية يف حال إصابة املنتجني 
باملرض )فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن 

الغذايئ والتغذية، 2020(. وازدادت الحالة االقتصادية 
العاملية الهشة وغري املؤكدة الحالية سوًءا بدرجة كبرية 

جراء تفيش جائحة كوفيد-19، وهي حالة قد تؤدي 
أيًضا إىل اختالل بعض جوانب تجارة األغذية العاملية. 

وأشار فريق الخرباء الرفيع املستوى يف وثيقة له عن آثار 
جائحة كوفيد-19 عىل األمن الغذايئ العاملي إىل "رضورة 
قيام الحكومات بدعم سالسل إمدادات األغذية وتجنب 

حدوث اختالالت يف حركة األغذية وتجارتها من أجل 
ضامن عملها بسالسة يف مواجهة األزمة" )فريق الخرباء 

الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 2020(. 
وعالوة عىل ذلك، سيكون الفقراء يف املناطق الحرضية 

من أكرث الفئات تعرًضا للتباطؤ االقتصادي املرتبط بجائحة 
كوفيد-19 نظرًا إىل إمكانية تأثر دخلهم وقدرتهم عىل 

رشاء األغذية. 

الرتكيز على اجلوع ومجيع 
أشكال سوء التغذية

تختلف النتائج التغذوية للُنظم الغذائية وتتشعب 
أبعادها وتتطلب بذلك تحواًل من نُهج السياسات السابقة 

التي تنصّب حرًصا عىل الجوع نحو مجموعة أوسع من 
السياسات التي تعالج الجوع أيًضا وكذلك جميع أشكال 

سوء التغذية، مبا يشمل السمنة والوزن الزائد ونقص 
املغّذيات الدقيقة. وكام هو موضح يف الفصل الثاين، يواجه 

أكرث من ثلث البرشية ما ال يقّل عن نوع واحد من سوء 
التغذية، ومييض هذا االتجاه نحو الزيادة يف جميع فئات 
سوء التغذية. ويُشجع التحّول يف السياسات نحو معالجة 
الجوع وجميع أشكال سوء التغذية عىل زيادة استدامة 
الُنظم الغذائية عن طريق ضامن توافر األغذية املأمونة 
واملغذية وإمكانية الوصول إليها بصورة منصفة، ويدعم 

صفة الفاعل الختيار أغذية متنوعة ومالمئة ثقافيًا ومنتجة 
عىل نحو مستدام وبصورة متسقة. وتشمل السياسات التي 
تدعم هذا التحّول تدابري دعم الخيارات الغذائية الصحية 
واملستدامة، فضاًل عن التدابري التي تعالج تحديًدا األشكال 

املتعددة لسوء التغذية، ال سيام بني السكان األكرث تهميًشا. 

تنفيذ مبادرات تدعم اخليارات 
الغذائية الصحية واملغذية واملستدامة

من املهم تنفيذ مبادرات تدعم الخيارات الغذائية الصحية 
واملغذية واملستدامة يف جميع مراحل الحياة. ومن ذلك 

عىل سبيل املثال أن زيادة معدالت الرضاعة الطبيعية 
يف العامل مُتثِّل وسيلة مهمة لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة كون الرضاعة الطبيعية أساسية لتحسني التغذية 
وصحة األم والطفل )Liu وآخرون، 2016(. وتساعد 

السياسات التي تُعزز األمناط الغذائية الصحية واملستدامة 
عىل معالجة التحديات املتعددة التي تواجهها الُنظم 

الغذائية، مبا يشمل التفاوتات االجتامعية واالقتصادية 
املؤثرة عىل إمكانية الحصول عىل الغذاء وكذلك التغيريات 

الدميغرافية التي تؤثر عىل جودة بيئات األغذية. ودعا 
فريق الخرباء الرفيع املستوى يف تقريره  رقم 12 إىل 

معالجة مواطن الهشاشة التغذوية لدى فئات محددة، 
وتحسني جمع البيانات وتبادل املعارف بشأن الُنظم 

الغذائية والتغذية، وكذلك تحسني جودة بيئات األغذية، 
مبا يف ذلك اعتامد خطوط توجيهية وطنية بشأن األمناط 

الغذائية الصحية واملغذية واملستدامة.
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اإلطار 6

جائحة كوفيد-19 واألمن الغذايئ: صالت معقدة بني مختلف الُنظم

كشفت جائحة كوفيد-19 عن وجود ترابط بني الُنظم املختلفة، مبا فيها الُنظم الغذائية، فضاًل عن الحاجة إىل التنسيق بني مختلف القطاعات الحكومية 

لضامن األمن الغذايئ. 

وتُشري معظم الدراسات إىل أن فريوس كورونا املستجد يرجع إىل مصدر حيواين نشأ يف الحيوانات وانتقل إىل اإلنسان )منظمة الصحة العاملية، 2020ب(. 

ويرى كثري من املحللني أن الُنظم اإليكولوجية الهشة، ال سيام تدهور موائل الحياة الربية، هي القوة الدافعة الزدياد التفاعالت الوثيقة بني اإلنسان 

والحيوان التي أوجدت فرصة أكرب النتقال األمراض بني الحيوانات واإلنسان )Everard وآخرون، 2020(. من ذلك عىل سبيل املثال أنه يف ظل تغلغل 

الحدود الزراعية داخل املناطق الحرجية، يتم قتل بعض الحيوانات الربية )التي قلام كانت تُستهلك من قبل( باعتبارها آفات زراعية ثم تُباع يف مرحلة 

ثانوية كغذاء بري، ما يجعل البرش وهذه األنواع الربية عىل اتصال وثيق وميكن حينها للفريوسات أن تتنرش من الحيوانات إىل البرش. ويف حالة كوفيد-19، 

يل للمرض بني البرش )منظمة األغذية والزراعة،  يُعتقد أن بيع الحيوانات الربية يف إحدى أسواق الجملة الغذائية يف ووهان يف الصني هو منشأ التفيش األوَّ

.)Lake, 2020 2020ب؛

وأثرت جهود وقف انتشار املرض، مبا يف ذلك القيود املفروضة عىل السفر وحاالت اإلغالق، عىل الُنظم االقتصادية واألسواق بطرق نالت من الُنظم 

الغذائية. وأسفرت تلك التدابري عن حاالت متناقضة، إذ أُهدرت كميات هائلة من األغذية بسبب إغالق املطاعم وصعوبة وصول املنتجات إىل األسواق، 

 .)Barrett, 2020( بينام أسفر الذعر من رشاء املواد الغذائية عن فراغ رفوف املتاجر، وأدى ارتفاع أسعار املواد الغذائية إىل نقص املعروض من اإلمدادات

وأدت هذه األنواع من النقص بعدد من البلدان، مبا فيها االتحاد الرويس، وأوكرانيا، وفييت نام، من بني دول أخرى، إىل فرض قيود عىل صادرات األغذية 

ملنع ارتفاع أسعار املواد الغذائية املحلية عىل الرغم من أن هذه التدابري ميكن أن تؤدي إىل زيادة األسعار يف البلدان التي تعتمد عىل واردات املواد 

الغذائية )Parent ،Laborde و Mamun،   2020(. ويف الوقت نفسه، فقد كثري من البلدان أسواق تصدير بعض املنتجات الزراعية القابلة للتلف بسبب 

عمليات اإلغالق، ما ساهم يف زيادة الفقر والجوع.

وتعرضت سالسل إمدادات األغذية ملزيد من االختالالت عندما أصيبت أعداد كبرية من العاملني يف الُنظم الغذائية باملرض، ما يوضح الصلة بني الُنظم الصحية 

والُنظم الغذائية. ولوحظت هذه اآلثار، عىل سبيل املثال، بني العاملني يف تعبئة اللحوم وعامل املزارع املهاجرين - وهام يف كثري من األحيان فئتان ضعيفتان 

ومهمشتان وتعيشان يف مساحات ضيقة مكتظة - حيث كانت معدالت اإلصابة مرتفعة بشكل خاص )Hendrickson, 2020(. وباإلضافة إىل التداعيات 

الصحية، أثّر توقف العمل ونقص العاملة عىل إنتاجية الغذاء وتوافره. كام أن األشخاص الذين يعانون من تردي الحالة التغذوية كانوا أيًضا أكرث عرضة لإلصابة 

باملرض )Naja وHamadeh،  2020(. وأدت الجائحة أيًضا إىل مفاقمة الحالة التغذوية السيئة بسبب عدم توافر الفواكه والخضار الطازجة، ما شجع عىل زيادة 

.)Gray, 2020( استهالك األغذية الفائقة التجهيز

وأدى الركود االقتصادي األوسع الذي صاحب عمليات اإلغالق إىل فقدان الوظائف عىل نطاق واسع وصعوبات اقتصادية لكثري من الناس )منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2020(، ما أدى إىل مفاقمة عدم املساواة يف الُنظم االجتامعية االقتصادية، وأثّر ذلك بدوره عىل األمن الغذايئ. 

ووقعت أشد األرضار عىل العامل الضعفاء واملهمشني، مبن فيهم عامل الخدمات الغذائية، ومل يكن ذلك راجًعا إىل املرض فحسب، بل أيًضا إىل فقدان 

هذه الوظائف، واضطرت هذه الفئات، يف ظل انكامش دخلها، إىل اللجوء إىل بنوك األغذية وغريها من أشكال املساعدة االجتامعية. وأثرت أيًضا عمليات 

اإلغالق عىل ُسبل الوصول إىل برامج التغذية املدرسية وسائر أشكال الحامية االجتامعية التي تدعم األمن الغذايئ. وتنبأ برنامج األغذية العاملي بتعرض 

130 مليون شخص آخرين للجوع الحاد بسبب األزمة )Anthem, 2020(. ومن املرجح أن تقع أرضار كبرية عىل البلدان املعتمدة بشدة عىل واردات 

األغذية يف ظل احتامالت تراجع الدخل بسبب الركود االقتصادي العاملي، ما سيعيق قدرتها عىل رشاء الغذاء من الخارج، باالقرتان مع الزيادات يف أسعار 

األغذية بسبب القيود املفروضة عىل التصدير وانخفاض املعروض من اإلمدادات بسبب اختالل مراحل اإلنتاج والتجهيز يف سالسل إمدادات األغذية جراء 

جائحة كوفيد-19. 
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وميكن أيًضا تحسني بيئات األغذية من خالل سياسات 
تستهدف تحديًدا زيادة توافر الفواكه والخضار الطازجة 

واملوسمية واملحلية وكذلك البقوليات واستهالكها، عىل 
سبيل املثال، من خالل الدعم الحكومي والحمالت التثقيفية 
التي ميكن تنسيقها مع سنة 2021 باعتبارها السنة الدولية 

للفاكهة والخضار )Glasson وآخرون، 2013(. ويجب أن 
تشمل السياسات ذات الصلة االعتبارات التغذوية يف كل 

جوانب الُنظم الغذائية، مبا يشمل الزراعة املدفوعة بالتغذية 
التي تدعو إىل االهتامم بزيادة تنوع األمناط الغذائية، مبا 
 ،Pandya-Lorchو Yosef ،Fan( يف ذلك مرحلة اإلنتاج

2019(. ويف الوقت نفسه، تحرّك عدد من البلدان نحو دمج 
االستدامة يف خطوطه التوجيهية الوطنية بشأن األمناط 

الغذائية )Ahmed وآخرون، 2019(، مبا يف ذلك الربازيل، 
وكندا، وأملانيا، والرنويج، وقطر، والسويد، وسويرسا. 

وميكن أن يساعد الطلب املتزايد عىل أغذية متنوعة 
ومغذية عىل تنويع الُنظم اإليكولوجية الزراعية عن 

طريق تعزيز إنتاج واستهالك أنواع املحاصيل املهَملة وغري 
فة مع الظروف املحلية، ما يؤدي  املستغلة واألصناف املتكيِّ

إىل تنويع الخصائص التغذوية لألمناط الغذائية. وتزيد هذه 
التدابري أيًضا الوعي باالرتباطات القامئة بني البيئة الطبيعية 
ن املواطنني أيًضا من اختيار األغذية  والُنظم الغذائية، ومُتكِّ

األقل تأثريًا عىل تغريُّ املناخ وتدهور املوارد الطبيعية. وميكن 
لعقد األمم املتحدة إلصالح الُنظم اإليكولوجية الذي يغطي 

الفرتة من عام 2021 إىل عام 2030، أن يشمل عنارص 
التنوع البيولوجي لألغذية والتغذية، ومبادئ نُظم األغذية 
املستدامة من أجل تحسني الحالة التغذوية للمستهلكني 

سواًء يف املناطق الريفية أو الحرضية. 

توجيه السياسات حنو معاجلة 
مجيع أشكال سوء التغذية

ينبغي أن تتصدى السياسات للقضايا التغذوية املتنوعة 
التي غالبًا ما تظهر يف السياقات الجغرافية واالجتامعية 

نفسها، مبا يشمل مشاكل نقص التغذية والوزن الزائد 
والسمنة. وتُعد السياسات التي توفِّر حامية اجتامعية 
قوية لوقاية الفئات الضعيفة واألشخاص الضعفاء من 
نقص التغذية أساسية لألمن الغذايئ والتغذية، خاصة 

أثناء حاالت الركود االقتصادي واألزمات األخرى. ويويص 

وتؤكد نتيجة هذه االرتباطات بني الُنظم الغذائية والُنظم اإليكولوجية، والُنظم االقتصادية واألسواق، والُنظم الصحية، والُنظم االجتامعية واالقتصادية، 

أهمية دعم جميع األبعاد الستة لألمن الغذايئ. وتُسلط هشاشة النظام اإليكولوجي الضوء عىل أهمية االستدامة وتوضح االختالالت والقيود يف االقتصاد 

واألسواق أهمية االستقرار، وترُبز هشاشة النظام الصحي أهمية توافر األغذية واستخدامها، وترُبز التفاوتات االجتامعية واالقتصادية أهمية صفة الفاعل 

وإمكانية الحصول عىل الغذاء.

وأطلقت منظمة الصحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة الحيوان مبادرة "صحة واحدة" للتصدي مًعا لتحدي األمراض الحيوانية 

املصدر. وتهدف هذه املبادرة إىل معالجة التحديات املعقدة الناشئة عن األمراض الحيوانية املصدر التي تؤثر عىل صحة اإلنسان والحيوان وعىل األمن 

الغذايئ والفقر والبيئة )منظمة األغذية والزراعة، 2011(. وتتسم هذه الرشاكة بأهميتها األساسية يف ضامن العمل املشرتك وترتبط ارتباطًا وثيًقا مبحاوالت 

التصدي لهذا التحدي وأثره عىل األمن الغذايئ والتغذية الذي جسدته جائحة كوفيد-19. 

ومن الرضوري بصورة أعم أن تبني الُنظم الغذائية يف مرحلة ما بعد كوفيد-19 قدرة أكرب عىل الصمود يف سياق الصالت املعقدة بني الُنظم املتعددة. 

وكام لوحظ أعاله فإن ذلك يشمل األخذ مبامرسات اإلنتاج الزراعي والغذايئ التجديدية التي تحد من ظهور األمراض وتغريُّ املناخ، وتدعم بالتايل زيادة 

تنوع اإلنتاج، وترتيبات األسواق والتجهيز التي تتسم بقدر أكرب من املرونة يف مواجهة االختالالت، وضامن مزيد من صفة الفاعل واإلنصاف للعاملني يف 

الُنظم الغذائية ومن تقع أشد األرضار عىل أمنهم الغذايئ جراء اختالالت الُنظم الغذائية. 

اإلطار 6

)يُتبع(
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التقرير رقم 4 لفريق الخرباء بأن يستند تسخري الحامية 
االجتامعية "إىل حق اإلنسان يف الغذاء وحقه يف الحامية 

االجتامعية عىل كل مستوى" )التقرير رقم 4 لفريق 
الخرباء الرفيع املستوى، 2012(. ومن األمثلة الجيدة عىل 

هذا النوع من الُنهج قانون األمن الغذايئ الوطني يف الهند 
الذي ينص عىل الحق يف الغذاء مبوجب القانون )انظر 

اإلطار 7(. ويغطي هذا القانون 80 يف املائة من الفقراء يف 
البالد ويُشكل حاليًا اآللية الرئيسية لضامن وصول أغذية 
إضافية إىل من يحتاجون إليها، وهي مسألة مهمة بصفة 

خاصة خالل أزمة كوفيد-19 الحالية. 

وأوىص فريق الخرباء يف تقريره رقم 1 بالنظر يف 
االحتياطيات الغذائية اإلقليمية االسرتاتيجية يف أوقات 
الطوارئ لضامن وصولها إىل السكان الضعفاء. وعززت 
لجنة األمن الغذايئ العاملي يف دورتها التاسعة والثالثني 

هذه التوصية )لجنة األمن الغذايئ العاملي، 2013(. وحقق 
مرشوع تجريبي يف إقليم أفريقيا الغربية بشأن احتياطيات 

 .)Galtier, 2019( الحبوب االسرتاتيجية نتائج إيجابية
وأوىص فريق الخرباء أيًضا يف تقريره رقم 4 بالنظر يف 

مبادرات التحويالت النقدية التي تشمل تحديًدا أصحاب 
الحيازات الصغرية باعتبارهم رشائح سكانية ضعيفة. 

وعززت لجنة األمن الغذايئ العاملي يف دورتها التاسعة 
والثالثني )2012( هذه التوصية. وتجمع مبادرة املنظمة 

بشأن التحويالت النقدية املعززة )+Cash( بني التحويالت 

نة إىل األصول اإلنتاجية، مثل  النقدية وُسبل الوصول املحسَّ
املدخالت الزراعية والتدريب التقني. وحقق هذا الربنامج 

الذي تم تنفيذه عىل سبيل التجربة يف عدد من بلدان 
أفريقيا جنوب الصحراء الكربى - مبا فيها بوركينا فاسو، 

وليسوتو، ومالوي، ومايل، وموريتانيا، والنيجر، والصومال 
- نتائج أوَّلية إيجابية )منظمة األغذية والزراعة، 2017ج(. 

ويلزم إجراء مزيد من البحوث حول تنفيذ هذه األنواع من 
املبادرات عىل نطاق أوسع. 

وترتبط التغذية السيئة يف كثري من األحيان باالفتقار 
إىل الظروف الصحية األساسية املطلوبة إلعداد أغذية 

مغذية. ويتسم االستثامر يف النظم والبنية التحتية ملياه 
البلديات بأهمية حاسمة يف استخدام األغذية بصورة 

سليمة. ويُسلط فريق الخرباء  يف تقريره رقم 9 الضوء 
عىل كثري من جوانب املياه النظيفة، ومنها عىل سبيل 

املثال منع أمراض اإلسهال التي تُشكل سببًا رئيسيًا لسوء 
التغذية وثاين أكرب سبب لوفيات األطفال يف العامل؛ واملياه 

لالستخدام الفسيولوجي للمغّذيات واألغذية. وتُعزز 
مبادرة منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( بشأن 

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية الوعي بهذه 
الصالت يف سياق أهداف التنمية املستدامة.  

وتوفِّر الفواكه والخضار التي غالبًا ما تُشكل جزًءا من نُظم 
اإلنتاج املتنوعة يف املزارع الصغرية، مصادر للمغّذيات 

اإلطار 7

قانون األمن الغذايئ الوطني يف الهند

يعطي قانون األمن الغذايئ الوطني يف الهند الذي أُعتمد يف عام 2013 مثااًل ألهمية صفة الفاعل يف دعم األمن الغذايئ. وكان هذا الترشيع مثرة 

عمل جامعي من خالل حملة محلية للدفاع عن الحق يف الغذاء يف البالد بهدف زيادة اإلنصاف يف توزيع األغذية من أجل ضامن وصولها إىل رشيحة 

أوسع من السكان، ال سيام السكان املهمشني واألشد ضعًفا )Chakraborti وSarmah،  2019(. وجعل هذا القانون الذي كان مثرة جهد جامعي 

شاركت فيه املنظامت غري الحكومية والهيئات األكادميية والنقابات والناشطني واألحزاب السياسية، الحق يف الغذاء بالفعل استحقاقًا قانونيًا لزهاء 

75 يف املائة من السكان الريفيني يف الهند و50 يف املائة من سكان املناطق الحرضية )Puri, 2017(. وبرزت أثناء مناقشة القانون أصوات قوية دعت 

إىل تفكيك نظام توزيع األغذية واختيار التحويالت النقدية. ولكن قانون األمن الغذايئ الوطني اختار نظام التوزيع العام لألغذية. وحدد القانون 

لية التي تناولت  أيًضا استحقاقات لألمهات وتغذية لألطفال من سن ستة أشهر إىل 14 سنة باعتبارها استحقاقات قانونية. وكشفت الدراسات األوَّ

تنفيذ القانون عن اتساع تغطية املستفيدين املؤهلني، وتراجع أخطاء االستبعاد، وازدياد كميات الحبوب الغذائية املستحقة التي تلّقاها املستفيدون، 

.)2017  ،Puri وآخرون، 2019؛ Drèze( وتحّسن نقل الحبوب الغذائية
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الدقيقة األساسية وغريها من املكونات النشطة حيويًا 
والنافعة والرضورية لصحة اإلنسان )Herrero وآخرون، 

2017(. وهي أساسية لألمناط الغذائية الكافية وللرفاه 
التغذوي، وإن كانت تُشكل أعىل نسبة من الفاقد واملهدر 
من األغذية. ولذلك ميكن أن تكون لخفض الفاقد واملهدر 

من األغذية منافع تغذوية، خاصة ألكرث من 2 مليار نسمة 
تُشري التقديرات إىل أنهم يعانون من نقص يف واحد أو 

أكرث من املغّذيات.

وباإلضافة إىل جهود معالجة نقص التغذية، اعتمدت معظم 
البلدان مبادرات ملعالجة الوزن الزائد والسمنة، مبا يف ذلك 
تدابري لتحسني املعلومات والتوعية بأسباب هذه املشكلة 

املعقدة، وكذلك األخذ بُنهج تنظيمية مجدية أكرث مثل فرض 

الرضائب عىل األغذية غري الصحية )منظمة األغذية والزراعة، 
2016ب(. وميثّل تحويل بيئة تجزئة األغذية أيًضا خطوة 

مهمة كون األغذية الفائقة التجهيز تُشكل جزًءا متزايًدا من 
بيئات األغذية يف املناطق الحرضية والريفية عىل حد سواء 

)منظمة الصحة العاملية، 2016؛ Bixby وآخرون، 2019(. 
ومن املهم أيًضا تثبيط رشكات األغذية وتجار التجزئة عن 

بيع األغذية غري الصحية )Battersby, 2019(. وميكن 
للسياسات التي تشرتط مزيًدا من الوضوح يف التوسيم 

التغذوي، مثل القانون الذي اعتمدته شييل مؤخرًا بشأن 
توسيم األغذية واإلعالن عنها )انظر اإلطار 8(، أن تحقق 

بعض التقدم يف تعميق الوعي بهذه القضايا وميكن أن تسفر 
عن تحسني خيارات املستهلكني )Jones وآخرون، 2019(.

اإلطار 8

قانون توسيم األغذية واإلعالن عنها يف شييل

ن بيئات األغذية.  يُعد تنفيذ شييل لقانونها الخاص بتوسيم األغذية واإلعالن عنها يف عام 2016 مثااًل عىل أن تعزيز التوسيم التغذوي ميكن أن يُحسِّ

واعتمدت شييل هذا القانون استجابة لزيادة كبرية يف استهالك األغذية العالية التجهيز، مبا يف ذلك استهالكها لدى األطفال، وترافق ذلك مع ارتفاع 

املعدالت املحلية للوزن الزائد والسمنة وما صاحب ذلك من أمراض غري معدية )منظمة الصحة للبلدان األمريكية، 2015(. ويهدف الترشيع إىل خفض 

استهالك األغذية العالية التجهيز بعدة طرق. أواًل، ينص القانون عىل وضع بطاقات توسيم عىل واجهات عبوات األغذية لتحذير املستهلكني من احتواء 

هذه املنتجات الغذائية واملرشوبات عىل معدالت تزيد عىل املستويات املستصوبة ملغّذيات معيَّنة. وبات اآلن إلزاميًا وضع ما يصل إىل أربع بطاقات 

توسيم تحذيرية عىل شكل "عالمات منع" سوداء مثانية األضالع عىل جميع املواد الغذائية التي تتجاوز العتبات املحددة للطاقة والصوديوم والسكر 

د القانون تسويق وتوزيع األغذية التي توجد عليها بطاقات تحذيرية لألطفال دون سن 14 عاًما عن طريق حظر اإلعالن  والدهون املشبعة. وثانيًا، يُقيِّ

عنها يف الربامج التلفزيونية املخصصة لألطفال، وإزالة الصور املتحركة واملواد املجانية التي تستهدف األطفال عن هذه املنتجات. وثالثًا، مينع القانون 

املدارس من بيع األغذية التي توجد عليها بطاقات توسيم تحذيرية سوداء أو وضعها يف آالت البيع داخل املدارس )Corvalán وآخرون، 2019(. وقد 

اتُخذت هذه التدابري باإلضافة إىل الرضائب املفروضة منذ عام 2014 عىل املرشوبات املحالة بالسكر وقانون توسيم الدهون املحوَّلة. 

وتبنيَّ من دراسات أُجريت مؤخرًا حول أثر قانون توسيم األغذية واإلعالن عنها يف شييل أن هذه األنواع من التدابري حققت فوائد متعددة شملت تراجًعا 

كبريًا يف مشرتيات املرشوبات املحالة بالسكر )Smith Taille وآخرون، 2020(؛ وتعرُّف أكرث من 90 يف املائة من األشخاص يف منطقة سانتياغو دي شييل 

 Valdebenito( عىل بطاقات التوسيم التحذيرية التغذوية عىل واجهات العبوات وقالوا إن قراراتهم بشأن رشاء املنتجات قد تأثرت ببطاقات التوسيم تلك

وآخرون، 2017(؛ وازداد وعي أمهات األطفال الصغار بالسالمة الصحية ملختلف املنتجات الغذائية وذلك يف كثري من األحيان بتشجيع من األطفال الذين 

مل يعد مسموًحا لهم استخدام املنتجات التي تحمل بطاقات توسيم تحذيرية سوداء يف املدارس )Correa وآخرون، 2019(.

وتثبت تجربة شييل فائدة السياسات الغذائية اإللزامية يف تحسني بيئات األغذية التي تُعد أساسية ملعالجة انتشار السمنة واألمراض املرتبطة باألمناط 

الغذائية. وبينام مل يُنفذ سوى عدد قليل من البلدان مجموعة من السياسات التي تعكس قانون شييل لتوسيم األغذية واإلعالن عنها، أصبح وضع بطاقات 

التوسيم عىل واجهات العبوات تدبريًا شائًعا يف عدد من البلدان، خاصة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لتحسني بيئات األغذية )منظمة 

األغذية والزراعة وآخرون، 2020(.
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مراعاة احلاالت املتنوعة 
واقرتاح حلول حمددة 

السياق

يُشجع التحّول نحو سياسات أكرث ارتباطًا بالسياقات 
املحددة عىل زيادة القدرة عىل الصمود والتمكني للُنظم 

الغذائية املناسبة لحاالت بعينها ويدعم املامرسات 
الزراعية اإلنتاجية واملتجددة املتوافقة مع مختلف 

السياقات. وميكن أن تساعد الجهود املنسقة عىل تعزيز 
اإلنصاف وصفة الفاعل مبزيد من الفعالية داخل السياقات 

املحلية. وتشمل السياقات التي تدعم هذا التحول تدابري 
تعالج التحديات الفريدة التي تنشأ يف مختلف أنواع 

السياقات الريفية والحرضية وكذلك السياسات التي تعالج 
التحديات الفريدة التي تفرضها حاالت النزاع التي تُشكل 

سببًا رئيسيًا للجوع.

مراعاة الفروق بني املناطق الريفية 
واحلضرية وكذلك التغييات يف 

التداخل بينها
وتساعد السياسات التي تراعي الفروق بني املناطق 

الريفية والحرضية وكذلك الخصائص الفريدة يف مختلف 
نقاط هذه السلسلة املتصلة بني املناطق الريفية 

والحرضية، عىل معالجة التحديات الناشئة عن الهجرة من 
املناطق الريفية إىل املناطق الحرضية وازدياد عدم اهتامم 
الشباب بالزراعة. ويجب أن تشمل االسرتاتيجيات الناجحة 
ملعالجة هذه التحديات ما ييل: االعرتاف بأن األمن الغذايئ 

والتغذية القويني يتطلبان تفكريًا عىل مستوى السياسات 
يغطي الفجوة بني املناطق الريفية والحرضية؛ وبلورة فهم 

أوسع لسوء التغذية بحيث يشمل التحديات الغذائية 
املرتبطة باملناطق الحرضية؛ والدفع نحو إنتاج األغذية 

الجيدة التي تتيح مزيًدا من الفرص أمام شباب املزارعني؛ 
وإدراك التباين الواسع يف التحوالت الدميغرافية وأمناط 

الهجرة بحسب اإلقليم، وهو ما يتطلب سياسات مناسبة. 

وسيساعد بناء قطاع زراعي صغري أكرث ازدهاًرا يف املناطق 
الريفية عىل معالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها 
ع ذلك مزيًدا من الشباب عىل  الُنظم الغذائية، وسيُشجِّ

التامس ُسبل كسب العيش يف هذا القطاع. ويف كثري من 
الحاالت، يعني ذلك تحسني ُسبل الوصول إىل األرايض 

واملوارد اإلنتاجية أمام صغار املنتجني. واعتمدت معظم 
محاوالت إصالح األرايض يف السنوات الخمس والعرشين 

املاضية عىل نهج قائم عىل السوق مستند إىل مبدأ "البيع 
 ،McCusker( "والرشاء بالرتايض بني البائع واملشرتي

Moseley وRamutsindela،  2015(. وبينام نجح هذا 
النهج يف بعض الحاالت، أدى يف حاالت كثرية إىل تغيريات 

هامشية يف ملكية األرايض، سلّط الضوء عىل منوذج 
تجاري غري مالئم لكثري من صغار املزارعني )Moseley و

McCusker, 2008(. وال بد من إجراء مزيد من التجارب 
ألنواع مختلفة من النامذج، مع مراعاة الظروف التي 

ينفرد بها كل موقع يف هذا املجال. ويويص فريق الخرباء 
يف تقريره رقم 6 باالستثامر يف إنتاج الحيازات الصغرية 

ويدعو إىل زيادة االستثامرات يف الزراعة، ال سيام اإلنتاج 
املستدام ألصحاب الحيازات الصغرية يف البلدان النامية من 

أجل تعزيز اإلنتاج يف املناطق التي يشتد فيها الجوع. 

وأوصت لجنة األمن الغذايئ العاملي يف دورتها التاسعة 
والثالثني بتعزيز "الُنظم التشاركية للبحوث واإلرشاد 

والخدمات الزراعية ال سيام تلك التي تُلبي االحتياجات 
الخاصة ألصحاب الحيازات الصغرية واملزارعات من 

أجل زيادة إنتاجيتهم وتنويع إنتاجهم وتعزيز القيمة 
التغذوية وبناء قدرتهم عىل املقاومة، مبا يف ذلك ملواجهة 
تغريُّ املناخ، طبًقا ألُسس التنمية املستدامة" )لجنة األمن 

الغذايئ العاملي، 2013(. ويُعد مرشوع "الرتبة والغذاء 
واملجتمعات املحلية الصحية" مثااًل للنهج املستدام 

املستوحى من الزراعة اإليكولوجية الذي ياُلئم السياق 
يف األنحاء الشاملية من مالوي وتحرّكه دوافع تغذوية 

)ويُساعد عىل مكافحة األمراض( ويقلل التدهور وافرتاس 
الحرشات يف الحقول الزراعية )انظر اإلطار 9(.

ويف ظل التحول الحرضي املتزايد يف العامل، ميثّل تحسني 
حصول سكان املناطق الحرضية عىل أغذية مغذية السبيل 

ملعالجة الجوع وسوء التغذية. وقد جرى تسليط الضوء 
عىل أهمية الحصول عىل الغذاء يف عدد من تقارير 

فريق الخرباء، وبخاصة التقرير رقم 1 الذي تناول تقلبات 
األسعار واألمن الغذايئ )2011( والتقرير رقم 4 املتعلق 

بالحامية االجتامعية واألمن الغذايئ )2012( والتقرير 
رقم 12 عن التغذية والُنظم الغذائية )2017(. وأوصت 
لجنة األمن الغذايئ العاملي يف دورتها التاسعة والثالثني 

م وتضع أو تعزز نُظاًم للرعاية  الدول األعضاء بأن "تُصمِّ
االجتامعية تكون شاملة ووطنية ومتامشية مع محيطها 
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لألمن الغذايئ والتغذية" )لجنة األمن الغذايئ العاملي، 
2013، الصفحة 3(. ومع ذلك، تتجه حكومات البلديات 

بصورة متزايدة نحو أداء دور حاسم يف تصميم السياسات 
وبرامج األمن الغذايئ والتغذية وتنفيذها. وتُعد مدينة 

بيلو هوريزونتي يف الربازيل منوذًجا لكيفية مساهمة 
حكومة البلدية بإتاحة األغذية املغذية والصحية بطريقة 
خالقة وبكرامة لسكان املناطق الحرضية يف الوقت نفسه 

الذي تدعم فيه أيًضا ُسبل معيشة املزارعني يف الريف 
املحيط بالبلدية )Rocha, 2016؛ الفريق الدويل للخرباء 
بشأن نُظم األغذية املستدامة، 2017( )انظر اإلطار 10(.

ويف ظل استمرار النمو السكاين يف بعض أنحاء العامل، 
هناك حاجة إىل سياسات وبرامج لألمن الغذايئ والتغذية 

تربط بني االحتياجات الغذائية املتزايدة يف املناطق 
الحرضية وُسبل املعيشة املستدامة التي تجتذب إليها 

الشباب يف الريف. ومع التحول نحو الرتكيز عىل جودة 
إنتاج األغذية، باتت األنواع الجديدة من الزراعة أقدر 

الت الشباب. ويف بوتسوانا، عىل سبيل  عىل استيعاب تخيُّ
املثال، ميكن للنساء املزارعات )من جميع األعامر( اللوايت 
ميكنهن الحصول عىل املياه الكافية، الدخول يف عمليات 

البستنة الصغرية النطاق التي تعود عليهن بأرباح مجزية 
)Fehr وMoseley, 2019(. وتعمل يف الزراعة القامئة 

عىل دعم املجتمع املحيل، واملعروفة أيًضا باسم الزراعة 
القامئة عىل االشرتاكات، يف شامل أمريكا، أعداد أعىل من 

 Trauger( الشباب من الجنسني مقارنة بالزراعة التقليدية
وآخرون، 2010(. وتزداد أيًضا أهمية الزراعة الحرضية 

وشبه الحرضية يف ضامن التنوع الغذايئ واألمن الغذايئ 
يف املناطق الحرضية وكذلك يف أساليب اإلنتاج املستدامة 

  ،Benis 2015؛  ،Knai و Hawkesworth  ،Warren(
.)2016  ،Pauleit و Pribadi 2017؛  ،Ferraro

وميكن أن تُشكل الهجرة مشكلة وحاًل يف آن واحد. ففي 
املناطق الريفية التي ترتاجع فيها ُسبل املعيشة، ميكن 

مالحظة نزوح أعداد كبرية من السكان يف اتجاه املدن أو 
البلدان األخرى، وهو ما ميكن أن يصبح مشكلة يف حال 
عدم التمكن من الحصول عىل عمل مناسب يف الوجهة 
النهائية. ويف حاالت أخرى، غالبًا ما تعتمد البلدان و/أو 

املناطق الريفية التي تعاين من نقص السكان عىل الهجرة 
لشغل الوظائف الرئيسية التي يرتكز كثري منها يف املجال 

الزراعي. وستُبقي السياسات الداعمة لُسبل املعيشة 
الريفية واالقتصادات الريفية املزدهرة عىل مستويات 

الهجرة عند مستويات ميكن التحكم بها، ما سيقلل من 
حاجة الناس إىل مغادرة بعض املناطق، أو سيؤدي إىل 

ضامن توافر ما يكفي من القوة العاملة يف مناطق أخرى. 

معاجلة الظروف الفريدة يف حاالت النزاع
مبا أن الغالبية الساحقة من األشخاص الذين يعانون بصورة 
مزمنة من انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية يعيشون يف 

البلدان املترضرة من النزاعات، يُشكل إنهاء النزاعات وتوفري 
اإلغاثة الغذائية الطارئة مكونًا رئيسيًا يف معالجة الجوع 
يف العامل. وأقرت لجنة األمن الغذايئ العاملي إطار العمل 

بشأن األمن الغذايئ والتغذية يف ظل األزمات املمتدة )لجنة 

اإلطار 9

مرشوع "الرتبة والغذاء واملجتمعات املحلية الصحية" يف مالوي

تُعد تجربة مالوي مع مختلف نُهج معالجة انعدام األمن الغذايئ مثااًل جيًدا لبلد لديه نهج تقليدي يركز عىل اإلنتاج ويشمل تقديم اإلعانات لألسمدة 

ثم يتحول إىل نهج يعرتف بأهمية القدرة الفاعلة والدور املحوري للمرأة يف توفري األغذية وتحقيق التغذية )Graeub وآخرون، 2016(. ومع أن نهج 

 Bezner Kerr,( تعزيز قدرة املرأة ال يزال يف مرحلته التجريبية ومحدوًدا من حيث نطاقه، فقد أفىض إىل تحسينات هائلة يف النتائج التغذوية لألرسة

Berti وShumba, 2010(. وكان مرشوع "الرتبة والغذاء واملجتمعات املحلية الصحية" مبادرة اتخذها مستشفى Ekwendeni يف شاميل مالوي، ويركز 

عىل تحسني الحالة التغذوية لألطفال باالقرتان مع املزارعني أصحاب الحيازات الصغرية يف إحدى املناطق الريفية القريبة. وقّدم هذا املرشوع مساهامت 

إيجابية لخفض معدالت سوء التغذية عن طريق تشجيع مامرسات الزراعة اإليكولوجية إىل جانب تعبئة املجتمع املحيل ومتكني املرأة وإحداث تغيريات 

يف الديناميكيات الجنسانية داخل األرس املعيشية )Patel وآخرون، 2015(. 
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األمن الغذايئ العاملي، 2015(. ومُتثِّل إدارة النزاعات طريقة 
للحفاظ عىل سالمة أداء الُنظم الغذائية والحد من الجوع 
وإن كانت هذه ليست الطريقة التقليدية للتفكري يف هذا 

األمر. وبينام قد يكون لندرة املوارد دور يف بعض النزاعات، 
فإن معظم التوترات سياسية الطابع وتتطلب حلواًل سياسية 

تعالج محرّكات التوتر عىل مستويات متعددة. من ذلك 
عىل سبيل املثال أن النزاع املحيل بني املزارعني والرعاة 

ميكن أن يتطلب معالجة الديناميكيات عىل املستوى املحيل 
وكذلك تكييف السياسات الوطنية التي ميكن أن تُساهم يف 

 املشكلة )Benjaminsen وBa،  2019(. ويوضح 
اإلطار 11 املتعلق مبرشوع تكامل املحاصيل والرثوة 

الحيوانية يف بوروندي دور املجموعة االستشارية 
للبحوث الزراعية الدولية يف االبتكار يف بلد استرشت فيه 

االضطرابات وانعدام األمن الغذايئ. 

الظروف التمكينية
مُتثِّل الحوكمة الرشيدة وجدول األعامل البحثي القوي 

عنرصين مهمني ميكنهام دعم التحوالت السياساتية 
األربعة  الحاسمة املوضحة أعاله وتحقيق متكني أفضل 

لسياسات ومبادرات األمن الغذايئ والتغذية للوفاء 
بأهداف التنمية املستدامة، خاصة الهدف 2. وأدى 

الجمود السيايس الذي ظل قامئًا لفرتة طويلة إىل إبطاء 
التغيري التدريجي يف سياسة األمن الغذايئ والتغذية 
وجداول أعامل البحوث يف القطاع العام. ويف بعض 

الحاالت، كان هذا االفتقار إىل العمل ناشئًا عن ضغوط 
سياسية من العنارص الفاعلة القوية يف النظام الغذايئ 

 Monteiro( والتي استفادت من الوضع الراهن 
و Cannon،  2012؛ McMichael،  2005(. وكام يوضح 

اإلطار 10

مجلس األمن الغذايئ يف بيلو هوريزونتي يف الربازيل

من األمثلة الجيدة عىل نُهج السياسات املتكاملة يف تحسني الحصول عىل األغذية والتغذية لسكان املناطق الحرضية تجربة بيلو هوريزونتي يف الربازيل. 

فبعد انتهاء الديكتاتورية العسكرية يف الربازيل يف أواخر مثانينات القرن املايض، شهدت البالد إصالحات دستورية أتاحت نقل السلطة إىل البلديات. 

وسهَّلت هذه اإلصالحات، باالقرتان مع نشاط املنظامت الشعبية الذي أفىض إىل إنشاء مجلس وطني لألمن الغذايئ، إىل تيسري إنشاء إدارة جديدة يف 

مدينة بيلو هوريزونتي )سادس كربيات مدن الربازيل( تُعرف باسم أمانة الغذاء. وميكن القول إن إحياء املطاعم الشعبية كان العنرص األبرز يف برنامج 

م ما تراوح بني 000 12 و000 14 وجبة غذائية يوميًا بحلول  أمانة الغذاء. وافتتح أول مطعم للربنامج يف عام 1994 واستمر يف النمو حتى بات يقدِّ

مت هذه املطاعم وجبات تم تجهيزها من الصفر، وكان املستفيدون  عام 2009 من خالل ثالثة مرافق رئيسية والعديد من املطاعم األصغر حجاًم. وقدَّ

يدفعون ريااًل برازيليًا واحًدا مقابل وجبة الغداء، وأقل من ذلك لوجبة اإلفطار ووجبة العشاء، خالل السنوات السبع عرشة األوىل من وجودها. وعزَّز 

هذا النهج فكرة الغذاء بكرامة ألن الجميع سواء أكانوا أثرياء أم فقراء كانوا يدفعون املبلغ نفسه وأدى ذلك بالتايل إىل إزالة أي وصمة اجتامعية 

مرتبطة بارتياد هذه املنشآت. وأقيمت أيًضا يف املدارس املحلية مطابخ وقام املوظفون بإعداد الوجبات باستخدام مكونات طازجة. واحتاج هذان 

الربنامجان إىل كميات كبرية من الخضار الطازجة التي ازداد توفريها من املزارع املحلية الصغرية. وكانت هذه املزارع الصغرية منظمة داخل رابطات يف 

املناطق املجاورة وكان بوسعها بيع منتجاتها مبارشة إىل املدينة بداًل من العمل من خالل وسطاء. وظلت الفئات املعرَّضة ملخاطر سوء التغذية تتلقى 

دقيًقا مدعوًما من املدينة حتى مطلع العقد األول من هذا القرن. وكان املكّون الرئييس النهايئ للربنامج هو التحكم يف أسعار 25 من املواد الغذائية 

الرئيسية املعروضة يف شبكة من متاجر املدينة. وساهم هذا الربنامج املتعدد األوجه يف تحقيق نتائج باهرة وغري مسبوقة. وشملت هذه النتائج زيادة 

بنسبة 25 يف املائة يف نصيب الفرد من استهالك األرسة للفواكه والخضار، وانخفاض بنسبة 33 يف املائة يف حاالت إيداع األطفال يف املستشفيات للعالج 

من داء السكري، وتراجع كبري يف معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة، وانخفاض بنسبة 60 يف املائة يف حاالت دخول األطفال إىل املستشفيات 

 ،Chappell( 2004 للعالج من سوء التغذية. وكان هذا الربنامج مختربًا ابتكاريًا ومصدر إلهام السرتاتيجية الربازيل الوطنية للقضاء عىل الجوع يف عام

2018( وكان مجلس األمن الغذايئ هو قناة الحوار بني املجتمع املدين ورئاسة الجمهورية ومختلف قطاعات الحكومة. وتم تعطيل املجلس الوطني 

لألمن الغذايئ يف 1 يناير/كانون الثاين 2019 مبوجب التدبري املؤقت 2019/870، وهو أحد أول اإلجراءات التي اتخذها الرئيس الجديد املنتخب. وأدت 

التعبئة االجتامعية التي تلت ذلك يف جميع أنحاء الربازيل )ومنها عىل سبيل املثال Banquetaço( ودوليًا إىل الدفع نحو إعادة فتح املجلس، ما يدل 

عىل أهمية العمل الجامعي، ولكن التعديل الذي صّوت عليه الكونغرس يف مايو/أيار 2019 قوبل بالرفض من رئيس الجمهورية وال يزال املجلس 

الوطني لألمن الغذايئ معطاًل. 
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الفصل الثاين فإن العنارص الفاعلة يف الرشكات، عىل 
سبيل املثال، مارست ضغوطًا قوية عىل الدول يف ما 

يتصل بتغيريات السياسات املؤثرة عىل عملياتها التجارية 
)Nestle, 2013; Clap وFuchs, 2019(. ويف هذا 

ل بحوثًا  السياق، من الحاسم أن تضع الدول سياسات ومتوِّ
تسند األولوية لألهداف العامة، مبا يشمل إسناد األولوية 

للحق يف الغذاء. 

تفعيل احلوكمة
التعاون املتعدد األطراف والتنسيق أساسيان لضامن 

تنفيذ التحوالت الحاسمة األربعة يف السياسات بطريقة 
دة ومتامسكة ضمن إطار متسق للسياسات. ومن  موحَّ

شأن تجديد االلتزام مببادرات الحوكمة املتعددة األطراف 
من أجل األمن الغذايئ والتغذية أن يساعد عىل مواجهة 
تحديات تجزئة ساحة الحوكمة الدولية وضعف االلتزام 
بالتعاون العاملي. ومن املهم للحكومات الوطنية تنفيذ 

املبادرات القامئة عىل املستوى العاملي، ومنها عىل سبيل 
املثال الخطوط التوجيهية العاملية التي ترعاها لجنة 

األمن الغذايئ العاملي، مثل املبادئ الخاصة باالستثامرات 
املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية )اإلطار 4(، والخطوط 

التوجيهية الطوعية للحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض 
ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني 

)اإلطار 12( والخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الُنظم 
الغذائية والتغذية )اإلطار 13(. 

واقرتح بعض محليل الُنظم الغذائية فكرة وضع اتفاقية 
إطارية متعددة األطراف بشأن الُنظم الغذائية لتوفري 

إطار تنظيمي وسياسايت دويل يدعم اإلنصاف واالستدامة 
 de Schutter,( والصحة وُسبل املعيشة يف الُنظم الغذائية

Swinburn ;2015 وآخرون، 2019(. وتتمثل فائدة مثل 
هذا االتفاق يف أنه سيُعزز قدرة الحكومات الوطنية عىل 

معالجة اختالالت القوى يف النظام الغذايئ، ال سيام يف 
الحاالت التي يكون فيها لرشكات القطاع الخاص املركزة 

اإلطار 11

مرشوع التكامل بني املحاصيل والرثوة الحيوانية يف 

بوروندي

مرشوع التكامل بني املحاصيل والرثوة الحيوانية يف بوروندي هو مرشوع 

عميل بحثي مشرتك بني املعهد الدويل لبحوث الرثوة الحيوانية واملعهد 

الدويل للزراعة املدارية )املعهد الدويل لبحوث الرثوة الحيوانية، 2015(. ويف 

خضم االضطرابات االجتامعية والعزلة الجغرافية السياسية، يشهد اقتصاد 

بوروندي انكامًشا منذ عام 2015، ويُعد سكانه من أفقر السكان يف العامل، 

ومنهم 60 يف املائة يعانون من سوء التغذية )برنامج األغذية العاملي، 

2020ب(. وتنعدم أو تتقلّص فرص حصول األرس الزراعية يف بوروندي عىل 

االئتامنات ويعني ذلك أن العنارص الفاعلة يف التنمية الزراعية يجب أن 

تنظر يف نُهج مختلفة لتحسني اإلنتاج الزراعي واألمن الغذايئ األرسي بداًل من 

مناذج التنمية الزراعية التقليدية التي تعتمد عىل املدخالت التي يتم رشاؤها. 

وتكمن الفكرة الرئيسية للمرشوع يف استخدام روث الحيوانات املحبوسة يف حظائر للحفاظ عىل خصوبة تربة حقول املزارع واستخدام املشتقات الناشئة 

د املرشوع النهج الذي متيض عليه مختلف فئات  عن املحاصيل كأعالف للحيوانات املحبوسة يف حظائر. ومع أن هذه الفكرة ليست جديدة متاًما فقد حدَّ

الدخل. واستحدث املرشوع مجموعات من: األرانب مع الخضار، والدواجن مع الفاصولياء، لألرس األفقر؛ والخنازير مع الكسافا، والبطاطا الحلوة أو فول 

الصويا لألرس املتوسطة الدخل؛ واملاشية مع الذرة لألرس األكرث ثراًء. ويُعد هذا النهج االبتكاري الذي يراعي القيود واإلمكانات املحلية حاساًم ملعالجة 

.)Moseley, 2016, 2018( الجوع يف بلد فقري ومعزول سياسيًا يعاين من ضيق رقعة األرايض وتراجع خصوبة الرتبة

© William Moseley, 2018
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تأثري كبري يف صياغة السياسات مبا يتجاوز جوانب الصالح 
العام يف الُنظم الغذائية. وكام أشار Swinburn وآخرون 

)2009، الصفحة 820 [النسخة اإلنكليزية]( فإن "مثل 
ن الحكومات الوطنية من تعزيز  هذه االسرتاتيجية ستمكِّ

الصحة العامة واإلنصاف االجتامعي والحامية البيئية للُنظم 
الغذائية يف ما يتصل بالغرض التجاري السائد حاليًا".

وتتطلب الحوكمة الفعالة لألمن الغذايئ والتغذية أيًضا 
تنسيًقا بني مختلف القطاعات. ويعني ذلك يف كثري 

من األحيان تنفيذ برامج تشمل إدارات الزراعة والرفاه 
 Watson,و Battersby( والبيئة والتنمية البرشية

2019(. وباتت هذه الحاجة إىل التنسيق أكرث وضوًحا 
من أي وقت مىض، إذ أصبح تقاطع الُنظم الغذائية 

مع التنوع البيولوجي وتغريُّ املناخ موضوًعا رئيسيًا يف 
التقييامت العاملية األخرية، مثل املنرب الحكومي الدويل 

للعلوم والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات 
الُنظم اإليكولوجية )املنرب الحكومي الدويل للعلوم 

والسياسات يف مجال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم 

اإلطار 12

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق 

األمن الغذايئ الوطني

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ  الوطني هي وثيقة توجيهية 

طوعية تُعزز ضامن حقوق الحيازة والوصول إىل األرايض ومصايد األسامك والغابات بهدف دعم األمن الغذايئ والتغذية والتنمية املستدامة. وبالنظر 

إىل أن الكثري من مشاكل حيازة األرايض واملوارد الطبيعية هو نتاج الحوكمة الضعيفة، تسعى هذه الخطوط التوجيهية إىل تعزيز أفضل املامرسات 

د الخطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة املسؤولة  املرتبطة بحقوق الحيازة كقاعدة دولية. وانطالقًا من الخطوط التوجيهية للحق يف الغذاء، تُحدِّ

مبادئ رئيسية ومامرسات مقبولة دولية لُنظم الحيازة، مع الرتكيز عىل حامية حقوق األشخاص الضعفاء واملهمشني من أجل ضامن الحق يف الغذاء، 

والقضاء عىل الفقر، وُسبل املعيشة املستدامة، والتنمية الريفية )لجنة األمن الغذايئ العاملي، 2012(. وتدعو الوثيقة إىل االعرتاف بأصحاب حقوق 

الحيازة الرشعيني وما لهم من حقوق، وإتاحة إمكانية الوصول إىل العدالة يف حال انتهاك هذه الحقوق. ومن بني مبادئها الكرامة اإلنسانية، وعدم 

التمييز، واإلنصاف والعدالة، واملساواة بني الجنسني، واألخذ بنهج شامل ومستدام، والتشاور واملشاركة، وسيادة القانون، والشفافية واملساءلة )لجنة 

األمن الغذايئ العاملي، 2012(. وبدأت عملية وضع الخطوط التوجيهية بشأن الحوكمة املسؤولة يف عام 2009 يف ذروة القلق الدويل بشأن عمليات 

االستحواذ عىل األرايض الواسعة النطاق يف الكثري من البلدان يف ظروف كانت فيها حقوق الحيازة، وخاصة حقوق األشخاص الضعفاء واملهمشني، غري 

واضحة. وُوضعت الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة من خالل عملية شاملة أُجريت يف إطارها مشاورات إقليمية وشاركت فيها 

مجموعة واسعة من أصاحب املصلحة، مبا يف ذلك الحكومات ومنظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص والهيئات األكادميية. ومُتثّل الخطوط الطوعية 

التوجيهية بشأن الحوكمة املسؤولة التي اعتمدتها لجنة األمن الغذايئ العاملي يف عام 2012 معياًرا دوليًا معرتفًا به عىل نطاق واسع إلرساء نُظم 

.)Cotula, 2017( لحوكمة حيازة األرايض

اإليكولوجية، 2019( والهيئة الحكومية الدولية املعنية 
بتغريُّ املناخ )الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغريُّ 

املناخ، 2019(.

وتحتاج الحوكمة الفعالة لألمن الغذايئ والتغذية أيًضا إىل 
تعزيز التنسيق عرب نطاقات مختلفة تبدأ من املستوى 

املحيل - مبا يف ذلك الحوكمة عىل مستوى البلديات 
واملستويات عرب املحلية - وصواًل إىل املستويات الوطنية 

 .)Candel, 2014; McKeon, 2015( واإلقليمية والعاملية
ومتثّل سالمة األغذية، عىل سبيل املثال، مجااًل تحتاج فيه 
اإلجراءات العاملية والوطنية واملحلية إىل تنسيق أفضل. 

وبالنظر إىل ازدياد عوملة النظام الغذايئ، ميكن ملشكلة تلوث 
األغذية أن تنترش بسهولة إىل السكان يف عدد من البلدان. 

ومن املهم ضامن املشاركة التمثيلية يف حوكمة األمن 
الغذايئ والتغذية لضامن أن تكون عمليات الحوكمة قامئة 
عىل املشاركة وشاملة لجميع أصحاب املصلحة، مبا يشمل 
الدول ومنتجي األغذية ومنظامت املجتمع املدين والقطاع 
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الخاص. ويويص فريق الخرباء يف تقريره رقم 13 بتعزيز 
مساهمة الرشاكات بني أصحاب املصلحة املتعددين من 

أجل النهوض بالُنظم الغذائية املستدامة. ويويص الفريق 
أيًضا بدعم الرشاكات واملنظامت للفئات الضعيفة من خالل 

ه من أجل ضامن قدرتها عىل املساهمة يف  التمويل املوجَّ
التحّول نحو نُظم غذائية مستدامة واملراعاة الكاملة ألي أثر 

مرتتب عن السياسات والتدخالت عىل املجتمعات املحلية 
وأصحاب املصلحة ) التقرير رقم 13 لفريق الخرباء الرفيع 
املستوى، 2018(. وينبغي أن تكفل هذه التدابري مشاركة 

متثيلية تشمل أصوات الفئات املهمشة والضعيفة. ويُساهم 
املجتمع املدين والحركات االجتامعية، خاصة ما ميثّل منها 
صغار منتجي األغذية والفئات الضعيفة واملهمشة، بدور 

مهم يف هذه السياقات لتوفري منظور بديل للعنارص الفاعلة 
 McKeon,( األكرث قوة، مثل الدول ورشكات القطاع الخاص

.)2015; Duncan, 2015

وهناك فجوة كبرية يف التمويل املطلوب لتحقيق أهداف 
التنمية املستدامة، وسيكون من الصعب تغطيتها 

باستخدام املوارد العامة، خاصة يف السياقات الهشة ويف 
البلدان التي تعاين من ضعف نُظم الحوكمة وانخفاض 

الدخل فيها. ومن املهم يف هذا السياق أن يكون 
للدول دور رائد يف متويل االستثامرات يف نُظم غذائية 
أكرث استدامة ويف دعم الحق يف الغذاء. ويشمل ذلك 

استثامرات، ليس يف التنمية الزراعية وحسب، بل أيًضا يف 
الُنظم الغذائية ككل من أجل دعم زيادة تنويع اإلنتاج 
وشبكات اإلمداد، وتثقيف الجمهور، وحمالت التوعية، 

وسياسات الحامية االجتامعية ألفراد املجتمع األكرث ضعًفا. 

ومن املهم أيًضا للجنة األمن الغذايئ العاملي ودولها 

األعضاء جمع البيانات واإلبالغ عن تنفيذ سياسات الُنظم 

الغذائية عىل املستويات املحلية والوطنية والدولية لتتبّع 

التقدم املحرز يف تنفيذ مبادرات األمن الغذايئ والتغذية 

وضامن املساءلة عن تحقيق غايات هدف التنمية 

املستدامة 2 يف سياق جميع أهداف التنمية املستدامة. 

وهذه التدابري أساسية لتقييم املعوقات الحالية بفعالية 

من أجل زيادة األمن الغذايئ عىل املستويات الوطنية 

واإلقليمية والعاملية واملحلية. وميكن أن تُشكل هذه 

البيانات أيًضا معياًرا الستعراض التقدم املحرز يف املستقبل 

ورصده عىل املستويات كافة. 

احلاجة إىل خطة حمكمة للبحوث 
ع البلدان دعم مجموعة واسعة  من الرضوري أن تُشجِّ

من بحوث األمن الغذايئ والتغذية، خاصة ما يتعلق منها 

باملسائل الحاسمة والناشئة الرئيسية وكذلك املجاالت التي 

د فريق الخرباء بانتظام املسائل  تكون موضع خالف. ويُحدِّ

الحاسمة والناشئة )انظر عىل سبيل املثال: فريق الخرباء 

الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 2017أ( 

التي تستحق مزيًدا من الدراسة )اإلطار 14(. ومن املهم 

أن تلقى هذه املسائل الحاسمة والناشئة، مبا يشمل ما 

يرتبط منها بحاالت األزمات غري املنظورة، مثل جائحة 

كوفيد-19، اهتامًما بحثيًا كاماًل يف ما يتصل بأثرها عىل 

سياسات ونتائج األمن الغذايئ والتغذية، وبخاصة تأثرياتها 

اإلطار 13

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الُنظم الغذائية والتغذية

تتضمن الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الُنظم الغذائية والتغذية إرشادات مستندة إىل األدلة بشأن السياسات الفعالة واالستثامرات والرتتيبات 

املؤسسية الالزمة ملعالجة سوء التغذية بجميع أشكاله يف سياق الُنظم الغذائية )لجنة األمن الغذايئ العاملي، 2020(. وهذه الخطوط التوجيهية الطوعية 

هي نتاج تقرير التغذية والُنظم الغذائية )فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 2017ب( وما تبعه من توصيات صادرة عن لجنة 

األمن الغذايئ العاملي. وتُشكل العنارص الثالثة التي تتألف منها الُنظم الغذائية إطاًرا للتحوالت واملنطلقات السياساتية لتحسني التغذية: سالسل إمدادات 

األغذية، وبيئات األغذية، وسلوك املستهلكني. وستُساهم الخطوط الطوعية التوجيهية بشأن الُنظم الغذائية والتغذية يف تحقيق هدف إعادة تشكيل 

الُنظم الغذائية أو تعزيزها لضامن مساهمة األغذية يف تأمني أمناط غذائية صحية ومستدامة. ولن تكون هذه الخطوط التوجيهية إلزامية وميكن تفسريها 

وتطبيقها من خالل االلتزامات القامئة مبوجب القانون الوطني والدويل ذي الصلة، ومع ضامن املراعاة الواجبة لاللتزامات الطوعية األخرى. وستتاح 

النسخة النهائية من الخطوط الطوعية لعرضها عىل لجنة األمن الغذايئ العاملي العتامدها يف أكتوبر/ترشين األول 2020. 
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عىل الفئات األكرث معاناة من التهميش والضعف. ومام ال 
شّك فيه أن التحديات والحواجز مبختلف أنواعها ستظل 

مستمرة وستؤثر عىل جدول أعامل السياسات املوضح 
أعاله. ومن املهم دعم البحوث الجارية يف هذه العقبات 

كجزء من أعامل فريق الخرباء يف املستقبل.

"ومن املهم أيًضا دعم البحث يف مجاالت قضايا األمن 
الغذايئ والتغذية التي تشّكل موضع خالف لتسليط الضوء 
عىل توجهات السياسات املحتملة التي توجد فيها خالفات 

حول أسباب اتجاهات وتحديات معيَّنة وعواقبها. ومن 
الرضوري إجراء مزيد من التقيص لهذه القضايا من أجل 

بناء معرفة أدق ميكن أن تدفع مجتمع السياسات إىل 
ما يتجاوز الثنائيات التبسيطية، وتعزيز فهم أفضل ُسبل 

صياغة السياسات. من ذلك عىل سبيل املثال، كام جاء يف 
الفصل الثاين، تنطوي التكنولوجيات الناشئة - مثل الزراعة 
الرقمية والتحرير الجيني - عىل إمكانات هائلة يف تحسني 

إنتاج األغذية واألمن الغذايئ والتغذية. ومع ذلك، ميكن 

لهذه التكنولوجيات أن تؤثر عىل الُنظم اإليكولوجية وتؤدي 
إىل مفاقمة عدم املساواة والتفاوتات الجنسانية ما مل يتم 
تصميمها وتشاطرها عىل نحو شامل ومنصف، مع مراعاة 

 قدرات وحدود السكان املحليني والبيئات املحلية
".)Carolan, 2018 وآخرون، 2017؛ Gengenbach( 

ومن املهم أيًضا للدول أن تستثمر يف بحوث املنافع العامة 
لضامن اإلنصاف يف الوصول إىل التكنولوجيات الجديدة 
واملدخالت والخدمات يف جميع عنارص الُنظم الغذائية. 

وستتطلب هذه الجهود تحقيق التوازن املالئم بني بحوث 
األمن الغذايئ والتغذية يف القطاعني العام والخاص يف ظّل 
تسارع وترية البحوث الخاصة يف املجاالت الرئيسية لقطاع 
األغذية خالل العقود األخرية بينام شهدت بحوث القطاع 

 .)Toole, 2014و Fuglie( العام حالة من الركود

وينبغي أيًضا أن تكون مبادرات البحوث قامئة عىل 
املشاركة، مبا يشمل أصحاب املصلحة الرئيسيني، وخاصة 

اإلطار 14

وضع خطة محكمة للبحوث: أعامل فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية يف معالجة 

الحاسمة والناشئة املسائل 

يتقىّص فريق الخرباء دوريًا "املسائل الحاسمة والناشئة" التي تؤثر عىل نتائج األمن الغذايئ والتغذية. ويُعرِّف فريق الخرباء الرفيع املستوى املسائل 

الحاسمة والناشئة بأنها "القضايا التي يكون لها تأثري عميق عىل بُعد واحد أو أكرث من أبعاد األمن الغذايئ، سواء مبارشة أو بصورة غري مبارشة، إيجابية أو 

سلبية"، وأما املسائل "الناشئة" فهي القضايا التي تكتنفها جوانب قلق وميكن أن تصبح حاسمة يف املستقبل" )فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن 

الغذايئ والتغذية، 2014ج(. ويشمل هذا التقيص تشاوًرا موسًعا مع األوساط العلمية لتحديد هذه القضايا امللّحة التي ميكن االسرتشاد بها يف البحوث يف 

املستقبل ويف سياسات األمن الغذايئ والتغذية ويتم إجراؤها دوريًا. ونرُشت آخر مذكرة صادرة عن فريق الخرباء الرفيع املستوى بشأن املسائل الحاسمة 

والناشئة يف عام 2017 )فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 2017أ(. وحددت هذه املذكرة القضايا التالية عىل أنها حرجة 

وناشئة:  

استرشاف الرتابط القائم يف مستقبل التوسع الحرضي والتحول الريفي؛ ( 1)

النزاعات والهجرة واألمن الغذايئ والتغذية؛( 2)

شة واألمن الغذايئ والتغذية؛( 3) انعدام املساواة والضعف واملجموعات املهمَّ

آثار التجارة عىل األمن الغذايئ والتغذية؛( 4)

الزراعة اإليكولوجية ألجل األمن الغذايئ والتغذية يف سياق انعدام اليقني والتغيري؛( 5)

التنوع البيولوجي الزراعي واملوارد الوراثية والرتبية الحديثة من أجل األمن الغذايئ والتغذية؛( 6)

سالمة األغذية واألمراض الناشئة؛( 7)

من وعود التكنولوجيا إىل املعارف يف مجال األمن الغذايئ والتغذية؛( 8)

تعزيز حوكمة الُنظم الغذائية لتحسني األمن الغذايئ والتغذية.( 9)

وظهرت هذه القضايا بوضوح يف هذا التقرير، فضاًل عن القضايا األخرى الطويلة األمد التي ال تزال تؤثر عىل األمن الغذايئ والتغذية، والقضايا الجديدة 

التي نشأت منذ آخر استعراض، مبا يشمل جائحة كوفيد-19 وأثرها عىل األمن الغذايئ والتغذية.
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السياسات واملامرسات بطرق  تصّب يف توصيات لجنة األمن الغذايئ العاملي. ويف ما ييل الرسائل الرئيسية:

تُعد التحوالت الحاسمة األربعة لُنهج السياسات املوضحة يف الفصل األول رضورية لبناء نُظم غذائية مستدامة ميكن أن تعالج التحديات ( 1)

املوضحة يف الفصل الثاين وأن تخفف من حدتها. 

أثرت أمثلة كثرية للسياسات التي توضح هذه التحوالت السياسية يف الُنهج تأثريًا إيجابيًا عىل الدفع قدًما باألبعاد الستة لألمن الغذايئ.( 2)

ميكن لهذه األمثلة أن تُشكل منطلًقا ملواصلة صياغة سياسات لتحسني أداء املجتمع العاملي يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة، ( 3)

وخاصة الهدف 2.

مساهمة الفئات الضعيفة املتأثرة عىل األرجح. وعند 
النظر يف ُسبل وصول املزارعني أصحاب الحيازات الصغرية 

ذوي الدخل املنخفض إىل املوارد، عىل سبيل املثال، 
ينبغي استخدام منهجيات البحث التشاركية الستحداث 
تكنولوجيات جديدة تكون متاحة بتكلفة منخفضة وال 

تحمل أي عالمة تجارية )Moseley، 2017أ(. وينبغي أيًضا 
دمج املعارف التقليدية بوسائل تشمل جهود البحوث 

التشاركية. وينبغي أيًضا لالبتكارات، باإلضافة إىل رضورة أن 
تكون قامئة عىل املشاركة، أن تكون قابلة للتوسيع وميكن 
لصغار املنتجني الوصول إليها، وينبغي أن تكون مدعومة 

بآليات مؤسسية لبناء القدرات ونرش املعرفة.

وأخريًا، ينبغي أن تشمل خطة البحوث تطوير أدوات 
التقييم املتكامل ومنذجة الُنظم لدعم استرشاف األثر 
املحتمل ملختلف خيارات السياسات يف تحقيق األمن 

الغذايئ والتغذية. ومن املهم أن يتيح هذا النهج بلورة 
فهم أفضل لالرتباطات واآلثار املحتملة ملختلف خيارات 

السياسات بني مختلف أهداف التنمية املستدامة، وينبغي 
أن يُشكل األساس لرصد التقدم املحرز صوب تحقيق األمن 

الغذايئ والتغذية. من ذلك عىل سبيل املثال أن مبادرة 
استرشاف الغذاء )Foresight4Food( تُشكل إطاًرا مفيًدا 

 .)Hasnain, 2020و Woodhill( للبحث
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الخالصة

مثة حاجة ملحة إىل أطر سياسية أكرث فعالية لتيسري حدوث 

تحّول جوهري للنظم الغذائية من أجل التصدي للتحديات 

العديدة التي تواجه تلك النظم اليوم والتي تعيق التقدم 

يف تنفيذ خطة عام 2030، وخاصة الهدف 2. ويعرض هذا 

التقرير رسدية عاملية لدعم هذا الهدف.

تتمثل الخطوة األوىل يف توسيع مفهوم األمن الغذايئ 

ليتم اإلقرار باألهمية املركزية لصفة الفاعل واالستدامة، 

إىل جانب األبعاد األربعة األخرى: أي التوافر، والوصول، 

واالستخدام، واالستقرار. وبحسب ما يوضحه التقرير، فإن 

هذه األبعاد الستة لألمن الغذايئ تتعزز من خالل اإلدراك 

املفهومي والقانوين للحق يف الغذاء، حيث يوفر كل منها 

أفكاًرا مهمة بشأن العنارص الرضورية لضامن األمن الغذايئ 

لجميع الناس.

وتتلخص الخطوة الثانية يف تبني إطار عمل مستدام للنظام 

الغذايئ يرتكز عىل الحق يف الغذاء. ويوفر هذا النهج فهاًم 

أدّق للروابط املتبادلة بني النظم الغذائية وغريها من النظم 

واملحرّكات، ويتيح إطاًرا مفاهيميًا لكيفية اندراج السياسة 

العامة ضمن التغرّي األوسع نطاقًا للنظام الغذايئ. وتدعم 

النظم الغذائية املستدامة األبعاد الستة لألمن الغذايئ، ما 

يجعلها بالتايل يف وضع يسمح لها بتخفيف وطأة التهديدات، 

وخلق فرص منبثقة عن محرّكات النظم الغذائية.

أما الخطوة الثالثة فتقيض بتبني التحوالت الحاسمة لسياسات 

األمن الغذايئ والتغذية التي اسرتشدت بتطور إدارك األمن 

الغذايئ والنظم الغذائية. وتلك التحوالت أساسية لالنتقال 

إىل نظم غذائية أكرث استدامة، وهي تستوجب سياسات: )1( 

تدعم التحوالت الجذرية للنظم الغذائية؛ )2( وتقّر بتعقيد 

النظام الغذايئ وتفاعالته مع القطاعات والنظم األخرى؛ )3( 

وتركّز عىل فهم أوسع نطاقًا للجوع ولسوء التغذية؛ )4( 

وتضع سياسات متنوعة مبثابة حلول ملعالجة املشاكل الخاصة 

بكل سياق. والحقيقة أن مامرسات الحوكمة األكرث فعالية 

ومخططات البحوث القوية من العوامل التمكينية لحصول 

هذه التحوالت يف السياسات.

وتشكل هذه الخطوات مجتمعة نظرية التغيري التي يقوم 

عليها هذا التقرير. أي أن التحوالت الحاسمة األربعة يف 

السياسات، مدعومة ببيئة متكينية قوية، تأيت بنظم غذائية 

أكرث استدامة تساند األبعاد الستة لألمن الغذايئ وتدعم يف 

نهاية املطاف إعامل الحق يف الغذاء وتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة، وبخاصة الهدف 2.

ويسلّم التقرير بخطورة املجموعة الكبرية من التحديات التي 

تواجه النظم الغذائية اليوم وبتعقيدها. كام يعرض توجهات 

واعدة للسياسات تبنّي أن بعض السياسات واملبادرات قد 

بدأت بالفعل بالتحرك يف اتجاه يدعم نظم غذائية أكرث 

استدامة وقادرة عىل التغلب عىل تلك التحديات، وخلق فرص 

للتغيري اإليجايب.

وشدد فريق الخرباء عىل األطر املفاهيمية والتحوالت يف 

السياسات العامة التي ناقشها التقرير بشكل مطرد، بيد أنها 

قد طبقت بشكل غري متساو من الناحية العملية. ونظرًا إىل 

األداء الضعيف يف تنفيذ الهدف 2 وسائر أهداف التنمية 

املستدامة املرتبطة باألمن الغذايئ والتغذية حتى تاريخه، فقد 

فات األوان عىل تبني تلك األطر والنهج السياسية بطريقة 
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متسقة ومتامسكة عرب النظم الغذائية كافة ومن قبل الجهات 

الفاعلة يف النظام الغذايئ.

ونظرًا إىل الوضع امللّح واملتفاقم لألمن الغذايئ والتغذية 

جراء أزمة كوفيد-19 فإن صدور هذه النتائج يف هذا الوقت 

بالذات يجعلها أكرث أهمية. فقد كانت األزمة مبثابة ناقوس 

خطر نبّه إىل وجوب التصدي للتحديات املتعددة واملعقدة 

التي تواجه النظم الغذائية، والتي تتطلب اتخاذ تدابري 

لتحسني النظم الغذائية من أجل جعلها أكرث مرونة وقدرة 

عىل الصمود يف وجه األزمات، ولجعلها أكرث إنصافًا، وشموالً، 

ومتكيًنا، واحرتاًما، وتجدًدا، وسالمة، وتغذية، وأكرث انتاجية 

وازدهاًرا لصالح الجميع.

األمن الغذايئ والتغذية: بناء رسدية عاملية نحو عام 2030
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التوصيات

تهدف التوصيات التالية، التي تنبثق مبارشة من التحليل الوارد 

يف هذا التقرير، إىل تقديم توجيهات لصانعي القرار الذين 

يقومون بوضع سياسات ملموسة لدعم إعامل الحق يف الغذاء 

وتحقيق أهداف التنمية املستدامة، وال سيام الهدف 2. ويحض 

الهدف 2 املجتمع العاملي عىل القضاء عىل الجوع وتحقيق 

األمن الغذايئ وتحسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة 

بحلول عام 2030 )الجمعية العامة لألمم املتحدة، 2015(. 

وسوف تنطوي التحوالت الرضورية عىل أشكال متنوعة 

من االنتقال متكيفة مع ظروف وتحديات مختلف األماكن 

والشعوب، مع إدراكنا أيًضا للظروف الهيكلية األوسع نطاقًا 

التي تربط املواقع أحدها باآلخر والتي تؤثر يف العمل املحيل.

وتنبثق التوصيات من التحوالت األربعة الحاسمة يف 

السياسات، باإلضافة إىل الظروف التمكينية، عىل النحو املبني 

يف التقرير )انظر الشكل 6(. وإن تلك التحوالت يف السياسات 

والظروف التمكينية الداعمة لها تتكامل يف ما بينها ويدعم 

أحدها اآلخر بطرق معقدة. وهي تدعم مجتمعة الجهود 

الرامية إىل إقامة نظم غذائية أكرث استدامة، وتساعد يف رفع 

التحديات الرئيسية التي تعرتض النظم الغذائية اليوم.

دعم الدور املركزي للحق يف الغذاء وحقوق اإلنسان . 1

األخرى يف مجال األمن الغذايئ والتغذية

ينبغي للدول أن تتخذ إجراءات أقوى للوفاء أ. 

بالتزاماتها وواجباتها يف ما يتعلق باحرتام وحامية 

وإعامل الحق يف الغذاء وحامية صفة الفاعل. وهذا 

يؤثر يف دول العامل كلها ضمن روح التضامن.

متكني املواطنني كمشاركني يف النظام الغذايئ، 	. 

ال سيام النساء، والسكان األصليني، والعامل 

املهاجرين، واملرشدين والالجئني وغريهم من 

األشخاص واملجتمعات الضعيفة من تويل زمام 

كسب معيشتهم وضامن الحصول عىل الغذاء 

املتنوع واملغذي واملأمون.

ضامن أن تكون النظم الغذائية أكرث إنصافًا وأن ج. 

تعمل لصالح أكرث املنتجني واملستهلكني والعامل 

تهميًشا يف العامل. وهنا يتحمل القطاع الخاص 

العاملي قدًرا عظياًم من املسؤولية.

توفري خدمات الدعم والحامية االجتامعية، مبا يف د. 

ذلك يف األزمات وحاالت الطوارئ املعقدة.

يتعني عىل لجنة األمن الغذايئ العاملي أن تعمل ه. 

رسميًا عىل تعزيز املبادئ التوجيهية الطوعية بشأن 

الحق يف الغذاء، عرب االنتقال من اإلعامل التدريجي 

إىل اإلعامل غري املرشوط

القيام عىل وجه الرسعة ببناء نظم غذائية أكرث . 2

استدامة وكفاءة من حيث املوارد وأكرث قدرة عىل 

الصمود

إحداث تحول شامل يف النظام الغذايئ، مبا يف ذلك أ. 

إنتاج األغذية وتجهيزها وتوزيعها واستهالكها، من 

أجل التصدي للتحديات التي يواجهها األمن الغذايئ 

والتغذية.
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من االبتكارات من أجل طرق مستدامة ومرنة 

إلنتاج األغذية، من أجل التغلب تدريجيًا عىل 

اإلفراط يف استخدام املوارد الطبيعية إلنتاج األغذية.

اتخاذ تدابري للحد من الفاقد واملهدر من األغذية ج. 

بنسبة ال تقّل عن النصف، وال سيام الفواقد ما 

بعد الحصاد يف البلدان النامية واملهدر من أغذية 

املستهلكني يف البلدان الصناعية.

دعم شبكات متنوعة إلنتاج األغذية وتوزيعها، مبا د. 

يف ذلك ترتيبات األسواق عىل مستوى اإلقليم.

اتخاذ تدابري تجارية مسؤولة للحفاظ عىل استقرار ه. 

أسعار املواد الغذائية، ال سيام يف الحاالت التي متس 

الصحة العامة وحاالت الطوارئ الغذائية.

تعزيز الدور املهم للدولة يف النظم الغذائية لتقديم . 3

دعم أفضل لألبعاد الستة لألمن الغذايئ كافة.

زيادة االستثامرات العامة يف البنية التحتية أ. 

لألسواق والتخزين وغري ذلك من مكونات النظام 

الغذايئ الرضورية لدعم المركزية شبكات اإلنتاج 

والتوزيع وإضفاء املزيد من التنوع من أجل القدرة 

عىل الصمود.

االستثامر يف البحوث بشأن السلع العامة لضامن 	. 

الوصول العادل إىل التكنولوجيات واملدخالت 

والخدمات الجديدة يف النظم الغذائية والزراعة.

تعزيز االحتياطي الغذايئ االسرتاتيجي عىل ج. 

الصعيدين الوطني واإلقليمي.

توفري التدريب والدعم من قبل القطاع الخاص د. 

األمن الغذايئ والتغذية: بناء رسدية عاملية نحو عام 2030

الشكل 6
الروابط بني التحوالت يف السياسات وبني التوصيات

Necessary 
elements for 
FSN policies 

to support 
SFS and 

SDGs

NECESSARY ELEMENTS 
FOR FSN POLICIES TO 
SUPPORT SFS AND 
SDGS

Recognize the need for a 
radical transformation 
of food systems

View FSN as a system 
interconnected with other 
systems and sectors

Focus on hunger and 
all forms of malnutrition 

Recognize FSN is context 
specific and requires 
diverse solutions

1. Uphold the central role of the Right to Food and other human 
rights in FSN 

2.  Urgently build more sustainable, resource e�cient and resilient 
food systems

3. Strengthen the important role of the state in food systems to 
better support all six dimensions of food security

4. Ensure integration and coordination across multiple 
interconnected sectors and at all levels when setting FSN policies

5. Accelerate actions to address the impacts of climate change, natural 
resource degradation, and natural disasters on food systems

6. Learn from the FSN impacts of the COVID-19 pandemic to build more 
robust and resilient food systems

7. Support healthy food choices from sustainable food systems  

8. Address multiple manifestations of malnutrition and food-related 
diseases through coordinated, multisectoral policies and actions 

9. Address the specific needs of diverse rural and urban contexts in 
formulating FSN policies

10. Address the needs of those a�ected by conflicts

11. Improve FSN governance at di�erent scales

12. Encourage and support more research on FSN, key 
emerging issues and contentious areas

 Enabling conditions

العنارص الرضورية لسياسات 

األمن الغذايئ والتغذية دعًم 

املستدامة  الغذائية  للنظم 

التنمية املستدامة وأهداف 

إدراك الحاجة إىل تحّول 

جذري يف النظم الغذائية

1- دعم الدور املركزي للحق يف الغذاء وحقوق اإلنسان األخرى يف مجال األمن الغذايئ 

والتغذية

4- ضامن التكامل والتنسيق عرب القطاعات املتعددة املرتابطة وعىل املستويات كافة 

لدى وضع سياسات األمن الغذايئ والتغذية

2- القيام عىل وجه الرسعة ببناء نظم غذائية أكرث استدامة وكفاءة من حيث املوارد 

وأكرث قدرة عىل الصمود

5- التعجيل باإلجراءات الرامية إىل التصدي آلثار تغري املناخ، وتدهور املوارد الطبيعية، 

والكوارث الطبيعية عىل النظم الغذائية

7- دعم الخيارات الغذائية الصحية من النظم الغذائية املستدامة

9- تناول االحتياجات املحددة ملختلف السياقات الريفية والحرضية لدى صياغة 

سياسات األمن الغذايئ والتغذية

11- تحسني حوكمة األمن الغذايئ والتغذية عىل مستويات مختلفة

3- تعزيز الدور املهم للدولة يف النظم الغذائية لتقديم دعم أفضل لألبعاد الستة لألمن 

الغذايئ كافة

6- استخالص الدروس من تأثريات جائحة كوفيد-19 عىل صعيد األمن الغذايئ والتغذية 

لبناء نظم غذائية أكرث متانة وقدرة عىل الصمود

8- معالجة التجليات املتعددة لسوء التغذية واألمراض املتصلة باألغذية من خالل 

سياسات وإجراءات منسقة متعددة القطاعات

10- تناول احتياجات الرشائح املترضرة جراء النزاعات

12- تشجيع ودعم إجراء املزيد من األبحاث حول األمن الغذايئ والتغذية والقضايا 

الرئيسية واملجاالت الخالفية الناشئة 

النظر إىل األمن الغذايئ والتغذية 

كنظام مرتابط مع غريه من النظم 

والقطاعات

الرتكيز عىل القضاء عىل الجوع 

وسوء التغذية بجميع أشكاله

االعرتاف بأن األمن الغذايئ 

والتغذية يرتبطان بسياقات محددة 

ويحتاجان إىل حلول متنوعة

الظروف التمكينية



65 ]

لصغار املزارعني وألرسهم، ال سيام يف مجال اإلنتاج 

والتسويق الزراعي اإليكولوجي املستدامني، وال 

سيام يف البيئات البعلية والقاسية.

ضامن وصول املنتجني من أصحاب الحيازات الصغرية ه. 

إىل األسواق، سواء يف مرحلة ما قبل اإلنتاج أم يف مرحلة 

ما بعد اإلنتاج، وذلك من خالل برامج املشرتيات 

الحكومية )مثل التوزيع العام والتغذية املدرسية(.

ضامن التكامل والتنسيق عرب القطاعات املتعددة . 4

املرتابطة وعىل املستويات كافة لدى تحديد سياسات 

األمن الغذايئ والتغذية

اتخاذ تدابري حازمة للتصدي فوًرا لعدم املساواة أ. 

عىل مستوى الرثوة والدخل واملجتمع، وهو ما 

ينطوي عىل عواقب عميقة بالنسبة إىل األمن 

الغذايئ والتغذية.

حامية خدمات النظام اإليكولوجيي األساسية التي 	. 

تدعم النظم الغذائية املستدامة.

ضامن أن تكون تجارة األغذية عادلة ومنصفة بالنسبة ج. 

إىل البلدان التي تعتمد عىل الواردات الغذائية 

والبلدان املصّدرة للمنتجات الزراعية، واملنتجني، مبا يف 

ذلك أصحاب الحيازات الصغرية واملستهلكني.

تحسني تنسيق السياسات يف جميع القطاعات ذات د. 

الصلة، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال، الزراعة، والبيئة، 

واالقتصاد، والطاقة، والتجارة، والصحة، لتحسني 

استجابة السياسيات لقضايا معينة مثل توافر األغذية، 

وسوء التغذية، والسالمة الغذائية، واألمراض.

فرض قيود عىل استخدام املحاصيل الزراعية لإلنتاج ه. 

غري الغذايئ )مثل الوقود الحيوي(.

التعجيل باإلجراءات الرامية إىل التصدي آلثار تغري . 5

املناخ، وتدهور املوارد الطبيعية والكوارث الطبيعية يف 

النظم الغذائية

تعزيز ودعم التكيّف مع تغرّي املناخ لبناء القدرة أ. 

عىل الصمود.

اتخاذ خطوات مهمة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة 	. 

الناجمة عن النظام الغذايئ يف مناطق العامل التي 

يساهم فيها اإلنتاج الزراعي بدرجة كبرية يف تغرّي املناخ.

اتخاذ تدابري لتحسني قدرة الزراعة عىل الصمود ج. 

بوجه اآلفات واألمراض التي قد تهدد اإلمدادات 

الغذائية والصحة العامة.

اتخاذ تدابري لحامية التنوع البيولوجي الزراعي د. 

الحايل واملهّدد بشكل خاص.

تشجيع زراعة أكرث استدامة يف أكرث النظم ه. 

اإليكولوجية هشاشة، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال 

بيئات الجبال واألرايض الجافة، والدول الجزرية 

الصغرية النامية واملناطق الساحلية املنخفضة.

االعرتاف بتفاقم شّح املياه واتخاذ تدابري فورية و. 

لرتشيد استخدام املوارد املائية الشحيحة واالستفادة 

منها إىل أقىص حد، فضاًل عن إدارة املياه، يف الزراعة 

والنظم الغذائية.

تطوير ودعم آليات أقوى لتمويل الشؤون املناخية ز. 

عىل أن تكون فعالة األثر وتستهدف صغار منتجي 

األغذية )مثل املزارعني ومريب املاشية وصيادي 

األسامك ومجّهزي األغذية(.

استخالص الدروس من تأثريات كوفيد-19 عىل صعيد . 6

األمن الغذايئ والتغذية لبناء نظم غذائية أقوى وأكرث 

قدرة عىل الصمود

ينبغي أن تضطلع اللجنة بدور قيادي يف تنسيق أ. 

التوجيه العاملي لسياسة األمن الغذايئ استجابة 

لجائحة كوفيد-19 وما بعدها.

ينبغي آلليات الحامية االجتامعية، مبا فيها املعونة 	. 

الغذائية الوطنية والدولية ألشّد الناس فقرًا وضعًفا 

أثناء جائحة كوفيد-19 ويف أعقابها، أن تتضمن 

أحكاًما بشأن الحق يف الغذاء، من حيث الكمية 

والنوعية التغذوية.

عند وضع خطط عمل للحد من تأثري كوفيد-19، ج. 

يتعني عىل الحكومات أن تأخذ يف االعتبار 

التفاعالت األوسع نطاقًا مع األمن الغذايئ والتغذية.

دعم سالسل إمدادات األغذية وتجنب انقطاع د. 

حركة األغذية والتجارة )مبا يف ذلك توفري مبادئ 

توجيهية واضحة للصحة والسالمة للعاملني يف 

مجال األغذية(.

دعم املجتمعات املحلية واملواطنني لزيادة إنتاج ه. 

األغذية املحلية واستهالكها.

جمع ونرش البيانات واملعلومات والخربات بشأن و. 

وضع جائحة كوفيد-19 وتأثريها يف النظم الغذايئ، 

واستخالص الدروس منها.

التوصيات
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وجوب قيام وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة كافة ز. 

بالعمل عىل نحو عاجل عىل إنشاء آلية لالستجابة 

الرسيعة عىل نطاق عاملي لتوفري الغذاء دعاًم 

للفقراء والضعفاء.

دعم الخيارات الغذائية الصحية من النظم الغذائية . 7

املستدامة

تيسري توريد األغذية األساسية املتنوعة غذائيًا أ. 

واملجهزة بأقل قدر ممكن، مثل الفاكهة والخضار 

الطازجة واملوسمية واملحلية.

تيسري توريد سلة متنوعة من األغذية املقبولة ثقافيًا سواء 	. 

أكانت من مصدر حيواين أو نبايت لضامن أمناط غذائية 

مستدامة )أي صحية ومستدامة بيئيًا عىل حد سواء(.

تيسري صون التنوع البيولوجي من خالل االستخدام ج. 

املستدام، وذلك عرب تشجيع إنتاج أصناف وأنواع 

محلية مهَملة وغري مستغلة بالكامل من األطعمة 

الغنية تغذويًا.

توفري حوافز لتحسني الجودة التغذوية لألغذية د. 

املجهزة والرتويج لها يف إطار تجارة األغذية 

واإلعالنات، فضاًل عن التأنيب لعدم االلتزام بها.

إرساء و/أو تحسني التثقيف يف مجال التغذية ه. 

والنظام الغذايئ عىل جميع املستويات، وتشجيع 

حمالت التوعية التغذوية من أجل التشجيع عىل 

تغيري السلوك.

إنشاء بنى اقتصادية وخدمات دعم لتشجيع و. 

ودعم تحسني التغذية للنساء الحوامل واملرضعات، 

والرضاعة الطبيعية الخالصة لألطفال الرضع حتى 

سّن ستة أشهر، والرضاعة التكميلية لألطفال حتى 

السنتني من العمر.

معالجة املظاهر املتعددة للجوع ولسوء التغذية . 8

واألمراض املتصلة باألغذية من خالل سياسات 

وإجراءات منسقة متعددة القطاعات

إعادة طرح الحق يف الغذاء عىل أنه تحرر من الجوع أ. 

ومن سوء التغذية بكافة أشكاله - أي نقص الوزن 

وزيادة الوزن والسمنة، ونقص املغّذيات الدقيقة، 

واألمراض غري املعدية - مع إعادة التأكيد عىل أهمية 

"الغذاء اآلمن واملغذي" إىل جانب التحرر من الجوع.

الحد من انتشار نقص التغذية لدى األطفال عرب 	. 

معالجة أسبابه املبارشة )انعدام األمن الغذايئ( وغري 

املبارشة )النظافة الصحية واملياه النظيفة والحروب 

األهلية وإمدادات األغذية غري املأمونة، وما إىل ذلك(.

تشجيع حلول للنظام الغذايئ من أجل مواجهة وباء ج. 

زيادة الوزن والسمنة.

ينبغي للقطاع الزراعي أن يرشك قطاعي الصحة د. 

والبيئة يف وضع سياسات وبرامج موجهة نحو 

التغذية ومستدامة بيئيًا.

ينبغي للقطاع الصحي أن يرشك قطاعي الزراعة والبيئة ه. 

يف معالجة حاالت زيادة الوزن/السمنة وسوء التغذية 

بكافة أشكاله، واألمراض املرتبطة بالتعرض للمواد 

الكيميائية والجرثومية ذات الصلة بالنظام الغذايئ.

إطالق وتعزيز برامج الحامية االجتامعية للفئات و. 

الضعيفة، مثل برامج التغذية املدرسية، التي تتناول 

نوعية األغذية واألمناط الغذائية وكميتها ملنع سوء 

التغذية بأشكاله كافة.

تلبية االحتياجات املحددة ملختلف السياقات الريفية . 9

والحرضية لدى صياغة سياسات األمن الغذايئ 

والتغذية

ضامن الوصول إىل األرايض واملوارد الزراعية اإلنتاجية أ. 

عىل نحو أكرث إنصافًا من قبل صغار املنتجني الذين 

ال يزالون مبثابة مقّدمني حيويني لألغذية ولألمن 

الغذايئ يف معظم بلدان العامل األقل تصنيًعا.

تشجيع االستثامرات يف تطوير البنى التحتية الريفية 	. 

والخدمات الزراعية والوصول إىل األسواق، من أجل 

الحد من النزوح من املناطق الريفية إىل الحرضية.

وضع سياسات تهدف إىل مساعدة من يعانون ج. 

الفقر يف املناطق الريفية والحرضية عىل الحصول 

عىل طعام مغّذ وبيئات غذائية أكرث صحة.

ضامن قيام السياسات والربامج يف مجال األمن د. 

الغذايئ والتغذية بالربط بني االحتياجات الغذائية 

الريفية والحرضية املتنامية، مبا يف ذلك يف املدن 

الصغرية واملتوسطة الحجم، وبني سبل العيش 

املستدامة يف الريف التي تستهوي للشباب.

دعم استثامرات القطاع الخاص والقطاع العام يف ه. 

الزراعة والتنمية امليرسة من الحكومة للمناطق 

الحرضية وضواحي املدن من أجل اإلتيان باألغذية 

الطازجة، وخاصة املنتجات البستانية القابلة للتلف 

والغنية باملغّذيات الدقيقة، إىل األسواق.

األمن الغذايئ والتغذية: بناء رسدية عاملية نحو عام 2030
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معالجة احتياجات األمن الغذايئ والتغذية لدى . 10

الرشائح املترضرة جراء النزاعات

توفري اإلغاثة الغذائية الطارئة الكافية واملغذية أ. 

يف الوقت املناسب لألشخاص املترضرين جراء 

النزاعات، مبا يشمل املرشدين.

ضامن توافر املياه النظيفة والكافية واملرافق 	. 

الصحية لتيسري إنتاج األغذية وإعدادها 

واستخدامها يف حاالت النزاع وما بعد النزاع.

ومع االنتهاء التدريجي من اإلغاثة يف حاالت ج. 

الطوارئ، يتعني إعادة بناء الظروف التي تتيح 

نشوء نظم غذائية تعمل بشكل طبيعي يف حاالت 

ما بعد النزاع.

تنشيط التنمية وقدرات الحوكمة والخربة يف د. 

املجاالت ذات الصلة باستدامة األمن الغذايئ 

والتغذية خالل حاالت النزاع وما بعد النزاع. 

تحسني حوكمة األمن الغذايئ والتغذية عىل مستويات . 11

مختلفة.

تعزيز حوكمة وتنسيق األمن الغذايئ والتغذية عىل أ. 

الصعيد العاملي لتعزيز االلتزام بالتعاون املتعدد 

األطراف وتجديده. وعىل وجه الخصوص:

يتعني عىل الحكومات الوطنية أن تنفذ الخطوط 	 

التوجيهية الحالية للجنة وغريها من خطوط 

توجيهية لألمم املتحدة متصلة بحوكمة األمن 

الغذايئ والتغذية.

يتعني عىل اللجنة ودولها األعضاء النظر يف جعل 	 

التزاماتها ملزمة قانونًا من خالل اتفاق مناسب 

متعدد األطراف.

ينبغي إنشاء آلية مالية تستكمل مبساهامت عامة 	 

وخاصة لدعم االتفاق املتعدد األطراف املقرتح 

وتنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات الوطنية لألمن 

الغذايئ والتغذية.

يتعني عىل الحكومات الوطنية أن تدعم الجهود 	. 

القامئة لضامن املشاركة التمثيلية يف األمن الغذايئ 

والتغذية، مثل إنشاء أو تعزيز اللجان الوطنية 

التشاركية والشاملة لألمن الغذايئ والتغذية.

يتعني عىل اللجنة والدول جمع البيانات بشأن ج. 

تنفيذ سياسات ومبادرات النظام الغذايئ عىل 

مختلف املستويات )املحلية والوطنية والدولية( 

واإلبالغ عن تلك البيانات، ووضع نظم لتدقيق 

الحسابات واملساءلة.

تشجيع ودعم إجراء املزيد من األبحاث حول األمن . 12

الغذايئ والتغذية والقضايا الناشئة الرئيسية واملجاالت 

املثرية للجدل

تشجيع وضع مبادرة عاملية لنمذجة النظام الغذايئ أ. 

العاملي للتنبؤ بالصدمات يف املستقبل ولتوقع األثر 

املحتمل ملختلف مسارات الحلول للنظم الغذائية 

املستدامة.

تقييم الفجوات املعرفية واالحتياجات البحثية 	. 

ملعالجة مختلف التحديات من أجل إرشاد 

السياسات الرامية إىل تحقيق تحّول يف النظام 

الغذايئ، مثل الرتابط بني النظم الغذائية وبني 

جميع القطاعات والنظم ذات الصلة.

تطوير فهم أفضل من خالل تحسني األبحاث يف ج. 

القضايا الحرجة والناشئة التي تؤثر يف األبعاد الستة 

لألمن الغذايئ.

إيجاد توازن مناسب يف بحوث النظم الغذائية بني د. 

القطاعني العام والخاص، مبا يف ذلك برامج البحوث 

التشاركية والتي تنطوي عىل املعارف التقليدية.
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املالحق

هي نتيجة اجتامع عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية وسلوكية. أما األنواع األربعة من األمراض األمراض غي املعدية

غري املعدية فهي أمراض رشايني القلب، والرسطان، واألمراض التنفسية املزمنة، وداء السكر. 

أما عوامل املخاطرة التي تساهم يف األمراض غري املعدية فهي األمناط الغذائية غري الصحية، أو 

 انعدام النشاط البدين، أو التعرض لدخان التبغ أو االستخدام الضار للكحول. 

)https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases(

" يتحقق األمن الغذايئ عندما تتوافر لجميع الناس يف كل األوقات ،  اإلمكانات املادية واالجتامعية األمن الغذايئ

واالقتصادية للحصول عىل أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم التغذوية وتناسب  

 أذواقهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة  النشاط والصحة." )منظمة األغذية والزراعة، 2011(.

األمناط الغذائية الصحية 

واملستدامة

تشري األمناط الغذائية الصحية واملستدامة إىل مناذج غذائية تحقق أهداف املبادئ التوجيهية 

للنظم الغذائية الصحية املستدامة، وهي عىل وجه التحديد: تعزيز جميع أبعاد صحة األفراد 

ورفاهيتهم، وتخفيف الضغط عىل البيئة والتأثري فيها، وسهولة الوصول إىل األغذية، وتيرّس 

كلفتها، وأن تكون مأمونة ومنصفة، ومقبولة ثقافيًا )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

)http://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf .2019 ،العاملية

"األمناط الغذائية املستدامة هي األمناط الغذائية ذات التأثريات البيئية املنخفضة التي تساهم األمناط الغذائية املستدامة

يف تحقيق األمن الغذايئ والتغذوي ويف توفري حياة صحية ألجيال الحارض واملستقبل. واألمناط 

الغذائية املستدامة حامئية وتحرتم التنوع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية، وهي مقبولة ثقافيًا 

وسهلة املنال ومنصفة وميسورة اقتصاديًا، وكافية وآمنة وصحية غذائيًا؛ يف حني تُعظّم االستفادة 

من املوارد الطبيعية والبرشية" )منظمة األغذية والزراعة، 2012: النظم الغذائية املستدامة 

والتنوع البيولوجي: اتجاهات السياسات والبحوث والعمل وحلولها. روما(.

الحصول عىل منط غذايئ كاف ومياه نظيفة ومرافق صحية، ورعاية صحية لبلوغ حالة من الرفاه االستخدام

التغذوي تلبي جميع االحتياجات الفسيولوجية.

مامرسات النظام الغذايئ التي تساهم يف تجديد النظم الطبيعية واالجتامعية واالقتصادية عىل االستدامة

املدى البعيد، فتضمن تلبية االحتياجات الغذائية لألجيال الحالية من دون املساس باالحتياجات 

الغذائية لألجيال املقبلة.

هو التمكن من ضامن األمن الغذايئ يف حال وقوع صدمات مفاجئة )مثل األزمات االقتصادية االستقرار

أو الصحية أو النزاعات أو األزمات املناخية( أو األحداث الدورية )مثل انعدام األمن الغذايئ 

املوسمي(.

مرسد املصطلحات
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الظروف املادية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والسياسية التي تؤثر يف إمكانية الوصول إىل البيئة الغذائية

 Kraak( األغذية، والقدرة عىل تحّمل كلفتها وسالمة األغذية وما يفّضل عليها من أغذية أخرى

وآخرون، 2014؛ التقرير رقم 12 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2017؛ لجنة األمم املتحدة الدامئة 

املعنية بالتغذية، 2016(. أما العنارص الرئيسية للبيئة الغذائية التي تؤثر يف الخيارات الغذائية 

ويف مقبولية األغذية واألمناط الغذائية فهي: إمكانية الحصول عىل الغذاء ماديًا واقتصاديًا )القرب 

من الغذاء وتيرّس كلفته(؛ والرتويج لألغذية واإلعالن عنها واملعلومات بشأنها؛ ونوعية األغذية 

 وسالمتها. )فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية، 2017، 

 )http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf

 هو إتاحة الغذاء بكمية ونوعية كافية لتلبية االحتياجات الغذائية لألفراد، عىل أن تكون خالية التوافر:

من املواد الضارة، ومقبولة يف إطار ثقافة معينة، ويتم توريدها من خالل اإلنتاج املحيل أو 

االسترياد.

 "الجوع هو شعور جسدي غري مريح أو مؤمل سببه عدم استهالك طاقة غذائية كافية.الجوع

 ويصبح الجوع مزمًنا عندما ال يستهلك الشخص كمية كافية من السعرات الحرارية )الطاقة 

الغذائية( عىل أساس منتظم ليعيش حياة طبيعية ونشطة وصحية. وقد يشار إىل الجوع أيًضا 

بعبارة "النقص التغذوي". )منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 

واليونيسف، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية، 2019. حالة األمن الغذايئ 

والتغذية يف العامل 2019. االحرتاز من حاالت التباطؤ واالنكامش االقتصادي. روما، منظمة 

")http://www.fao.org/3/ca5162ar/ca5162ar.pdf ،األغذية والزراعة

حق كل فرد، مبفرده أو مع آخرين، بالحصول املادي واالقتصادي يف جميع األوقات عىل غذاء الحق يف الغذاء الكايف

واٍف وكاٍف ومقبول ثقافيًا يتم إنتاجه واستهالكه عىل نحو مستدام مع الحفاظ عىل إمكانية 

.)de Schutter, 2014( الوصول إىل األغذية لألجيال القادمة

تشمل الزراعة اإليكولوجية ناحية علمية ومجموعة من املامرسات املختلفة وحركة اجتامعية، تتسم الزراعة اإليكولوجية

بتطبيق املبادئ اإليكولوجية عىل الزراعة وضامن االستخدام التجديدي للموارد الطبيعية وخدمات 

النظام اإليكولوجي، يف حني ترّوج أيًضا لنظم غذائية منصفة اجتامعيًا يستطيع الناس فيها اختيار ما 

يأكلونه وكيفية ومكان إنتاجه )التقرير رقم 14 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2019(. 

االنخفاض، يف جميع مراحل السلسلة الغذائية من الحصاد إىل االستهالك، يف كتلة املواد الغذائية الفاقد واملهدر من األغذية

التي كانت مخصصة لالستهالك البرشي، بغض النظر عن السبب. ويشري الفاقد من األغذية إىل 

تدين كمية األغذية أو جودتها عرب سلسلة التوريد، باستثناء مستوى البيع بالتجزئة، ومقدمي 

خدمات األغذية واملستهلكني. وميثّل املهدر من األغذية تدين كمية األغذية أو جودتها نتيجة 

للقرارات واإلجراءات التي يتخذها تجار التجزئة ومقدمو الخدمات الغذائية واملستهلكون. 

 )املصدر: التقرير رقم 8 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2014؛ منظمة األغذية والزراعة، 2019د، 

)http://www.fao.org/3/ca6030en/ca6030ar.pdf

املرحلة االنتقالية يف مجال 

التغذية

هي التغريات يف أمناط العيش ومناذج التغذية جراء التوسع الحرضي والعوملة والنمو االقتصادي، 

وما ينجم عنها من تداعيات عىل النتائج التغذوية والصحية.

جميع العنارص )أي البيئة، واألفراد، واملدخالت، والعمليات، والبنى التحتية، واملؤسسات، النظم الغذائية

وغريها( واألنشطة املتصلة بإنتاج األغذية، وتجهيزها، وتوزيعها، وإعدادها، واستهالكها، 

ومخرجات هذه األنشطة، مبا يف ذلك نتائجها االجتامعية واالقتصادية والبيئية".)التقرير رقم 8 

لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2014(. أما العنارص الثالثة املكونة للنظم الغذائية فهي: سالسل 

إمدادات األغذية، والبيئات الغذائية، والسلوك االستهاليك. )التقرير رقم 12 لفريق الخرباء الرفيع 

املستوى، 2017(.
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هي النظم الغذائية التي تكفل األمن الغذايئ والتغذية للجميع، مع عدم املساس بالقواعد النظم الغذائية املستدامة

االقتصادية واالجتامعية والبيئية التي تولّد األمن الغذايئ والتغذية لألجيال املستقبلية. وتتسم 

النظم الغذائية املستدامة بكونها: منتجة ومزدهرة؛ منصفة وشاملة؛ محرتمة ومتكينية؛ وقادرة 

عىل الصمود؛ وداعمة لألبعاد الستة لألمن الغذايئ. )التقرير رقم 8 لفريق الخرباء الرفيع 

)http://www.fao.org/3/a-i3901a.pdf )2014 ،املستوى

الوصول )االقتصادي 

واالجتامعي واملادي(

التمتع باملوارد املالية الشخصية أو األرسية للوصول إىل الغذاء توخيًا لنمط غذايئ كاف مبستوى 

يكفل عدم املساس بتلبية االحتياجات األساسية األخرى أو االنتقاص منها؛ وتوفّر الغذاء الكايف 

للجميع، مبا يف ذلك للرشائح املستضعفة من أفراد ومجموعات.

"تراكم غري طبيعي أو مفرط للدهون قد يرّض بالصحة. وكثريًا ما يعرّب عنه كمؤرش كتلة الجسم زيادة الوزن والسمنة

)الوزن بالكيلوغرام مقسوًما عىل الطول باألمتار املربعة(: زيادة الوزن هي مؤرش كتلة الجسم 

الذي يتجاوز حد الـ 25 ولكنه أقل من 30؛ أما السمنة فهي حني يبلغ مؤرش كتلة الجسم حد 

 الـ30 أو أكرث. )مرسد مصطلحات املؤمتر الدويل الثاين املعنى بالتغذية، 

/http://www.fao.org/faoterm/collection/nutrition/ar؛ منظمة الصحة العاملية، 2020، 

 صحيفة الوقائع بشأن السمنة والوزن الزائد 

")https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

يتضمن أحد املكونات املهمة للنظم الغذائية جميع املراحل والجهات الفاعلة، مبا يف ذلك رشكات سالسل اإلمدادات الغذائية

القطاع الخاص، من مرحلة اإلنتاج إىل التجارة، والتجهيز إىل البيع بالتجزئة واالستهالك، مبا يف 

ذلك التخلص من النفايات )التقرير رقم 8 لفريق الخرباء الرفيع املستوى، 2017؛ والتقرير  رقم 

15 لفريق الخرباء الرفيع املستوى(.

هي جميع الخيارات والقرارات التي يتخذها املستهلكون عىل مستوى األرسة املعيشية أو الفرد سلوك املستهلك

بشأن الغذاء الواجب رشاؤه، وتخزينه، وإعداده، وطهيه، وتناوله، وبشأن توزيع الغذاء ضمن 

األرسة املعيشية )مبا يف ذلك توزيعه بحسب نوع الجنس ولتغذية األطفال(. ويتأثر سلوك 

املستهلك بالتفضيالت الشخصية ويتحدد من خالل البيئة الغذائية الراهنة. )فريق الخرباء الرفيع 

 )http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf ،2017 املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية

حالة فيسيولوجية غري طبيعية ناتجة من عدم كفاية استهالك املغّذيات الكلية و/أو املغّذيات سوء التغذية

 الدقيقة أو عدم توازنها أو استهالكها املفرط. 

ويشمل سوء التغذية النقص يف التغذية والنقص يف املغّذيات الدقيقة وزيادة الوزن والسمنة 

 وما ينتج منها من أمراض غري معدية مرتبطة بالنمط الغذايئ. 

 )مرسد مصطلحات املؤمتر الدويل الثاين املعنى بالتغذية؛ 

/http://www.fao.org/faoterm/collection/nutrition/ar تقرير حالة انعدام األمن الغذايئ 

يف العامل، منظمة األغذية والزراعة، 2019؛ منظمة الصحة العاملية، 2020، صحيفة الوقائع بشأن 

 سوء التغذية 

)https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition

متتع األفراد أو املجموعات بالقدرة عىل الترصف بشكل مستقل التخاذ خيارات بشأن ما يأكلونه صفة الفاعل:

واألغذية التي ينتجونها وكيفية إنتاج الغذاء وتجهيزه وتوزيعه، وللمشاركة يف عمليات السياسة 

العامة التي تحدد سامت النظم الغذائية. وتتطلب حامية صفة الفاعل نظاًم اجتامعية سياسية 

تدعم بنى الحوكمة التي متّكن الجميع من تحقيق األمن الغذايئ والتغذية للجميع.
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إن لجنة األمن الغذايئ العاملي هي املنصة الدولية والحكومية الدولية الشاملة واألبرز بالنسبة لجنة األمن الغذايئ العاملي

إىل جميع أصحاب املصلحة امللتزمني بالعمل مًعا لضامن األمن الغذايئ والتغذية للجميع. وترفع 

اللجنة تقاريرها إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة عن طريق املجلس االقتصادي واالجتامعي، 

)http://www.fao.org/cfs/cfs-home/ar/( .وإىل مؤمتر منظمة األغذية والزراعة

املؤرش 1-1-2 للهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة، معدل انتشار نقص التغذية هو تقدير معدل انتشار نقص التغذية 

لنسبة السكان الذين ال يكفي استهالكهم املعتاد من الغذاء لتوفري مستويات الطاقة الغذائية 

الالزمة من أجل عيش حياة طبيعية وصحية نشطة. )املصدر: منظمة األغذية والزراعة، أهداف 

 التنمية املستدامة 

)http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/211/ar/

مقياس املعاناة من انعدام 

األمن الغذايئ

املؤرش 2-1-2 من الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة، هو معدل انتشار انعدام األمن 

الغذايئ املتوسط أو الشديد بني السكان، استناًدا إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ. 

وإن مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ عبارة عن طريقة مبتكرة قامئة عىل الخربة تهدف 

إىل قياس القدرة عىل الوصول إىل الغذاء عىل مستوى األفراد أو األرس املعيشية. وهو يركز عىل 

السلوكيات والتجارب املتصلة بالغذاء التي يتم اإلبالغ عنها ذاتيًا واملرتبطة بالصعوبات املتزايدة 

 يف الحصول عىل الغذاء بسبب القيود املفروضة عىل املوارد. 

)http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/212/ar/(

يشمل الهزال )الوزن املنخفض بالنسبة إىل الطول(، والتقزّم )قرص القامة بالنسبة إىل العمر( نقص التغذية

ونقص الوزن )الوزن املنخفض بالنسبة إىل العمر(. )منظمة الصحة العاملية، 2020، صحيفة 

 الوقائع بشأن سوء التغذية 

)https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition

هو املتناول غري الكايف من الفيتامينات واملعادن )ويشار إىل هذه األخرية غالبًا بتسمية املغّذيات نقص املغّذيات الدقيقة

الدقيقة( الالزمة للنشوء والنمو السليمني. وميثّل نقصها تهديًدا كبريًا لصحة السكان ومنوهم يف 

جميع أنحاء العامل، وال سيام األطفال والنساء الحوامل. )منظمة الصحة العاملية، 2020، صحيفة 

 الوقائع بشأن سوء التغذية 

)https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
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يتلكأ املجتمع العاملي يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة لخطة التنمية 

املستدامة لعام 2030، وبخاصة يف ما يتصل بالقضاء عىل الجوع وسوء التغذية 

بجميع أشكاله. وقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن التحديات التي تواجهها النظم 

الغذائية وزادت من حدتها، مبيّنة عن رضورة تطبيق إصالحات عاجلة وجذرية 

لضامن حق اإلنسان األسايس يف غذاء كاف للجميع. ويف هذا التقرير الجريء 

واالسترشايف، تريس اللجنة التوجيهية لفريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن 

الغذايئ والتغذية إطاًرا تحليليًا ومفاهيميًا وتقرتح توجهات اسرتاتيجية لتحّول 

جذري يف النظم الغذائية. ويدعو التقرير إىل تعزيز صفة الفاعل واالستدامة 

بوصفهام بعدين أساسيني لألمن الغذايئ والتغذية، إىل جانب التوافر، والوصول، 

واالستخدام، واالستقرار. وسوف تتطلب الحلول امللموسة لضامن الحق يف الغذاء 

حصول تغرّيات سياسية كربى لجعل هذا التحّول الجذري للنظم الغذائية ممكًنا، 

وفًقا للسياقات املختلفة، مع اإلقرار بتعقيد تفاعالتها مع القطاعات األخرى وفهم 

العوامل املحركة للجوع وسوء التغذية عىل نحو أفضل. ومع انعقاد قمة حاسمة 

بشأن النظم الغذائية يف عام 2021 ستضم رؤساء دول وحكومات العامل، فمن 

األهمية مبكان أن يغتنم املجتمع العاملي هذه اللحظة العتامد أطر جديدة للنظام 

الغذايئ، ال تتسم فقط بكونها أكرث مرونة وقدرة عىل الصمود يف مواجهة األزمات، 

وإمنا ستكون أيًضا أكرث إنصافًا وشمواًل، وأكرث متكيًنا واحرتاًما وتجديًدا وصحًة 

وتغذيًة، فضالً عن كونها منتجة ومزدهرة للجميع. والواقع أن هذا التحّول الجذري 

مطلوب بصورة عاجلة من أجل القضاء عىل الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله، 

باعتبار ذلك جزًءا أساسيًا من تحقيق أهداف التنمية املستدامة بالكامل.




