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      تمهيد
 
      للجنة    ّ                                                                                                ميّثل فريق اخلرباء الرفيع املســتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء) الواجهة العلمية والســياســاتية 

                                                                       ّ                                   األمن الغذائي العاملي، اليت تعترب املنتدى الدويل واحلكومي الدويل القائم على األدّلة واألكثر مشولية املعين باألمن الغذائي 
                          والتغذية على مستوى العامل.

 
ّ                                                                                        وتشـــّكل تقارير فريق اخلرباء نقطة انطالق مشـــرتكة وقائمة على األدلة للعملية املتعددة أصـــحاب املصـــلحة الرا      مية    

        حملة عامة        إعطاء                                . ويسعى فريق اخلرباء يف تقاريره إىل                        جلنة األمن الغذائي العاملي                                  إىل حتقيق التقارب بني السياسات يف كنف 
                                                      باالســـتناد إىل أفضـــل األدلة العلمية املتاحة، مع مراعاة خمتلف        العاملي                   جلنة األمن الغذائي                            شـــاملة عن املواضـــيع اليت ختتارها 

                                                                              أنه يســـعى إىل توضـــيح املعلومات واملعارف املتعارضـــة، واســـتخالص املعلومات األســـاســـية واألســـباب                   أشـــكال املعرفة. كما 
                                                                                                      املنطقية للجداالت، وحتديد املســــائل الناشــــئة. وتشــــكل تقارير فريق اخلرباء مثرة حوار شــــامل ومتواصــــل بني اخلرباء التابعني 

                                            ن من النظراء اخلارجيني) وجمموعة واســــــــــــعة من أصــــــــــــحاب   و  ع      واملراج              إعداد املشــــــــــــروع                                    هلذا الفريق (اللجنة التوجيهية وفريق
                                                               اجلسور بني األقاليم والبلدان وبني االختصاصات العلمية واخلربات املهنية.           بغرض بناء                           املعارف من خمتلف أحناء العامل، 

 
*** 

ّ                  . وهناك حاجة إىل إجراء حتّول جذري على مجيع امل  ات                                       يوجد النظام الغذائي العاملي عند مفرتق طرق          ســــــــــــــتويات                        
ّ                  ّ   التغريات الدميغرافية، وزيادة الضــــــــــــغوط واملنافســــــــــــة على املوارد املتجددة، واآلثار املتزايدة احلّدة املرتتبة عن التغّريات       ّ يف ظلّ                                                                                   

ّ                                 ّ                 املناخية، وفقدان التنوع البيولوجي. ويلزم حصــــــــــــــول مثل هذا التحّول يف ما يتم إنتاجه من طعام ويف كيفّية إنتاجه وجتهيزه                                                           
                                                                 من أهداف التنمية املســـــتدامة املتمثل يف "القضـــــاء على اجلوع وســـــوء التغذية    2                    كه من أجل حتقيق اهلدف              ونقله واســـــتهال 

                                                   ، باالستناد إىل الركائز األربع لألمن الغذائي والتغذية.    2030                      جبميع أشكاله" حبلول عام 
 
                                ســــــــــــــتدامة. وعلى الرغم من االرتفاعات                  ّ       توقعات العامل املتعّلقة باال   ا                                            ً وال تليب النظم الزراعية والغذائية العاملية حاليً  

                                                 ّ                                            واالخنفــاضـــــــــــــــات وزيــادة األغــذيــة املتوافرة يف العــامل، مل يتغّري عــدد األشــــــــــــــخــاص الــذين يعــانون من اجلوع بــدرجــة كبرية 
            . وما يزيد     2018                                       مليون شــــــــــــخص من نقص التغذية يف العامل يف عام      821                                  خالل الســــــــــــنوات األربعني األخرية. فقد عاىن 

           ّ                                                                                       من صـــــــــعوبة تقّبل هذا األمر أن أغلبيتهم من منتجي األغذية والعاملني يف قطاع األغذية الذين يعملون يف ظروف هشـــــــــة 
      بات                باإلضـــــــافة إىل ذلك،   و                                                                                   وصـــــــعبة ويتأثرون بالتداعيات االقتصـــــــادية املباشـــــــرة وغري املباشـــــــرة املرتتبة عن النظم الغذائية. 

                 اآلن مجيع البلدان.      يطال                                                 والنقص يف املغذيات الدقيقة والوزن الزائد والسمنة)                                       سوء التغذية مبختلف أشكاله (نقص التغذية 
                                   اســــــتمرت االجتاهات احلالية، ميكن أن يعاين     ما                                                       ويعاين شــــــخص واحد من أصــــــل ثالثة أشــــــخاص من ســــــوء التغذية، وإذا

  .    2030                                                 شخص واحد من بني شخصني اثنني من سوء التغذية حبلول عام 
 
ّ                                                                                     ومن املرّجح أن تتفاقم هذه التوترات مع اســــــــــــــتمرار مواجهة النظم الغذائية حتديات معقدة ومتعاظمة تشــــــــــــــمل          

                                                                                                                 التغريات الدميغرافية واملناخية، وانعدام االســتقرار الســياســي والنزاعات وزيادة الضــغوط على املوارد الطبيعية (األراضــي واملياه 
            اإليكولوجية.               ) ووظائف النظم        وغري ذلك                  والتنوع البيولوجي 
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                                                                                             وهناك حاجة إىل نظم غذائية مســـــــــــــتدامة لضـــــــــــــمان إنتاج األغذية بطريقة مالئمة واحلد من الفاقد واملهدر منها  
                         ، وتقليل اآلثار البيئية.      العيش                                                                  مع احملافظة على صحة اإلنسان والبيئة، واالستقرار السياسي، وحتسني سبل كسب 

 
        الصـــــــناعة        قطاعات                                         ّ     اد الســـــــياســـــــية للنظم الغذائية، مبا يف ذلك الرتّكز يف     األبع      إزاء                   يف الوقت نفســـــــه القلق        يتزايد   و  

                                                                                                     والبيع بالتجزئة، واالختالالت يف القوة وغياب الدميقراطية يف حوكمة هذه النظم، واالفتقار إىل الشــــــــــــــفافية واملســــــــــــــاءلة، 
                                ة واملوارد الوراثية، والتحكم هبا.                                                                          والقضايا املتعلقة باحلصول على املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك األراضي واملياه والطاق

 
              أكرب يف املســــــــــــــامهة    ا                                                    ً النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة دورً           بأن تؤدي        املطالبة         بالتايل        وتتزايد  

                                                                                                       يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية يف العامل. وتربز أمهية هذه النهج بشــــــــكل متزايد يف النقاشــــــــات حول التنمية املســــــــتدامة
                                                                                                      بســــبب ســــعيها إىل ربط االســــتدامة البيئية واالبتكار االجتماعي، واإلنتاج واالســــتهالك، واملخاوف العاملية والديناميكيات 

                                        والقائمة على املشاركة وحشد املعارف احمللية.   ا                      ّ       ً احمللية عرب دعم احللول املكّيفة حمليً 
 
                           إىل فريق اخلرباء إصدار تقرير       2017          شرين األول           يف أكتوبر/ت        العاملي                 جلنة األمن الغذائي                    ويف هذا السياق، طلبت  

      ُ                                                                                                عن "الُنهج الزراعيــة اإليكولوجيــة وغريهــا من االبتكــارات من أجــل زراعــة ونظم غــذائيــة مســــــــــــــتــدامــة لتعزيز األمن الغــذائي 
           تشرين األول  /        يف أكتوبر       العاملي               األمن الغذائي                                                                   والتغذية" لالسرتشاد به يف مناقشات الدورة العامة السادسة واألربعني للجنة 

             هج واملمارســــــــــــــات                                    ُ هج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النُ                                              ُ ولتكوين فهم أفضــــــــــــــل لألدوار اليت ميكن أن تؤديها النُ       2019
                       والتكنولوجيات املبتكرة.

 
يات املنبثقة عنه إىل تزويد صــــــــــــــانعي القرار يف          باألدلة    "          جماالت اجملتمع "     خمتلف                                                                  ويهدف هذا التقرير والتوصــــــــــــــ

                           هج واملمارســــــــــــــات والتكنولوجيات                                    ُ هج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النُ                                    ُ املســــــــــــــامهة احملتملة اليت ميكن أن تقدمها النُ     عن
                                                                                تصميم النظم الغذائية املستدامة اليت تساهم يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، وتنفيذها.        من أجل        املبتكرة 

 
ّ              ويتســم مفهوما االنتقال والتحّول بأمهية حمورية                                   من هذا املنظور الديناميكي، يســتكشــف    ا                     ً يف هذا التقرير. وانطالقً                             

                           هج واملمارسات والتكنولوجيات                                    ُ هج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النُ                                               ُ فريق اخلرباء املسامهة احملتملة اليت ميكن أن تقدمها النُ 
         املبتكرة.

 
ّ        يف الواقع، هنـــاك حـــاجـــة إىل عمليـــات االنتقـــال لبلورة التحّول اجلـــذري                                   يف النظم الغـــذائيـــة، وتكييف النمـــاذج                                                    

                                                                                                       والقواعد واملؤســــــــســــــــات واملمارســــــــات االقتصــــــــادية والبيئية والســــــــياســــــــية والتكنولوجية اليت مل تعد متوافقة على حنو متزايد 
                 " والوضع الراهن.         التعقيدات                               ّ        مع توقعات احلاضر واملستقبل، والتغّلب على "

 
ّ                                                  ابقة على التنوّع الكبري للنظم الغذائية بني البلدان وداخلها. وتوجد  ّ                                 ســـّلط فريق اخلرباء الضـــوء يف تقاريره الســـ   قد   و                 

        بالتايل      ّ ويتعّني   .       للغاية                                                                                       هذه النظم الغذائية يف ســــــــــــياقات بيئية واجتماعية ثقافية واقتصــــــــــــادية خمتلفة وتواجه حتديات متنوعة 
                     نظم غذائية مســـــــــــتدامة.    ّ             كّيفة معه إلقامة ت                                                        على اجلهات الفاعلة أن تصـــــــــــمم مســـــــــــارات انتقال خاصـــــــــــة بكل ســـــــــــياق وم
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ّ                                 وكما أشــــارت إليه هذه التقارير، جتمع املســــارات اخلاصــــة بكل ســــياق بني التدّخالت الفنية واالســــتثمارات والســــياســــات                                                                  
ّ                                                  والصــــــــــــــكوك التمكينيـة. كمـا أ�ـا تشــــــــــــــمـل جمموعـة متنّوعـة من اجلهـات الفـاعلـة على مســــــــــــــتويـات خمتلفـة. ولكن ال بـد                                            

                   يف املؤســــــســــــات واملعايري                   اهليكلية بقدر أكرب                               ناســــــبة على نطاقات صــــــغرية والتغريات                              من أن حتصــــــل التحوالت التدرجيية امل
ّ                                                 على نطاقات أوســع بطريقة متناســقة ومتكاملة من أجل إحداث التحّول يف النظم الغذائية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية                                                           

                      بســبب قدرهتا على املســامهة    ا                   ً املبتكرة االنتباه أيضًــ                                                                   والتنمية املســتدامة. وتلفت النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج 
                                         يف تصميم العمليات املرتابطة اخلاصة بكل نطاق.

 
                                     ، يقوم التقرير بتحليل التجارب واألدلة       العاملي                  جلنة األمن الغذائي                                       ولتلبية الطموحات والتوقعات املالزمة لطلب  

    رف.  ا             الثغرات يف املع   ً    فضــــــــــالً عن                            تنطوي عليها التكنولوجيا،                                                   العديدة املتاحة. كما أنه يشــــــــــري إىل اإلمكانات واحلدود اليت
                                    هذه املسائل، بل توضيح طبيعتها وتسليط                                                                ّ ويستكشف التقرير كذلك املسائل املثرية للجدل. وليس املقصد من ذلك حلّ 

                ك. ويرمي ذلك إىل                                                                                   على اجملاالت اليت ميكن أن تقدم فيها اآلراء والرؤى والقيم املتباينة منظورات خمتلفة هلدف مشرت        الضوء
                       ، ينظر التقرير يف تصميم  ا                                                         ّ            ً            ً جتاوز االزدواجيات العقيمة احملتملة وإىل صياغة اخليارات اليت يتعّني اختاذها صياغًة أفضل. وأخريً 

ّ                                 البيئات املؤسساتية اليت ميكنها أن تشّجع مسارات االنتقال الالزمة لدعم التحّول اجلذري املتوقع يف النظم الغذائية.                                   ّ                                   
 
                  بالتأكيد أحد أكثر        إعداده                                                                        ُ     وهذا التقرير الذي جيمع بني رؤى خمتلفة ومتفاوتة للغاية حول مستقبل البشرية، يُعترب  

ً          التقارير تعقيًدا منذ نشــــــأ ً       ً                                    . لذا فهو يُعترب معلًما بارزًا يف ســــــياق عملية مفتوحة ترمي إىل العمل     2010                 فريق اخلرباء يف عام    ة                      ُ          
      واضعي      تمكني   ّ                                                  ويّتسم فهم املسائل املثرية للجدل وتقييمها بأمهية رئيسية ل        ستدامة.         حتديات اال        مواجهة                بصورة مجاعية على 

                                                                                    تصــــميم الســــبل امللموســــة إلقامة نظم غذائية مســــتدامة على مســــتويات خمتلفة وتنفيذها. وأمتىن بصــــدق    من          الســــياســــات 
                                            إعداد هذا التقرير، من املســــامهة بفعالية يف حتقيق             طوال مرحلة                    اليت مت مجعها وتنظيمها                                 أن تتمكن الوســــاطة العلمية واخلربة

  .    كافة                                                        األمن الغذائي والتغذية والتنمية املستدامة على املستويات
 
ّ  ويكّمل  ّ                                                هذا التقرير الرابع عشـــــــر الرســـــــائل املوّجهة إىل املنتدى الســـــــياســـــــي الرفيع املســـــــتوى يف يوليو/متوز                                         2017       

                           من أهداف التنمية املســــــــــتدامة.    2                               عند املســــــــــامهة يف اســــــــــتعراض حتقيق اهلدف                      األمم املتحدة، ويعززها          الرئيســــــــــي    ّ قرّ   امل  يف 
                                                                               على االعرتاف بالتحوالت األخرية الرئيســــــــية يف اخلطة واألولويات العاملية، وهي احلاجة إىل جتاوز    ا                  ً ويســــــــاعد التقرير أيضــــــــً 

                                  ائي والتغــذيــة من جهــة، وأمهيــة النظر                                       النظم الغــذائيــة بــأكملهــا ملعــاجلــة األمن الغــذ    إىل                               الرتكيز على إنتــاج األغــذيــة والنظر 
                     بكاملها من جهة أخرى.      2030                                                                      إىل النظم الغذائية بوصفها وسيلة فعالة لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

 
ّ                                  ، أود أن أنّوه باجلهود اليت بذهلا أســــــــاليف وباملســــــــامهات     ً                              قريًبا اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء        ســــــــأغادر        حيث أين  و               

       وإنشـــاء                   جلنة األمن الغذائي               ســـنوات على إصـــالح      عشـــر                                                       اليت قدمها زمالئي يف إعداد مثل هذا النص الســـردي. وبعد مرور 
                                            ّ                                                            فريق اخلرباء، حان الوقت لتثمني هذه املسامهة والتطّلع إىل املستقبل. وأمنييت هي ضمان القدرة اجلماعية والذكاء اجلماعي 

                                                             وعات فريق اخلرباء الســــــــابقة. وســــــــيكون التأمل يف حالة املعارف الراهنة                 ّ                  على وضــــــــع منظور تطّلعي يســــــــرتشــــــــد جبميع مطب
                                  عن التحديات والثغرات وأوجه انعدام                                                                   ً وتســـــليط الضـــــوء على اجملاالت األســـــاســـــية لتوافق اآلراء وتلك املثرية للجدل فضـــــًال 
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رة لفريق اخلرباء يف تنظيم وا ّ                          اليقني الرئيســـية، اإلرث الذي نرتكه وســـيؤكد الرؤية املتبصـــّ                                  جهة علمية وســـياســـاتية فريدة لتحقيق                                                  
                                               األمن الغذائي والتغذية وأهداف التنمية املستدامة.

 
*** 

                                                                                                     بـالنيـابـة عن اللجنـة التوجيهيـة لفريق اخلرباء، أود أن أنوه مبشـــــــــــــــاركـة والتزام مجيع اخلرباء الـذي عملوا على إعـداد  
                             (اململكة املتحدة)، وأعضـــــاء فريق   Fergus Lloyd Sinclair          ّ   املشـــــروع الســـــّيد       إعداد                                هذا التقرير، وال ســـــيما رئيس فريق 

  Dilfuza Egamberdieva         (كندا)، و  Rachel Bezner-Kerr            (أسرتاليا)، و  Mary Ann Augustin        املشروع:       إعداد 
                (الواليــات املتحــدة   Barbara Gemmill Herren           (نيجرييــا)، و  Oluwole Abiodun Fatunbi              (أوزبكســــــــــــــتــان)، و

 André Luiz            (زمبابوي)، و  Florence Mtambanengwe            (باكســــتان)، و  Abid Hussain                    األمريكية وســــويســــرا)، و

Rodrigues Gonçalves  (الربازيل)، و            Alexander Wezel  .(أملانيا)          
 
     فريق       لعمل           الذي قدمته    ّ   القّيم                  أشـــــــكرها على الدعم     وأن               الرفيع املســـــــتوى            فريق اخلرباء                         وأود أن أشـــــــيد جبهود أمانة  

       اخلرباء.
 
ا    قد   و                                                                  كبري من اقرتاحات املراجعني من النظراء اخلارجيني والتعليقات اليت قدمها          ّ إىل حدّ                       ً  اســــتفاد هذا التقرير أيضــــً

  .    ٍ سواءٍ                                                                                        ٍ عدد أكرب من املعتاد من اخلرباء واملؤسسات، إن بالنسبة إىل نطاق التقرير أو مسودته األوىل على حدٍ 
 
ٍ                                                 وا بتفاٍن تام الدعم املايل الفعال واملتواصل لعمل فريق اخلرباء                                 ا، أود أن أشكر الشركاء الذين قدم    ً          ً وأخريًا وليس آخرً          

                                                                                                         والذين سامهوا بالتايل يف احملافظة على احلياد واملوضوعية واجلودة املعرتف هبا على نطاق واسع يف مداوالت الفريق وتقاريره.
 
                ّ         الغين والشــــــــامل ســــــــيحّفز عملية                                                                       وبفضــــــــل هذا املســــــــتوى الرفيع من اخلربة وااللتزام، أنا على ثقة بأن هذا التقرير  
         ، وسيشكل          التعقيدات                                   ّ       ثراء، وسيساعد يف �اية املطاف على التغّلب على                     اليت ستتسم مبزيد من ال                  تقارب بني السياسات   ال

                                                 فهم مشرتك للتحديات الرئيسية اليت تواجهها اإلنسانية.       تكوين                            مصدر إهلام إلجياد سبل واعدة عرب 
 

Patrick Caron 
 
 
 
 
 
 
 

 2019يونيو/حزيران  24رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 
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 والتوصيات الملخص
      وحتقيق       2030                                                                              توجد النظم الغذائية عند مفرتق طرق. وهناك حاجة إىل إجراء حتول جذري لتطبيق خطة عام  

                                                             التوافر وإمكانية احلصــول واالســتخدام واالســتقرار، ومواجهة التحديات   يف                                               األمن الغذائي والتغذية بأبعادمها األربعة املتمثلة 
                                   املناخ، اليت تزيد الضــــــغط على املوارد                         ّ العامل والتوســــــع احلضــــــري وتغّري      يف    ســــــكاين  ال    نمو   ال                                املعقدة واملتعددة األبعاد، مبا فيها 

                                           أدلة واضـــــــــحة على هذه احلاجة من منظورات خمتلفة   ُ     اُعطيت                                           ر على األراضـــــــــي واملياه والتنوع البيولوجي. وقد              الطبيعية فتؤث
        ، وباتت             (فريق اخلرباء)                                                                                     يف التقارير الســـــــــابقة اليت صـــــــــدرت عن فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية

           وعلى كيفية         من طعام       الناس          يتناوله                          ا التحول تأثري عميق على ما                                         حتظى اآلن باالعرتاف على نطاق واســـــــع. وســـــــيكون هلذ
                                     إنتاج األغذية ومعاجلتها ونقلها وبيعها.

      األول               يف أكتوبر/تشـــــــــــــرين                               التابعة لألمم املتحدة (اللجنة)                              طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي   ،             ويف هذا الســـــــــــــياق 
                                                       اإليكولوجية وغريها من االبتكارات من أجل زراعة ونظم غذائية             هج الزراعية  ُ نُ   ال                              إىل فريق اخلرباء إصــــــدار تقرير عن "      2017

                                                ناقشــــــات خالل الدورة العامة الســــــادســــــة واألربعني للجنة   امل               " لالســــــرتشــــــاد به يف                                     مســــــتدامة لتعزيز األمن الغذائي والتغذية
  .    2019      األول               يف أكتوبر/تشرين 

                                     ة اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة                   طبيعة النهج الزراعي                   من خالل هذا التقرير                   يســــــــــــــتكشــــــــــــــف فريق اخلرباء   و  
                                ز األمن الغذائي والتغذية. ويعتمد  ي    تعز  ل                                                                 املســــــــــامهات احملتملة اليت ميكن أن تقدمها يف االنتقال إىل نظم غذائية مســــــــــتدامة   و 

ـــ          يف الرتكيز                ومتعـــدد النطـــاقـــات    ا        ً دينـــاميكيًـــ    ا                ً فريق اخلرباء منظورً     د                                             على مفهومي االنتقـــال والتحول. ويلزم حصــــــــــــــول العـــدي
                                                                                                        من عمليات االنتقال يف نظم إنتاج حمددة وعلى طول ســلســلة القيمة الغذائية من أجل إجراء حتول كبري يف النظم الغذائية 

                                    والتغريات اهليكلية يف املؤســــــــــســــــــــات واملعايري    ة    صــــــــــغري     ات        على نطاق   ة       التدرجيي   ت         صــــــــــل التحوال حت              . وال بد من أن       أكملها ب
ّ                                 أوسع بطريقة متناسقة ومتكاملة من أجل حتقيق التحّول املرجو يف النظام الغذائي العاملي.    ات        على نطاق                                               

ّ                                 )، جتمع مســارات االنتقال بني التدّخالت الفنية واالســتثمارات والســياســات     2016            فريق اخلرباء (     إليه           وكما أشــار                                
ّ                         جمموعة متنّوعة من اجلهات الفاعلة على             اليت تعىن هبا                  والصــــــــــــــكوك التمكينية                    ّ              مســــــــــــــتويات خمتلفة. وســــــــــــــّلط فريق اخلرباء          

ّ                                                               ) الضـــــوء يف تقاريره الســـــابقة على تنوّع النظم الغذائية بني البلدان وداخلها. وتوجد هذه النظم الغذائية  ب    2017  ،     2016 (                                 
    علة                ّ               . بالتايل، ســيتعّني على اجلهات الفا ا                                                                       ً يف ســياقات بيئية واجتماعية وثقافية واقتصــادية خمتلفة وتواجه حتديات متنوعة جدً 

      أبعد    إىل                                                                                          يف النظم الغذائية أن تصــــــــمم مســــــــارات انتقال خاصــــــــة بكل ســــــــياق إلقامة نظم غذائية مســــــــتدامة. وباالنتقال 
                                                                  ) املبادئ العملية املتداخلة الثالثة التالية اليت تساهم يف تشكيل مسارات     2016                                  من خصوصية السياق، حدد فريق اخلرباء (
                             ) حتســــــــــــــني كفاءة اســــــــــــــتخدام املوارد؛  1   : (   وهي                             تحقيق األمن الغذائي والتغذية                                    االنتقال إىل النظم الغذائية املســــــــــــــتدامة ل

                                 ضمان العدالة/املسؤولية االجتماعية.  و   )  3                          تعزيز القدرة على الصمود؛ (  و   )  2 (

                                                                   حبقوق اإلنســان كأســاس إلقامة نظم غذائية مســتدامة. ويعترب أن مبادئ "بانثر"           ّ يف املســتهلّ             هذا التقرير      يعرتف   و  
) PANTHER (  املشـــاركة، واملســـاءلة، وعدم التمييز، والشـــفافية، وكرامة اإلنســـان، والتمكني، وســـيادة            املتمثلة يف        الســـبعة                                                                           

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

                                             اعدة صـــــــــــــانعي القرار يف احلكومات واملنظمات الدولية      إىل مســـــــــــــ             املنبثقة عنه        توصـــــــــــــيات  ال                    ويهدف هذا التقرير و  
                                                                                               ومؤســـســـات البحوث والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين، على تصـــميم مســـارات االنتقال امللموســـة إىل نظم غذائية 
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            ة واإلقليمية                   الطبيعي) إىل الوطني     شـــهد                             احمللية (املزرعة واجملتمع احمللي وامل           خمتلفة، من        ســـتويات م    على     ها      وتنفيذ              أكثر اســـتدامة
          والعاملية.

 الملخص

                                                          الزراعة اإليكولوجية: مسارات االنتقال إلى نظم غذائية مستدامة

                                                            اكتسب أمهية بارزة يف اخلطاب العلمي والزراعي والسياسي يف السنوات    ا        ً ديناميكيً                           ً   الزراعة اإليكولوجية مفهوًما   ّ تعدّ   - 1
                                                                                                   األخرية. ويتم الرتويج هلا بصـــــــورة متزايدة على أ�ا قادرة على املســـــــامهة يف حتويل النظم الغذائية عرب تطبيق املبادئ 

                      طريقة تسمح هلا بالتجدد                                                                               اإليكولوجية على الزراعة وضمان استخدام املوارد الطبيعية وخدمات النظم اإليكولوجية ب
                    وميكن أن خيتــار النــاس    ا                                       ً معــاجلــة احلــاجــة إىل نظم غــذائيــة منصــــــــــــــفــة اجتمــاعيًــ                        العمــل يف الوقــت نفســـــــــــــــه على   و 

                  جمموعة من املمارســــــــــــــات     على       علم و   ال                                                                    فيها ما يأكلونه وكيف يتم إنتاجه وأين. وتنطوي الزراعة اإليكولوجية على 
ّ                وحركة اجتماعية، وقد تطّورت يف العقود األخ      ّ                                                             رية ليّتسع نطاق تركيزها من احلقول واملزارع إىل الزراعة والنظم الغذائية                       

                                                          لالختصــــــــــــــاصــــــــــــــات يشــــــــــــــمل مجيع األبعاد اإليكولوجية واالجتماعية والثقافية    ا    ً عابرً                           ً بأكملها. وباتت اليوم جماًال 
                                                                        والتكنولوجية واالقتصادية والسياسية للنظم الغذائية، من اإلنتاج إىل االستهالك.

   ً ًيا                       اختصـــاصـــات علمية خمتلفة ســـع    بني        �ا جتمع أ               لالختصـــاصـــات، حيث    ا    ً عابرً     ً  علمًيا                       ً زراعة اإليكولوجية جماًال   ال     ّ تعدّ   - 2
                                                                                             إىل إجياد حلول ملشــــــــاكل العامل الفعلية بالشــــــــراكة مع العديد من أصــــــــحاب املصــــــــلحة ومع مراعاة معارفهم احمللية 

ّ          من شـــــأ�ا أن تشـــــّجع التعلم         ومتكررة                               وقيمهم الثقافية بطريقة تأملية             ، باإلضـــــافة                    بني الباحثني واملمارســـــني       املشـــــرتك             
        الســـــــــلســـــــــلة         امتداد                                      زارع إىل آخر أو بني جهات فاعلة أخرى على           ُ األفقي من مُ                          إىل نشـــــــــر املعارف على املســـــــــتوى 

           اليت تســــتخدم                                          األمر على فهم املمارســــات الزراعية امليدانية   ئ                                انصــــب تركيز هذا اجملال العملي يف باد   قد             الغذائية. و 
                                                                                                 القليل من املدخالت اخلارجية ولكن درجة عالية من التنوع البيولوجي الزراعي واليت تشــــــــــــــدد على إعادة التدوير 
                                                                                            وصـــــون الرتبة وصـــــحة احليوان، مبا يف ذلك إدارة التفاعالت بني املكونات والتنويع االقتصـــــادي. وقد اتســـــع نطاق 

                         كولوجيــا املنــاظر الطبيعيــة،   إي     غطي               الطبيعيــة واليت ت        املنــاظر    طـاق                                        الرتكيز منــذ ذلـك احلني ليشــــــــــــــمــل العمليــات على ن
                                                                                 ، العلوم االجتماعية واإليكولوجيا السياسية املتصلة بتطوير نظم غذائية منصفة ومستدامة.     ً ومؤخرًا

ّ                                                    ة اإليكولوجية أن تســــــــــــــّخر العمليات البيولوجية واإليكولوجية يف اإلنتاج الزراعي  ي             مارســــــــــــــات الزراع  امل       من شــــــــــــــأن   - 3                    
نها   وأ                            تشــــــــــمل الوقود األحفوري واملواد                  اليت يتم شــــــــــراؤها و                       لحد من اســــــــــتخدام املدخالت  ل                ّ    ن حتافظ عليها وحتســــــــــّ

                                             وإنتاجية وقدرة على الصــــــــــــــمود. وتثمن نظم الزراعة   ا                                     ً تهيئة نظم إيكولوجية زراعية أكثر تنوعً  ل                      الكيميائية الزراعية و 
                                                        ة؛ وخماليط األصناف؛ وتقنيات إدارة املوائل للتنوع البيولوجي                                                       اإليكولوجية: التنويع؛ والزراعة املختلطة؛ والزراعة البيني

  ؛        األحيائي                                                                                    املرتبط باحملصـــــــــول؛ واملكافحة البيولوجية لآلفات؛ وحتســـــــــني تركيبة الرتبة وصـــــــــحتها؛ وتثبيت النيرتوجني 
               مجلة أمور أخرى.   بني                                      وتدوير املغذيات والطاقة والنفايات، من 

                                                              ددة اليت ميكن وصــفها بأ�ا ممارســات زراعية إيكولوجية، كما وليس هناك                          هناك جمموعة من املمارســات احمل   ت   ليســ  - 4
                                   عترب كذلك. بل على العكس، هناك جمموعة                            ُ عترب زراعة إيكولوجية وما ال يُ                               ُ حدود واضــــــــــــــحة ومتفق عليها بني ما يُ 

    ملدى    ا       ً آخر تبعً                                                                                     واســعة من املمارســات الزراعية اليت ميكن تصــنيفها على أ�ا ممارســات زراعية إيكولوجية بشــكل أو ب



17 

                      ، يتوقف األمر على مـــدى:                  من النـــاحيـــة العمليـــة                                                    تطبيق املبـــادئ الزراعيـــة اإليكولوجيـــة على املســــــــــــــتوى احمللي. و 
                اتســـــــــامها باإلنصـــــــــاف   و   )  2   ؛ (              اليت يتم شـــــــــراؤها          من املدخالت                                         ً ) اعتمادها على املمارســـــــــات اإليكولوجية بدًال  1 (

     يشــمل    ا  ً ميً  ا  نظ   ا          ً اتباعها �جً   و   )  3   ؛ (                     وخضــوعها للرقابة احمللية                              ّ                     ومراعاهتا لالعتبارات البيئية وتكّيفها مع الظروف احمللية 
                                    عن الرتكيز فقط على تكنولوجيات حمددة.    ا                             ً إدارة التفاعالت بني املكونات عوضً 

                    على األزمات الزراعيـة    ا                       ً ية يف الكثري من األحيـان ردً                                               نشــــــــــــــأت احلركات االجتمـاعيـة املتصــــــــــــــلـة بالزراعة اإليكولوج  - 5
                                                                    إلحداث تغيري واســــــــــــع النطاق يف الزراعة والنظم الغذائية. وقد أصــــــــــــبحت الزراعة      األمشل                  وتضــــــــــــافرت مع اجلهود 

      فالحني   ال       منظمات   و         جتماعية   اال     ركات             العديد من احل                       الرئيســـــــي الذي تطالب فيه     ايت                       اإليكولوجية اإلطار الســـــــياســـــــ
    ا                                                   ً جمموعـــة متنوعـــة من النظم الزراعيـــة والغـــذائيـــة املكيفـــة حمليًـــ     عن    فيـــه      افع                        العـــامل حبقوقهـــا اجلمـــاعيـــة وتـــد       من حول 

                      ّ                                             األغذية بشكل أساسي. وتسّلط احلركات االجتماعية الضوء على احلاجة إىل إقامة    ي         صغار منتج           يعمل فيها     واليت 
                                              غذائية. كما أ�ا تضع الزراعة اإليكولوجية يف موضع                                                         رابط قوي بني الزراعة اإليكولوجية واحلق يف الغذاء والسيادة ال

                               هياكل السلطة يف اجملتمع وحتويلها.         مواجهة                                   النضال السياسي الذي يتطلب من الناس 

                                                                                            هناك حماوالت عديدة لتحديد مبادئ الزراعة اإليكولوجية يف األدبيات العلمية. ويقرتح هذا التقرير جمموعة    ت   كان  - 6
ّ       مقتضــــــــــــــبة وموّحدة من                                                                        دأ للزراعة اإليكولوجية ذي الصــــــــــــــلة مبا يلي: إعادة التدوير؛ واحلد من اســــــــــــــتخدام   مب    13          

ة الرتبــة؛ وصــــــــــــــحــة احليوان ورفــاهــه؛ والتنوع البيولوجي؛ والتــآزر (إدارة التفــاعالت)؛ والتنويع  ّ                                                                                    املــدخالت؛ وصــــــــــــــحــّ           
                           االجتماعية واألمناط الغذائية؛                                                                             االقتصادي؛ والتشارك يف توليد املعارف (ضم املعارف احمللية والعلوم العاملية)؛ والقيم 

                                                            واإلنصاف؛ والرتابط؛ وحوكمة األراضي واملوارد الطبيعية؛ واملشاركة.

ّ                                                              ّ                                  يعّرف النهج الزراعي اإليكولوجي من أجل نظم غذائية مستدامة بأنه �ج حيّبذ استخدام العمليات الطبيعية، وحيد   - 7   
                                            تقليل العوامل اخلارجية الســـــــــلبية إىل حدها األدىن،                                                    من اســـــــــتخدام املدخالت اخلارجية، ويعزز احللقات املقفلة مع

ّ                                         ويشدد على أمهية املعارف احمللية والعمليات التشاركية اليت تطّور املعارف واملمارسات من خالل التجربة واألسال     يب                                                      
     ضطالع                  كبرية على كيفية اال   ا          ً ذلك آثارً   ّ  ّلف                     املساواة االجتماعية. وخي   م                                    العلمية وعلى احلاجة إىل التصدي ألوجه عد

                                                                 النهج الزراعي اإليكولوجي من أجل نظم غذائية مســــــــــتدامة بأن نظم األغذية                                 ّ بالبحوث والتعليم واإلرشــــــــــاد. ويقرّ 
     نطوي  ي         كما أنه                                                                                     الزراعية تقرتن بالنظم االجتماعية واإليكولوجية من مرحلة إنتاج األغذية إىل مرحلة اســــــــــــــتهالكها.  

                     تكاملها الكلي من أجل     على                                 كة اجتماعية زراعية إيكولوجية، و    حر   و                                      العلوم واملمارســــــــــــات الزراعية اإليكولوجية      على
                            حتقيق األمن الغذائي والتغذية.

                                                                                           يقوم العـــديـــد من املزارعني وغريهم من اجلهـــات الفـــاعلـــة يف النظم الغـــذائيـــة من حول العـــامل مبمـــارســــــــــــــــة الزراعـــة   - 8
                           لنقاش متواصـــل حول مدى مســـامهة    ا                 ً . وتشـــكل خربهتم أســـاسًـــ                         ّ       ً تعزيزها بأشـــكال متعددة مكّيفة حملًيا             اإليكولوجية و 

                                                                                                 النهج الزراعية اإليكولوجية يف تصـــــــــــــميم النظم الغذائية املســـــــــــــتدامة اليت تســـــــــــــمح بتحقيق األمن الغذائي والتغذية 
ّ               ) ما هي كّمية األغذية اليت  1                                                                  على املســــــــــتويات كافة. ويدور النقاش حول املســــــــــائل احليوية الثالث التالية: (       ّ يتعّني          

                                                                                                      إنتاجها لتحقيق األمن الغذائي والتغذية؛ وحمور هذه املســـــالة هو معرفة ما إذا كان األمن الغذائي والتغذية مشـــــكلة 
            اإليكولوجية                              ) هل ميكن أن تنتج نظم الزراعة 2                  احلصـول واالسـتخدام؟ (        إمكانية          سـاسـي أو ب أ                    ترتبط بالتوافر بشـكل 

ّ                                          كّمية كافية من األغذية لتلبية الطلب العاملي عل                                                      ) كيف ميكن قياس أداء النظم الغذائية مع مراعاة العوامل  3   ؟ ( ا  يه 
                 والنظم الغذائية؟   ة                                      ما مت جتاهلها يف التقييمات السابقة للزارع   ا                                           ً اخلارجية البيئية واالجتماعية املتعددة اليت غالبً 
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                    تفاق على مجيع اجلوانب                                                                                ليس هناك تعريف واحد للزراعة اإليكولوجية تتفق عليه مجيع اجلهات الفاعلة املعنية، وال ا  - 9
                                                                                              اليت ينطوي عليها هذا املفهوم. ويف حني جيعل ذلك من الصــعب حتديد ما هي الزراعة اإليكولوجية بالضــبط، فإنه 

               . وميكن أن تظهر                       ّ       ً ولوجية بالتطور بطرق مكّيفة حملًيا                                      من املرونة اليت تســـــــــــمح للنهج الزراعية اإليك   ا   ً قدرً    ا        ً يتيح أيضـــــــــــً 
                                                                           بني العلم واحلركات االجتماعية حول ما إذا كان البعدان االجتماعي والســــياســــي يتســــمان                           التوترات واآلراء املتباينة

              ن عن املمارســــــــــــــات  ي     البعد    ين                      وما إذا كان جيب متييز هذ   ا    ً فعليً                         ً الزراعة اإليكولوجية حتوًال          يف إحداث           بأمهية حامسة 
         الزراعية                            جهود جديدة لتحديد املمارســــات                                       ّ                               والتقنيات الزراعية اإليكولوجية اليت ترّكز على امليدان واملزارع. ويتم بذل

        االختالف                                إجراء نقاشـــات حول نقاط التالقي أو        مبوازاة                                                  اليت تعد ممارســـات زراعية إيكولوجية واليت ال تعد كذلك، 
                                                                                            مع الزراعة العضوية اليت تتسم بقدر أكرب من التوجيه وحول تطوير برامج إصدار الشهادات واستخدامها.

              النهج املبتكرة             البحوث حول            بكثري منه يف                                              ّ لبحوث حول النهج الزراعية اإليكولوجية بقدر أقلّ               مت االســــــــــــــتثمار يف ا  -  10
      الغالت           مـا يتعلق بـ            مبـا يف ذلـك يف                         ملحوظـة على مســــــــــــــتوى املعـارف                                   األخرى، األمر الـذي أدى إىل ظهور ثغرات 

                                                                                                        النســبية للممارســات الزراعية اإليكولوجية وأدائها مقارنة بالبدائل األخرى يف خمتلف الســياقات؛ وكيفية ربط الزراعة 
                                                                                                     اإليكولوجية بالســـــياســـــات العامة؛ واآلثار االقتصـــــادية واالجتماعية املرتتبة عن اعتماد النهج الزراعية اإليكولوجية؛ 

                                                               يكولوجية يف زيادة القدرة على الصــــــــمود يف وجه تغري املناخ؛ وكيفية دعم                                ومدى مســــــــامهة املمارســــــــات الزراعية اإل
                                                                                   النظم الغذائية الزراعية اإليكولوجية، مبا يف ذلك التغلب على االنســــــــــــــدادات والتصــــــــــــــدي للمخاطر             االنتقال إىل

                              اليت ميكن أن تعرقل هذا االنتقال.

                         نظم غذائية أكثر اســـتدامة.     إىل               راعي اإليكولوجي            النتقال الز         عمليات ا          مخس مراحل ل  )     Gliessman  ) 2007    حدد   -  11
                      ) زيادة كفاءة اســــــــتخدام  1                                                                  وحتصــــــــل املراحل الثالث األوىل على مســــــــتوى النظام اإليكولوجي الزراعي وتشــــــــمل: (

      إعادة   و   )  3           يكولوجية؛ (  اإل       زراعية   ال      بدائل   ال                                        االســـــــــتعاضـــــــــة عن املدخالت واملمارســـــــــات التقليدية ب  و   )  2         املدخالت؛ (
                                                                              يكولوجي الزراعي باالســــــتناد إىل جمموعة جديدة من العمليات اإليكولوجية. وحتصــــــل املرحلتان                تصــــــميم النظام اإل

                                                        ) إعادة إنشاء عالقة مباشرة بقدر أكرب بني املنتجني واملستهلكني؛  4                                         املتبقيتان على طول النظام الغذائي وتشمل: (
                                واإلنصـــاف والعدالة. ويف حني حتصـــل أول                                                         بناء نظام غذائي عاملي جديد يســـتند إىل املشـــاركة والطابع احمللي   و   )  5 (

ّ    خطوتني بشكل تدرجيي، تتسم اخلطوات الثالث األخرية بطابع حتّويل.                                                    

                                  االبتكار من أجل نظم غذائية مستدامة

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

                                                                            دثها هذه العملية. كما أنه يشـــمل التغريات يف املمارســـات واملعايري واألســـواق والرتتيبات                 ُ إىل التغريات اليت حتُ    ا   ً أيضًـــ 
                                        نتاج األغذية وجتهيزها وتوزيعها واســـــــــــتهالكها                                               املؤســـــــــــســـــــــــاتية اليت ميكنها أن تشـــــــــــجع ظهور شـــــــــــبكات جديدة إل

                                واليت ميكنها أن هتدد الوضع الراهن.

                                      واألفراد اليت حتصــل ضــمنها التغريات وتنتشــر          واملؤســســات                                هي شــبكات املنظمات واجملتمعات احمللية             نظم االبتكار   -  13
                                                 ّ                  هي مبادرات أو جهود جتمع خمتلف أصحاب املصلحة لتهيئة حّيز للتعلم التعاوين               منصات االبتكار    . و       من خالهلا

                                                           النظم الغذائية املستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية.            االنتقال إىل                            والعمل اجلماعي اللذين يدعمان 
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                             ى اعتماد التكنولوجيات اجلديدة  ّ                                                                     رّكزت وجهات النظر التقليدية بشـــــــــــأن االبتكار يف الزراعة يف الكثري من األحيان عل  -  14
                                            ) األشــكال الشــاملة والتشــاركية حلوكمة االبتكار؛  1        تعزيز: (                                     كان هناك تشــديد أكرب يف اآلونة األخرية على           ونشــرها. و 

ّ   االبتكار املســــؤول املوّجه   و   )  3                            بني اجملتمعات احمللية والشــــبكات؛ (       بادهلا                           يف إنتاج املعلومات واملعارف وت          واملشــــاركة  )  2 (                   
                 قضايا االجتماعية.     حنو ال

                                                                                        ختتلف االبتكــارات يف الزراعــة والنظم الغــذائيــة عن تلــك اليت حتصـــــــــــــــل يف قطــاعــات عــديــدة أخرى ألن العمليــات   -  15
ـــة تؤدي دورً  ـــة والتفـــاعالت االجتمـــاعي ـــة   و       فيهـــا.    ا    ً حموريًـــ    ا                                       ً اإليكولوجي ـــالتـــايل، يتســــــــــــــم التكيف مع الظروف البيئي                                       ب

                                                               عمليــة االبتكــار. وميلــك منتجو األغــذيــة معرفــة وثيقــة بــالنظم اإليكولوجيــة                               واالجتمــاعيــة احملليــة بــأمهيــة حــامســة يف 
           على املعارف    ا    ً شــــــــــــــديدً    ا                                                                              ً الزراعية اليت يعملون فيها، لذلك ميكن أن تعتمد نظم االبتكار الزراعي الغذائي اعتمادً 

                 واملمارسات احمللية.

       ّ                       امة ويوّزعها على فئتني رئيســــــــــــــيتني:                                        من النهج املبتكرة من أجل نظم غذائية مســــــــــــــتد   ا                   ً يصــــــــــــــف هذا التقرير عددً   -  16
                 والزراعة املراعية    ا                              ً (مبا يف ذلك الزراعة الذكية مناخيً                                                التكثيف المســـــــتدام لنظم اإلنتاج والنهج ذات الصـــــــلة  ) 1 (

                          النظم الغذائية املســــــتدامة؛     إىل                                                    ً                  للتغذية وســــــالســــــل القيمة الغذائية املســــــتدامة) اليت تشــــــمل عادًة االنتقال التدرجيي 
                                                    (مبا يف ذلك الزراعة العضـــــــــوية واحلراجة الزراعية والزراعة                                       اإليكولوجية الزراعية والنهج ذات الصـــــــلة     لنهج   وا   ) 2 (

      ّ  فرضـــــــــــــّية                            . ويف حني تنطلق الفئة األوىل من         بقدر أكرب                     ّ   أصـــــــــــــحاب املصـــــــــــــلحة أ�ا حتّولية    بعض                   الدائمة) اليت يعترب 
    قصد                                   ُ ن األراضي بطريقة مستدامة، وهذا ما يُ                                                          مواجهة التحديات املستقبلية تتطلب زيادة اإلنتاجية لكل وحدة م    ّ أنّ 
                                                                                          التكثيف املســــــــــــــتدام، تشــــــــــــــدد الفئة الثانية على احلد من املدخالت ودعم التنوع إىل جانب التحول االجتماعي  ب

                                            البيئة واإلنسان ومعاجلة قضايا اإلنصاف واحلوكمة.      سالمة          ز على حتسني                  ّ والسياسي الذي يركّ 

    ّ                 ويرّكز حتليلهـــا املقـــارن     هـــذه                       بني خمتلف النهج املبتكرة          واالختالف  ّ                                 يســــــــــــــّلط التقرير الضــــــــــــــوء على نقـــاط التالقي   -  17
                         التنوع البيولوجي والتآزر   و   )  2   ؛ (       الكفاءة                                  ) اإلنتاج التجددي وإعادة التدوير و  1          التالية: (       التســــــــــــــع           على الصــــــــــــــفات 

        ّ         ّ                          ) والتكّيف مع تغّري املنــاخ والتخفيف من آثــاره؛  4 (                               التنويع االقتصـــــــــــــــادي مقــابــل التخصــــــــــــــص؛   و   )  3           والتكــامــل؛ (
       الرتابط     ) و  8                                           وتكثيف اليد العاملة مقابل تكثيف رأس املال؛ (  )  7   ؛ (       واإلنصــــــاف  ) 6   ؛ (    شــــــرها               توليد املعارف ون  و   )  5 (

                                                                           احلوكمة واملشـــــــاركة. ويتم وصـــــــف كل صـــــــفة من هذه الصـــــــفات بطريقة ديناميكية، باعتبارها   و   )  9   ؛ (         بل العوملة   مقا
                               واقف املختلفة املمكنة بني نقيضني.            طائفة من امل

                                        مســـــامهة كبرية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية                على أ�ا تســـــاهم             هج ذات الصـــــلة                     ُ التكثيف املســـــتدام والنُ         نظر إىل ُ يُ   -  18
                                                                      ويف املبدئني العمليني املتمثلني يف كفاءة اســــــتخدام املوارد والقدرة على الصــــــمود.    ،                        عرب حتســــــني التوافر واالســــــتقرار

                                               هج ذات الصــــــــلة على أ�ا تســــــــاهم مســــــــامهة كبرية يف بعدين                            ُ هج الزراعية اإليكولوجية والنُ          ُ          ُ املقابل، يُنظر إىل النُ     ويف
                                                                                                      من أبعاد األمن الغذائي والتغذية، مها إمكانية احلصــول واالســتخدام، ويف املبدأ الثالث املتمثل يف العدالة/املســؤولية 

                     ة حمورية يف هذه النهج.                                     االجتماعية. وتتسم املشاركة والتمكني بأمهي

              املستدامة بغية           الغذائية    نظم  ل                                                                         حدد هذا التحليل اجلدوى املمكنة من إضافة البصمة اإليكولوجية كمبدأ عملي رابع ل  -  19
                                                           أمناط االســـــــــــتهالك على ما يتم إنتاجه وكيف ترتك املمارســـــــــــات اليت تؤدي          ية تأثري                    اســـــــــــتيعاب بشـــــــــــكل واف كيف

                   من املمكن أن تتســــــــــــــبب                              كفاءة اســــــــــــــتخدام املوارد، مبا أنه             املرتتبة عن    تلك         تتجاوز   ا          ً جتددها آثارً   و                 إىل تدهور البيئة 
                                               البصـــــــمة اإليكولوجية عن اآلثار املرتتبة عن األغذية                    ّ بتدهور البيئة. وتعّرب    ا      ً هي أيضـــــــً                        ممارســـــــات كفاءة االســـــــتخدام
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              واملياه الالزمة    ا       ً بيولوجيً     جة                                                                  ِ اليت تســـتهلكها جمموعة حمددة من األشـــخاص واملقاســـة من حيث مســـاحة األراضـــي املنتِ 
                    تشــــري اجتاهاهتا مع مرور     إذ   ،                                                                      لإلنتاج والســــتيعاب النفايات النامجة عن ذلك. كما أ�ا تســــاهم يف تقييم االســــتدامة

                         النظم الغذائية املستدامة.            االنتقال إىل                   الوقت إىل أي حد حيصل 

            جلديد كركيزة              صـــــــفة الفاعل" ا             إضـــــــافة مفهوم "        إمكانية                      ُ                             حدد التحليل املقارن للُنهج املتبعة فرصـــــــة ممكنة للنظر يف   -  20
                                                                                               خامســــــــة لألمن الغذائي والتغذية بغية اســــــــتيعاب أمهية مشــــــــاركة الناس يف صــــــــنع القرارات املتعلقة بكيفية إنتاج 
                                                                                                   األغذية اليت يتناولو�ا وجتهيزها وختزينها ونقلها وبيعها. ويعين مصطلح "صفة الفاعل" قدرة األفراد أو اجملتمعات 

                                        ها، وعلى اختاذ اإلجراءات والقيام باخليارات   في                                                         لية على حتديد النظم الغذائية والنتائج التغذوية اليت يرغبون   احمل
                                         احلياتية االسرتاتيجية اليت تسمح هلم بتأمينها.

                           ّ                                 اختالف وجهات النظر بشأن كيفّية تحقيق التحول في النظم الغذائية

         االبتكــار      عيق                                             موعــات رئيســــــــــــــيــة من العوامــل املتفــاعلــة اليت ميكن أن ت                                 حيــدد فريق اخلرباء يف هــذا التقرير مخس جم  -  21
                  العوامل االجتماعية   و   )  4         املعرفة؛ (         املتعلقة ب        العوامل   و   )  3                    العوامل االقتصــــــــــــــادية؛ (  و   )  2                 ) عوامل احلوكمة؛ ( 1      وهي: (
        املوارد.         املتعلقة ب      عوامل    وال  )  5   ؛ (         والثقافية

                                                                       التحول الالزم يف الزراعة والنظم الغذائية، مل يتم االتفاق على النهج املبتكرة       إزاء                            يف حني برز توافق عاملي يف اآلراء   -  22
                                                         عرض يف هذا التقرير ســـــــت مســـــــائل مثرية للجدل يتم تلخيص كل واحدة                                   ُ اليت جيب تعزيزها لدعم هذا التحول. وتُ 

                     بني النهج املبتكرة اليت                                               ّ                              منها يف الفقرات الســـــــت التالية من هذا املوجز. وتبّني هذه املســـــــائل االختالفات الرئيســـــــية 
                                                                    ّ                      تؤثر على عمـــل احملركـــات يف جمـــال االبتكـــار واحلواجز احملتملـــة أمـــام االنتقـــال. وتتعّلق هـــذه املســــــــــــــــائـــل مبـــا يلي: 

                          نشـــــر التكنولوجيات الرقمية؛   و   )  3                                   نشـــــر التكنولوجيات األحيائية احلديثة؛ (  و   )  2                         ) حجم املؤســـــســـــات الزراعية؛ ( 1 (
      توصيف                                        ّ اسرتاتيجيات صون التنوع البيولوجي. ويعدّ   و   )  6   ؛ (       األحيائي        التدعيم   و   )  5 (  ؛    ّ   املرّكبة              استخدام األمسدة   و   )  4 (

                                         التوصيات املناسبة حول أفضل طريقة ملعاجلتها.     رفع                      لفهم العوائق املمكنة و    ا     ً أساسيً    ا                          ً هذه املسائل املثرية للجدل أمرً 

                                                                                               هناك اعرتاف متزايد بأن وفورات احلجم يف الزراعة تتوقف على الســـياق وختتلف مع اختالف مدى مراعاة العوامل   -  23
                                    ما تكون املزارع الصــــــــغرية كثيفة العمالة    ا            ً األداء. وغالبً                املســــــــتخدمة لقياس       قاييس   امل                             اخلارجية البيئية واالجتماعية يف 

                  بواســـــــــطة معدل تكافؤ        ُ    الذي يُقاس                      ن أن يكون جمموع الغالت (                                   من أن تكون كثيفة رأس املال، ويف حني ميك     ً بدًال 
                                                                                           مســاحة األراضــي) أعلى يف الزراعة املختلطة احملاصــيل، قد تكون غلة حمصــول رئيســي واحد يف الكثري من األحيان 

           يف ظل األطر            ميكن إجيادها                                                                       أدىن منها يف الزراعة األحادية احملصـــــــــول الواســـــــــعة النطاق. وحتتاج وفورات احلجم اليت 
                                                    املرتتبة عن العوامل اخلارجية (أثر التلوث أو اخنفاض كمية           ّ      اليت يتم جتّنبها و                                     التنظيمية احلالية واإلعانات والتكاليف 

                                                                                                الكربون يف الرتبة أو توفري قدر أقل من اليد العاملة الريفية) إىل تدخالت لتجنب إخفاقات األســــــــــــــواق اليت تؤدي 
                       أنه مت ربط التنوع يف بعض     حني                         بزيادة حجم العمليات. ويف        املرتبط     اعية      الزر    ة                     تدهور النظم اإليكولوجي         استمرار   إىل 

         االنتقـال     ختترب    ا                                                                            ً األحيـان حبجم املزارع الصــــــــــــــغرية، إال أن العمليـات الزراعيـة الواســــــــــــــعـة النطـاق بـدأت هي أيضــــــــــــــً 
ن األداء والقدرة على الصــــمود ع    إىل             لى حد ســــواء.                                                    ّ                            املمارســــات الزراعية اإليكولوجية من خالل التنويع الذي حيســــّ
                                                   حبجم املزارع، حول التنويع الذي ميكن إحداثه على نطاقات             جلهة عالقتها                             تدور املســــــــــائل اليت تتم مناقشــــــــــتها    ا  ً إذً 

                                                            متعددة بدعم من السياسات العامة والبحوث ومبادرات اجملتمع املدين.
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       الســــــالمة                  اوف العامة بشــــــأن                                                                        رغم اعتماد تكنولوجيا التعديل الوراثي على نطاق واســــــع، يســــــتمر النقاش حول املخ  -  24
ّ  القّوة                  ّ   واآلثار البيئية وترّكز                                                                                يف النظم الغذائية وأخالقيات التعديل الوراثي. ويعترب البعض أنه ميكن معاجلة أوجه عدم      

                                                          احلديثة من خالل إجراء البحوث على أســــاس كل حالة على حدة. ولكن           األحيائية                             اليقني املرتبطة بالتكنولوجيات
      النظم             االنتقال إىل   من    ا                                                                             ً ال يعترب معظم مؤيدي الزراعة اإليكولوجية أن التكنولوجيات األحيائية احلديثة تشــكل جزءً 

                  ة الرئيســـــية املتصـــــلة                                                   تكوينها احلايل، تناقضـــــات مع املبادئ الزراعية اإليكولوجي   كم    ، حب    هناك                      الغذائية املســـــتدامة ألن
        لتعديل                                  الدعوات احلديثة إىل إنشــــــاء مرصــــــد عاملي      قرتح                                                       بالبيئة واحلوكمة الدميقراطية والتنوع االجتماعي والثقايف. وت

                                                                                                  اجلينات زيادة الرقابة واحلوار واملداوالت بشـــأن اســـتخدام التكنولوجيات األحيائية. وعلى املســـتوى العاملي، تشـــكل 
     تشــــــــــكل                                  النظم الغذائية املســــــــــتدامة أل�ا باتت             االنتقال إىل   من    ا                    ً حلديثة حبكم الواقع جزءً                        التكنولوجيات األحيائية ا

                                                                                          من النظم الزراعية يف عدد من البلدان. ويف املقابل، يف النظم الغذائية الزراعية اليت مل يتم اعتماد   ا      ً أســــــــاســــــــيً    ا    ً مكونً 
                                         الضــــــــــــــرورة على اعتماد التكنولوجيات األحيائية                              ، ميكن إجياد احللول اليت ال تقوم ب    فيها                        النماذج الكثيفة املدخالت

  .       املتنوعة                على حتليل احلاالت              املقرتح إنشاؤه               وسيساعد املرصد                       املستخدمة يف جماالت أخرى.

                                           الرقمية يف حتســـني اســـتدامة النظم الغذائية إذا مت    ت                                               ملؤيدي التكثيف املســـتدام، ميكن أن تســـاهم التكنولوجيا   ا    ً ووفقً   -  25
                                                                        ســــــع. ويعد نقل التكنولوجيا، وتثقيف املزارعني، واتباع �ج عابر لالختصــــــاصــــــات يشــــــمل                      اعتمادها على نطاق أو 

                                   ضــــــــرورية لتحقيق إمكانات التكنولوجيات    ا                                                            ً مجيع اجلهات الفاعلة (العلماء واملزارعني والصــــــــناعة واحلكومات)، أمورً 
                             حلوكمة الدميقراطية وصــــفة الفاعل          كيز على ا  رت                                       هج الزراعية اإليكولوجية على احلاجة إىل ال                        ُ الرقمية. ويشــــدد مؤيدو النُ 
      أنواع   يف             من يبذهلا، و    وفي                              اســــــــــــــتخدام التكنولوجيات الرقمية،  ب                احملاوالت اليت تبذل    يف      دقيق                      ونظم املعرفة من أجل الت

                                                                                                   النظم الغذائية املســــــــــــــتقبلية اليت يتم دعمها عرب تطبيق هذه التكنولوجيات. وال يعرتض مؤيدو الزراعة اإليكولوجية 
  .                                ً شـــــأن طريقة اســـــتخدامها وضـــــبطها حالًيا                   يف الكثري من األحيان ب      القلق         ســـــاورهم                         التكنولوجيات الرقمية بل ي    على 

                                 لى التكنولوجيات الزراعية الرقمية  ع    صـــــول                                                           وميكن االســـــتفادة من الســـــياســـــات العامة الرامية إىل حتســـــني إمكانية احل
    ية.                                                     لربط املنتجني واملزارعني على حنو أفضل وتيسري العلوم التشارك

                                                                لزيادة الغالت الزراعية وتلوث البيئة الناجم عن تصنيعها واستخدامها    ا     ً رئيسيً    ا    ً مصدرً      ّ   املرّكبة                ل استخدام األمسدة   ّ شكّ   -  26
                                                                             ما طغت الكلفة االقتصـــــــــــادية لتلوث البيئة يف الســـــــــــياقات اليت اســـــــــــتخدمت فيها كميات كبرية   ا                 ً يف الزراعة. وغالبً 

                                                          دة الغالت الزراعية. ويتلقى اســــــــــــــتخدام األمسدة، املقرتن يف الكثري من                                   من األمسدة على القيمة االقتصــــــــــــــادية لزيا
ً  ات وأصــــناف احملاصــــيل احلديثة، دعًما                 األحيان مببيدات اآلف                                            يف العديد من الســــياقات. وميكن أن تتأثر تركيبة   ا     ً ماليً                              

                   إضــــافات عضــــوية، األمر                                           عندما يتم اســــتخدام األمسدة غري العضــــوية من دون    ا    ً ســــلبيً    ا                            ً الرتبة ووظيفتها األحيائية تأثرً 
        اليت يتم                                                                                 الذي يســـــاهم يف تدهور األراضـــــي. وقد أصـــــبح صـــــغار املزارعني الذين يســـــتخدمون الكثري من املدخالت 

ّ    معّرضـــني         شـــراؤها                                    ّ                                   للوقوع يف الدين، ال ســـيما حيث يؤدي تغّري املناخ إىل تفاقم خطر احلصـــول على حمصـــول    ا     ً أحيانً   
   ا                             ً الفقر. ومت إحراز تقدم كبري مؤخرً       حلقة                      خلروج مزارعني آخرين من                                   ً رديء، يف حني شكل استخدام األمسدة سبيًال 

                                             ّ                                                 يف زيادة كفاءة اســتخدام األمسدة من خالل اجلرعات املصــّغرة واإلدارة املتكاملة خلصــوبة الرتبة اليت جتمع اســتخدام 
                على خصوبة الرتبة        حملافظة            الرامية إىل ا            االسرتاتيجيات       خمتلف       صالحية        وتتوقف         العضوية.                      التعديالت العضوية وغري

                                 بنوع الرتبة وطبيعة النظام الزراعي              جلهة ارتباطه       الســــــــــــــياق               إىل حد كبري على                                    يف املمارســــــــــــــات الزراعية العالية الغلة
   عرب                        من الناحية البيولوجية                                                                  ومصـــــــــــــادر األمسدة املتاحة على املســـــــــــــتوى احمللي. ويف حني أنه ميكن تثبيت النيرتوجني 

                                                                                                  إدماج البقوليات يف املمارســـات الزراعية وحتســـني تدوير املغذيات عرب اللجوء إىل املمارســـات الزراعية اإليكولوجية، 
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                                      أصـــــعب، ال ســـــيما إذا مل تكن موارد الفوســـــفات    ا                      ُ                         ً اســـــتبدال الفوســـــفور الذي يُزال مع منتجات احملاصـــــيل أمرً      ّ يعدّ 
          حملافظة على                ا اليت ترمي إىل ا                           ً ة يف االســـــرتاتيجيات املناســـــبة حمليً                            . وقد لوحظ وجود ثغرات معرفي ا               ً احلجري متاحة حمليً 

                    بالنسبة إىل املزارعني.   ا              ً وسليمة اقتصاديً    ا                                 ً خصوبة الرتبة واليت تعد مستدامة بيئيً 

                                                                                                   يف الكثري من األحيان تتقابل زراعة تشكيلة متنوعة من احملاصيل بالتقوية البيولوجية للمحاصيل األساسية بوصفها   -  27
                                                                                         جيــات بــديلــة ملعــاجلــة حــاالت النقص التغــذوي. وتنطوي التقويــة البيولوجيــة على زيــادة القيمــة التغــذويــة       اســــــــــــــرتاتي

                                                                                                     للمحاصــــــــــــــيل من خالل تربية النباتات التقليدية (مثل البطاطا احللوة ذات اللب الربتقايل والغنية بالبيتا كاروتني؛ 
                                            ليت حتتوي على بروتني من نوعية جيدة)، أو أســـــــــاليب                         والدخن اللؤلؤي؛ والذرة ا                                ّ والفاصـــــــــوليا الغنية باحلديد واألرزّ 

                    ّ                                                                                    النقل اجليين (مثل "األرّز الذهيب" الغين مبادة البيتا كاروتني) أو املمارسات الزراعية (مثل القمح الغين بالزنك). وقد 
     ثرها  أ   عن                                                                                         أدت التقوية البيولوجية إىل حتســــــــــني النتائج التغذوية يف ســــــــــياقات حمددة ولكن ال تتوافر معلومات كثرية 

                   بتحســــــــــــــني األمن الغــذائي    ا     ً إجيــابيًــ    ا                                                                    ً على األبعــاد األخرى لألمن الغــذائي والتغــذيــة. وقــد ارتبط تنوع اإلنتــاج ارتبــاطًــ 
                                                                                            والتغذية من خالل االســـــــــــتهالك املباشـــــــــــر وبيع املنتجات الذي أدى إىل زيادة املداخيل اليت مسحت بدورها بتعزيز 

                                                                أن التقوية البيولوجية قد تســـاهم يف االعتماد على حلول غذائية واحدة،                                       األمن الغذائي والتغذية. ويشـــري النقاد إىل 
                                                                    ينطوي بطبيعته على املخاطر ويتســـم بقدر أقل من القدرة على الصـــمود مقارنة    ا                         ً األمر الذي ميكنه أن يشـــكل �جً 

              ا. وميكن إدماج                                                                                   باحملافظة على جمموعة متنوعة من احملاصــــــــــــــيل واملعارف الالزمة لزراعتها وجتهيزها وإعدادها وتناوهل
ّ           ً عتماد احملاصيل احملّصنة بيولوجًيا                                                                  االسرتاتيجيتني حبيث يتاح للمنتجني واملستهلكني القيام خبيارات مستنرية بشأن ا                 ،  

                            أو تنويع اإلنتاج، أو كليهما.

                                                                                           يــدور النقــاش منــذ وقــت طويــل حول مــدى مســـــــــــــــامهــة صــــــــــــــون التنوع البيولوجي داخــل املنــاظر الطبيعيــة الزراعيــة   -  28
                                          تعظيم مســاحة األراضــي املتاحة فقط ألغراض الصــون      ســامهة                                       ســم األراضــي) يف حتقيق أهداف الصــون مقارنة مب    (تقا
                                                       (جتنيب األراضـــي). وتنقض النهج الزراعية اإليكولوجية الرامية                 إىل أقصـــى حد ممكن    ها                 اإلنتاج الزراعي في       زيادة    عرب

             من حيث حتديد      ً أوًال    ؛                  هذا االنقســــــــــــــام الواضــــــــــــــح                                                      إىل حتقيق األمن الغذائي والتغذية، االفرتاضــــــــــــــات الكامنة وراء
                من حيث حتديد مدى    ا                                                                             ً ما إذا كانت املمارســـــات الزراعية املراعية للصـــــون تدر بالضـــــرورة عائدات منخفضـــــة، وثانيً 

                                                                                  الزراعة اليت تســتخدم املواد الكيميائية بكثافة على التنوع البيولوجي يف املناطق اليت متارس           املرتتبة عن     ثار   اآل      احنصــار 
                                                                                                     فيها. وهناك توافق متزايد يف اآلراء مفاده أن أثر الزراعة اإلمجايل على احلشــرات وأشــكال التنوع البيولوجي األخرى 

                                          بلغ مستويات مقلقة تتجاوز حدود حتمل الكوكب.

   ظم                                                                                         د النظر يف املســــــــــــــائل الســــــــــــــت املثرية للجدل، ميكن حتديد الثغرات املعرفية املتعلقة مبقاييس حمددة ألداء الن  عن  -  29
                                            وتوضــــــــيح القرارات احلامسة اليت يلزم اختاذها، مبا يف      خرية  األ          ية يف هذه     نتقال           العمليات اال                الضــــــــرورية لتوجيه   و          الغذائية 

   بني              يارات ســـياســـية       قيام خب            من جهة أو ال                                                   إعادة صـــياغة املســـائل املثرية للجدل من أجل تصـــميم احللول        ذلك فرص 
                                                من غري احملتمل أن تؤدي قوى الســــــــــــــوق، إذا تركت وشــــــــــــــأ�ا،                              من جهة أخرى. ومن الواضــــــــــــــح أنه                اآلراء املتباينة

                                                                                    النظم الغذائية املســــــــــــــتدامة. ويعزى ذلك إىل وجود العديد من العوامل اخلارجية املتصــــــــــــــلة بإنتاج            االنتقال إىل   إىل 
         الزراعية                                                              يتم تســعريها، وإىل حؤول الســلطة اليت ميارســها قطاع املدخالت الغذائية       اليت ال    ها      وتوزيع    ها      وجتهيز         األغذية

                                                     يف الكثري من األحيان هلذه العوامل اخلارجية. وميكن للناس أن                            ي يتزايد تركزه دون التصــــــــــــــدي ذ  ال                 والبيع بالتجزئة
           ) كان هناك  1                                                                              ميارســـــوا الضـــــغط حلل إخفاقات الســـــوق من خالل قراراهتم الشـــــرائية، ولكن ذلك ممكن فقط إذا: (

ّ                  كان هناك منتجات موّمسة تســــــــمح للمســــــــتهلكني   و   )  2   ؛ (                                               منتجات ميســــــــورة الكلفة يتم إنتاجها بطريقة مســــــــتدامة                   
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  يف         اخلطوات                                                               كانت املعلومات بشــــــــــــــأن كيفية إنتاج األغذية متاحة وموثوقة. ويتم اختاذ   و   )  3                   بالقيام باخليارات؛ (
      بصـــورة      ّ  مشـــّغلة                كن أن تكون إما                                                             القطاع اخلاص لتحســـني ســـالســـل القيمة ووضـــع برامج إصـــدار الشـــهادات اليت مي

         االســـتدامة             هذه الربامج                                               واملشـــاركة فيها. ويف الظروف املناســـبة، ميكن أن تضـــمن   ،            بطابع تشـــاركي   ّ    مّتســـمة          مركزية أو 
                                                                                        واإلنصــــــاف على طول الســــــالســــــل الغذائية وأن تســــــاهم يف متكني املســــــتهلكني من اختيار األغذية املنتجة بطريقة 

         ). وترمي     2017                           عين باألمن الغذائي والتغذية،                                                              مســتدامة بفضــل بيئة األغذية املناســبة (فريق اخلرباء الرفيع املســتوى امل
      اآلثار      مجيع                                                   اليت تتخذها احلكومة لتحديد األسعار الصحيحة إىل استيعاب           والتدابري                            السياسات واللوائح التنظيمية 

            االنتقال إىل                                                                                    البيئية واالجتماعية املرتتبة عن اإلنتاج يف أســـــــعار األغذية، ما يســـــــمح لألســـــــواق بالعمل بطرق تدعم 
                                                                                             م الغذائية املســـتدامة. ويتطلب ذلك تســـخري الروابط بني العلوم العابرة لالختصـــاصـــات اليت ميكنها فهم طريقة     النظ

             التغيري الالزم       حداث                                                                             عمـل النظم االجتمـاعيـة والبيئيـة واحلركات االجتمـاعيـة ومنظمـات اجملتمع املدين اليت ميكنهـا إ
                                 النظم الغذائية املستدامة وإدامته.    إىل        لالنتقال 

                                                                  م البيئات المؤسساتية الداعمة لالنتقال إلى النظم الغذائية المستدامة    تصمي

 ّ                                                                                        حيّبذ اجلمود امللحوظ يف الســـــــــــياســـــــــــات العامة واهلياكل املؤســـــــــــســـــــــــاتية والنظم التعليمية والعادات االســـــــــــتهالكية   -  30
            ثل جمموعة من                                       يف الزراعة والنظم الغذائية، األمر الذي مي   ا                                         ً واالســــــــــــــتثمارات يف البحوث، النموذج الســــــــــــــائد حاليً 

   ،                                                              يف العوامل اخلارجية البيئية واالجتماعية على النحو الواجب، وبالتايل   ،   ُ                    ال يُنظر يف النموذج السائد  و            االنسدادات. 
ّ                                   تتم مراعاة هذه العوامل بطريقة مناســــــــــــــبة يف القرارات اليت تؤثر على تطّور النظم الغذائية. وللتغلب على هذا   ال                                                                

                                                                                                اجلمود ومواجهة الوضـــــع القائم، ال بد من توفري فرص متكافئة ميكن على أســـــاســـــها مقارنة النهج املختلفة بطريقة 
                                           تصــــــميم وتنفيذ النهج املبتكرة، مبا يف ذلك النهج                                                    منصــــــفة. ويتطلب ذلك إعادة توجيه االســــــتثمارات واجلهود حنو 

                         النظم الغذائية املستدامة.    إىل                                                                             الزراعية اإليكولوجية اليت توفر بدائل ملموسة للنموذج السائد وتفتح مسارات انتقال 

                                        النظم الغذائية املســـــــتدامة على حتويل الدعم     إىل                                                  ميكن أن يشـــــــمل تصـــــــميم الســـــــياســـــــات العامة الداعمة لالنتقال   -  31
                                                          إىل أن العديد من املزارعني أصـــــــحاب احليازات الصـــــــغرية معرضـــــــني النعدام    ا      ً . ونظرً  ا                            ً إىل النظم الزراعية األكثر تنوعً 

                                                                                              األمن الغذائي وســـوء التغذية، ميكن أن ينجم عن تشـــجيعهم على اســـتخدام األســـاليب الزراعية اإليكولوجية، عرب 
             )، أثر مزدوج     2013                                    املســــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،                                                تقدمي الدعم العام املناســــــــب هلم (فريق اخلرباء الرفيع

                                                           النظم الغذائية املســــتدامة يف آن واحد. وميكن لتدابري الدعم العام             االنتقال إىل                             حتقيق األمن الغذائي والتغذية و      على
ّ                                                                          اليت متّكن املنتجني، بغض النظر عن حجم العمليات اليت يضـــــــطلعون هبا، من االســـــــتعانة بقدر أكرب           باألســـــــاليب      

                                                                                            املســــــتدامة إلنتاج األغذية، أن تشــــــمل إلغاء اإلعانات املالية للمدخالت االصــــــطناعية وتقدمي احلوافز اليت تشــــــجع 
                    ّ                 ، مبا فيها األنواع الربّية. وتتمثل واحدة  ف                                                                   األســاليب املســتدامة إلنتاج األغذية وإدارة املناظر الطبيعية املتعددة الوظائ

      ً عادةً              أســـــعار الســـــوق            عدم اشـــــتمال                                       املميز لألغذية املنتجة بطريقة مســـــتدامة يف                             من العقبات الكربى أمام التســـــعري
  . ا     ً إجيابيً    ا    ً بيئيً    ا                ً لنظم اليت ترتك أثرً  ا      ملنافع              عدم مكافأهتا                                      كلفة العوامل اخلارجية السلبية لإلنتاج و      على  

               النظم الغذائية             االنتقال إىل                                                                       تشــــــمل التغريات الرئيســــــية يف الســــــياســــــات الزراعية والغذائية اليت ميكن أن تســــــاهم يف   -  32
                                                                                                 املســـــــــتدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية: التشـــــــــديد بقدر أكرب على املنافع الصـــــــــحية والتغذوية؛ وتنفيذ 
                                                                                                 حماسبة التكاليف احلقيقية؛ وتركيز اجلهود على اجملاالت اليت تشري األدلة فيها إىل أنه ميكن إحراز أسرع تقدم ممكن 

                                                                                    من الغذائي والتغذية، مثل التعليم، وال ســـــــــيما تعليم الفتيات؛ واختاذ التدابري لدعم اســـــــــتحداث                يف حتقيق نتائج األ
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                                  ل املزارع واملهاجرين؛ والتشــديد بقدر  ا                                                                أشــكال العمالة الالئقة واآلمنة، ال ســيما للشــباب والفئات املهمشــة مثل عم
                              ظم الغذائية، مبا يف ذلك وضــــــــع خطط    الن ب       اخلاصــــــــة                                                 أكرب على جوانب التجهيز والتوزيع والتســــــــويق واالســــــــتهالك 

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

                                                       محاية امللكية الفكرية والتشـــريعات اخلاصـــة بالبذور، وهي أمور         تشـــريعات                                        تشـــمل العقبات أمام تنويع النظم الغذائية   -  33
                                                                        للســــياق القانوين الوطين. وتشــــكل التشــــريعات اخلاصــــة بالبذور اليت تدعم تبادل بذور    ا     ً ري تبعً                   قد حتتاج إىل تغيري كب

      يف هذا    ا   ً مهمً    ا          ً ليها، مكونً  ع    صــــــول   احل        إمكانية                                ، مبا يف ذلك احملاصــــــيل التقليدية، و  ا                        ً األصــــــناف غري املتجانســــــة وراثيً 
                            يت تتســـبب بفقدان الســـكان احملليني                                                                اإلطار. وتشـــمل العقبات األخرى عمليات شـــراء األراضـــي الواســـعة النطاق ال

                                                          تزيد حالة األمن الغذائي والتغذية لصـــــــغار املنتجني وفقراء الريف     قد     واليت    ،                  لى املوارد الطبيعية              مكانية احلصـــــــول ع إل
                                                                                         . ومن شــأن دعم احلقوق العرفية يف متلك صــغار املنتجني لألراضــي واحرتام اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــأن  ا   ً ســوءً 

  ،     2012                                                                              لة حليازة األراضـــي ومصـــايد األمساك والغابات اليت اعتمدهتا جلنة األمن الغذائي العاملي عام              احلوكمة املســـؤو 
                                                                                                    أن يعززا قدرة صغار منتجي األغذية وفقراء الريف على تنفيذ املمارسات الزراعية اإليكولوجية بفضل حتسني القدرة 

                                              على الوصول إىل األراضي والغابات واملوارد املائية.

              الختاذ القرارات    ا     ً رئيســيً    ا                                                                             ً مقاييس األداء الشــاملة اليت تغطي كل اآلثار املرتتبة عن الزراعة والنظم الغذائية، شــرطً      ّ تعدّ   -  34
                                                                                             الرشـــــيدة. وتتوقف أمهية املقاييس على النطاق. وجيب قياس أداء املمارســـــات الفردية حبســـــب الغرض منها. وميكن 
                                                                                             أن يشـــــمل ذلك قياس الكميات من قبيل غلة احملاصـــــيل، أو حمتوى الرتبة من الكربون العضـــــوي، أو الدخل املتأيت 

                                  املمارســــــات مدجمة يف املزارع أو نظم كســــــب       مبا أن                ني ســــــياق وآخر. و                                        من بيع املنتجات، مع مراعاة تباين األداء ب
                     أصــحاب احليازات الصــغرية      عيش                                                      اإلنتاجية الكلية للعوامل يف املؤســســات الزراعية أو ســبل كســب      تصــبح   ،      العيش
  ل    معد      مفهوم                                                               على مســـتوى األســـر املعيشـــية. وعلى مســـتوى املناظر الطبيعية، ميكن تطبيق         ً متكامًال    ا     ً رئيســـيً    ا     ً مقياسًـــ 

                                                                                      تكافؤ مســــــــــاحة األراضــــــــــي على خدمات النظم اإليكولوجية للحصــــــــــول على مقياس متعدد الوظائف جيمع آثار 
ّ        املرّجحة حبســــــــــــــب   و                  النظم اإليكولوجية       ّ     اليت توفّرها                دمات الثقافية  اخل                                         الزراعة على مجيع خدمات التزويد والتنظيم و     

                                     لــب تفعيــل مثــل هــذا املقيــاس تطوير عمليــات                                                         قيمتهــا اجملتمعيــة النســــــــــــــبيــة يف املكــان الــذي يتم توفريهــا فيــه. ويتط
                            ) اليت تظهر فيها خدمات النظم  2   كلم        1000 -  10                                                ســــــــــــــياســــــــــــــاتية ميكن تطبيقها على مســــــــــــــتوى املناظر الطبيعية (

                                                                                     واليت يلزم فيها توافر رأس املال االجتماعي لدى مستخدمي األراضي من أجل إدارة املوارد احمللية.                 ً اإليكولوجية أوًال 
                          يأخذ يف االعتبار ما يســــــتهلكه         ً متكامًال    ا                                               ً م الغذائية الكاملة، متثل البصــــــمة اإليكولوجية مقياســــــً                 وبالنســــــبة إىل النظ

                                              الناس وكيف يتم إنتاجه وجتهيزه ونقله واستخدامه.

                                                                                          مت االعرتاف جبدوى البصـــــــمة اإليكولوجية يف وضـــــــع الســـــــياســـــــات الوطنية والدولية على الرغم من أنه جيب تنقيح   -  35
                                       ، مع مراعاة املمارســـات الزراعية اليت تســـبب                                         تيعاب على أكمل وجه مفهوم القدرة األحيائية ســـ ال              أســـاليب احملاســـبة 

                                      بني خمتلف خدمات النظم اإليكولوجية. ويكمن         قايضــات   وامل                                                 تدهور البيئة مقارنة بتلك اليت تســاهم يف جتدد البيئة
   ،  ة    عملي   ئ د ا                         اســــتخدام املوارد، بوصــــفها مب   ة                                                         ســــبب من األســــباب الرئيســــية للتمييز بني البصــــمة اإليكولوجية وكفاء

      النظم             االنتقال إىل                           التكثيف املســــــــــــــتدام الرامية إىل    �ج                ة اإليكولوجية و  ي          نهج الزراع  ال                  يف صــــــــــــــلب االختالفات بني 
                                                                                                     الغذائية املســتدامة، ذلك أنه من املمكن أن يكون هناك كفاءة عالية يف اســتخدام املوارد وبصــمة إيكولوجية ســلبية 

                                                                                           فسه. ويتمثل أحد الشروط العملية الرئيسية لإلنتاج الزراعي املستدام يف استخدام املمارسات التجددية          يف الوقت ن
                                 ها، يكتســـــب النمط الغذائي واســـــتخدام     أكمل                                                      من املمارســـــات اليت تســـــبب تدهور البيئة. ويف النظم الغذائية ب     ً بدًال 
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                                            قاييس املناســـبة اليت تقيس أداء اخليارات البديلة                                                          املوارد والنفايات على طول الســـالســـل الغذائية، أمهية إىل جانب امل
                                          على املستوى اإليكولوجي واالجتماعي واالقتصادي.

                                                                                           ثبتت جدوى إعادة تشـــــــكيل العالقة بني البحوث العلمية الرمسية واملعارف احمللية وخربات املزارعني واجملتمعات     لقد   -  36
       القطاع     من                                    ســـــــــــالســـــــــــل القيمة الغذائية واليت هي مبعظمها                                                 احمللية الريفية واحلضـــــــــــرية وغريها من اجلهات الفاعلة يف

                                                                 لتحقيق تكامل أكرب بني املعارف احمللية والعلمية واملعارف على طول الســـــــــــالســـــــــــل          التدابري                  اخلاص. وينطوي اختاذ 
                                                                                                الغذائية، على بعدين رئيســــــــــيني. األول هو االســــــــــتثمار يف تقوية القدرات لدعم االبتكار احمللي. والثاين هو إعادة 

                                                                                               شـــــكيل العالقة الســـــابق ذكرها ملعاجلة الثغرات املعرفية وربط احلركات االجتماعية اليت تعمل وفق قناعات راســـــخة  ت
 ّ                                                                                                      حتّفز العمل لتعزيز اســتدامة الزراعة والنظم الغذائية على مســتوى القواعد الشــعبية األســاســية، بنظم البحوث الرمسية 

           من أن تكون                                                  ً قاعدة املعرفية اليت يرتكز اختاذ القرارات عليها بدًال                      على أ�ا متعارضــــــــــــــة مع ال   ا     ً أحيانً      ُ          اليت يُنظر إليها 
          داعمة هلا.

      2000                                                                               واضـــــــــــــحة على تأثري االســـــــــــــتثمارات يف البحث والتطوير يف الزراعة والنظم الغذائية. وبني عامي    ة        هناك أدل  -  37
                   مليار دوالر أمريكي،    6 .  33   إىل    0 .  25                                                           ، زادت النفقات العاملية على البحث والتطوير يف جمال الزراعة من     2009 و

                                      فقط يف البلدان املنخفضــة الدخل)، مع حصــول    ا            ً يف املائة ســنويً    3 . 2          يف املتوســط (   ا            ً يف املائة ســنويً    1 . 3         أي بنســبة 
ّ                                                          يف الصـــني واهلند. وتقّدر منظمة األغذية والزراعة أن ثالثة أرباع االســـتثمارات يف البحث    ا                     ً نصـــف هذه الزيادة تقريبً                   

                          ّ                                             يف بلدان جمموعة العشـــــرين. وترّكز االســـــتثمارات العاملية يف البحث والتطوير بصـــــورة                        واإلرشـــــاد الزراعيني حصـــــلت
                                                                                          رئيســية على بعض احملاصــيل األســاســية املهمة، وال ســيما احلبوب، يف حني أنه يتم إمهال احملاصــيل املغذية األخرى 

        يف البحث    ا             ً اص بكثافة أيضـــــً                                                                    البقول والفاكهة واخلضـــــار وما يعرف باحملاصـــــيل اليتيمة). ويســـــتثمر القطاع اخل     (مثل
         إمدادات                                   تحســـني ســـلســـلة القيمة من أجل تأمني ســـالســـل  ل   ا      ً متزايدً    ا           ً ويويل اهتمامً                               والتطوير يف جمال النظم الغذائية 

  ،         الرئيســية                                                                     تؤدي إىل القيام باســتثمارات مشــرتكة مع الصــناديق العامة يف قضــايا االســتدامة   ا        ً واجتماعيً    ا            ً مســتدامة بيئيً 
       ّ       مع تغّري املناخ.             ّ   مبا يف ذلك التكّيف 

            . ويشــكل نقص  ا                                     ً االنتقال إىل نظم غذائية مســتدامة حمدود جدً        عملية                                       إن اخنراط اجليل اجلديد من منتجي األغذية يف  -  38
                                                                                                    املنافع الفورية، ورداءة خدمات الدعم الزراعي، ونقص املعلومات عن التكنولوجيات واملمارســــــــات املناســــــــبة، وتدهور 

ّ   عرف بأ�ا مثبطات الخنراط الشباب يف الزراعة. ويتسم التعّرف                           ُ التحتية، بعض العوامل اليت تُ                     األراضي، وضعف البنية                                                    
                                                                                            على القيود والتحديات اليت يواجهها الشـــــــــباب يف ســـــــــعيهم إىل إنشـــــــــاء نظم زراعية ومؤســـــــــســـــــــات غذائية متنوعة، 

       جديدة    ا                 ً وجيات الرقمية فرصـــــــــــــً                                                                   مبا يف ذلك احلصـــــــــــــول على األراضـــــــــــــي واالئتمان واملعلومات، باألمهية. ومتثل التكنول
              إلشراك الشباب.

                                       لمرأة ضــــرورية. وتضــــمن هذه املبادرات احلصــــول  ل            قوق الرمسية  احل                                          املبادرات الزراعية اإليكولوجية اليت تدافع عن      ّ تعدّ   -  39
                                          ، وإعادة توجيه املؤســســات واملنظمات حنو التصــدي                              ً قات عائلية وجمتمعية أكثر إنصــافًا                     على األراضــي، وإنشــاء عال

         االنتقال      أمام    ً ًيا    رئيســـ  ا                                                                   ً جه عدم املســـاواة بني اجلنســـني بشـــكل صـــريح. ويشـــكل عدم املســـاواة بني اجلنســـني عائقً    ألو 
   ا                                                                                             ً النظم الغذائية املســـتدامة يف ســـياقات عديدة. ويتزايد الزخم على الســـاحة الســـياســـية الختاذ تدابري حتدث تغيريً     إىل

                 إىل التصـــــدي لألســـــباب                                                                         ملعاجلة عدم املســـــاواة بني اجلنســـــني يف الزراعة والنظم الغذائية. وهتدف هذه التدابري   ا    ً حتوليً 
                              اجلنســــــــــني يف األســــــــــرة واجملتمع، واهلياكل                                                             الكامنة وراء عدم املســــــــــاواة بني اجلنســــــــــني، مثل املعايري، والعالقات بني
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                                                 الكتفاء مبعاجلة عوارضـــــه. كما أ�ا تســـــعى إىل إشـــــراك املرأة     من ا                                         ً املؤســـــســـــاتية اليت تدمي التمييز واالختالالت، بدًال 
                                                                                    على قدم املســــــاواة مع الرجل يف صــــــنع القرارات، وضــــــبط املوارد، والتحكم بعملهن ومصــــــريهن. وال بد      يات      والفتا

                                             ّ                                                من إشـــــراك نســـــبة كافية من الســـــكان يف جمتمع حملي معّني لضـــــمان اســـــتدامة التغريات اهليكلية الالزمة وانتشـــــارها 
                    ) دور املرأة الرئيســي  1                                                                          لى نطاق واســع. ويتطلب التصــدي لعدم املســاواة بني اجلنســني االعرتاف باألمور التالية: ( ع

                                                                     الطلــب الكبري يف الكثري من األحيــان على اليــد العــاملــة يف نظم اإلدارة الزراعيــة   و    ) 2                            يف الزراعــة والنظم الغــذائيــة؛ (
  .      ّ                       ذين يوفّرون اليد العاملة املهمة  لل                املساواة يف الدخل       يعزز           األمر الذي         الشاملة، 

                                                                        النهج الدميقراطية والشـــــعبية عنصـــــرين رئيســـــيني لتحويل الزراعة والنظم الغذائية.      حول                     تثقيف اجلمهور وتوعيته      ّ يعدّ   -  40
                                                                                                وميكن إقرا�ما بإشراك منظمات اجملتمع املدين املتنوعة ومبادرات القطاع اخلاص بطريقة نشطة يف منتديات احلوكمة 

                أكرب كصفات فاعلة    ً رًا                                                                    ف املستويات. ويسفر ذلك عن تأدية املواطنني األفراد ومنظمات اجملتمع املدين دو        على خمتل
              ، مثل املنظمات  ا     ً رئيســـيً    ا                                                                               ً يف كيفية إنتاج أغذيتهم وجتهيزها ونقلها وبيعها. وحتتاج املؤســـســـات العاملية اليت تؤدي دورً 

                                                        ن تكون شــفافة وخاضــعة للمســاءلة بطريقة دميقراطية، ما ميثل حتد                                               التجارية العاملية واملؤســســات املالية الدولية، إىل أ
                                                            بإدماج اجملتمعات احمللية الريفية واحلضرية املهمشة واملنخفضة الدخل.            يف ما يتعلق

 الخالصة

                                                  ملشـــــــاركة اجملتمع املدين والقطاع اخلاص مشـــــــاركة شـــــــاملة ونقطة    ا                                        ً ميكن أن تشـــــــكل جلنة األمن الغذائي العاملي منوذجً   -  41
                                                                            حتقيق األمن الغذائي والتغذية. وميكن أن تسـاعد االسـرتاتيجيات والتخطيط لتنفيذ النهج             االنتقال إىل             انطالق لتنفيذ 

           هــذا التحول                                                                                       الزراعيــة اإليكولوجيــة على مســــــــــــــتويــات خمتلفــة (حمليــة ومنــاطقيــة ووطنيــة وإقليميــة وعــامليــة) على حتقيق 
                                                                                    األســــــــاســــــــي يف النظم الغذائية عرب: حتديد أهداف طويلة األجل؛ وضــــــــمان اتســــــــاق الســــــــياســــــــات عرب القطاعات 

                                                                                                والتجارة والصــــحة واملســــاواة بني اجلنســــني والتعليم والطاقة والبيئة)؛ وإشــــراك مجيع اجلهات الفاعلة املعنية من          (الزراعة
                                          خالل عمليات تشاورية متعددة أصحاب املصلحة.
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 التوصيات

ّ                    ال يوجــد حــّل واحــد ينــاســـــــــــــــب اجلميع إل ّ             ً التحّول الالزم عــامليًــ       حــداث                           حتقيق األمن الغــذائي         من أجــل                  يف النظم الغــذائيــة   ا    
                                                                                                    والتغذية. وســـــــيتطلب ذلك دعم جمموعة متنوعة من العمليات االنتقالية اليت تتخذ نقاط انطالق ومســـــــارات خمتلفة تكون 
  ّ                                                                                           مكّيفة مع الظروف احمللية والتحديات اليت يواجهها خمتلف األشــــــــــــــخاص يف أماكن خمتلفة. وهتدف التوصــــــــــــــيات التالية 

ّ                 ملموســــة تشــــّجع االبتكار الالزم             اختاذ تدابري                                   قرير، إىل مســــاعدة صــــانعي القرارات على                           املســــتخلصــــة من مداوالت هذا الت          
      النظم     إىل                                    من أجل اتباع مســـارات االنتقال املناســـبة    ه                                                                على املســـتويات الوطنية واملناطقية والوطنية واإلقليمية والعاملية وتدعم

ّ                         اليت حتّسن األمن الغذائي والتغذية.         املستدامة           الغذائية       

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

                                                                                  جميع أصــــحاب المصــــلحة المعنيين بالنظم الغذائية (بما في ذلك: الدول، والســــلطات المحلية،      ّ      يتعّين على
                          ومؤســـــســـــات البحوث، والمؤســـــســـــات                                                             والمنظمات الحكومية الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، 

ّ         من النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة السبل امللموسة لدعم حتّول النظم             أن يكتسبوا            األكاديمية)                                                                         
                                                                                                  الغذائية عرب حتسني كفاءة استخدام املوارد، وتعزيز القدرة على الصمود، وتأمني العدالة/املسؤولية االجتماعية.

                 ا القيام مبا يلي:            ً وجيدر هبم حتديدً 

                        مســـــارات االنتقال إىل النظم        بلورة           ســـــتويات عند        خمتلف امل                                               مراعاة وتقدير تنوع النظم الغذائية وســـــياقاهتا على     (أ)
                   الغذائية املستدامة؛

                                                                                                  اســـــــتخدام مقاييس األداء املناســـــــبة للنظم الغذائية اليت تراعي اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصـــــــادية املرتتبة   و     (ب)
                        إنتاج األغذية واستهالكها؛    عن

                 لالنتقال إىل النظم    ا                               ً للنظم الغذائية بوصــــــــــــفها مبدأ عمليً   1                                  االعرتاف بأمهية حتســــــــــــني البصــــــــــــمة اإليكولوجية  و     (ج)
                                                                                         الغذائية املســــتدامة، وبالتايل، تشــــجيع االســــتهالك املناســــب إىل جانب املمارســــات الزراعية وممارســــات إنتاج 

ّ       ً س املال الطبيعي أو حتّسنه بدًال                             األغذية األخرى اليت حتافظ على رأ                من أن تستنزفه؛                     

   )                    معارف الســـــكان األصـــــليني                                                                 تشـــــجيع التكامل بني العلوم العابرة لالختصـــــاصـــــات واملعارف احمللية (مبا فيها   و     (د)
ّ                    يف عمليات االبتكار التشاركية اليت حتدث التحّول يف النظم الغذائية.                                         

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

  ي   و                                                                                            النظر يف األمهية الناشـــئة ملفهوم "صـــفة الفاعل" ويف إمكانية إضـــافته كركيزة خامســـة لألمن الغذائي والتغذ    (ه)
ٍ  هبدف إحراز التقدم يف إعمال احلق يف غذاء كاٍف.                                        

                                                
                                  والالزمة إلنتاج هذه األغذية واستيعاب    ا                                                           ّ                                     ً تربط البصمة اإليكولوجية األغذية اليت تستهلكها جمموعة سكانية معّينة مبوارد األراضي واملياه املتاحة بيولوجيً     1

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

               القيام مبا يلي:                            والمنظمات الحكومية الدولية      الدول     ّ     يتعّني على 

                                                                                                دعم نظم اإلنتاج املتنوعة والقادرة على الصمود، مبا يف ذلك نظم الثروة احليوانية واألمساك واحملاصيل واحلراجة     (أ)
        استكشاف        من خالل   ،   ما     وحتسنه                                                               املختلطة، اليت حتافظ على التنوع البيولوجي وقاعدة املوارد الطبيعية          الزراعية

     يلي:    ما

        االنتقال     دعم  ل    اآلن                                                              اإلعانات املالية واحلوافز اليت تســتفيد منها املمارســات غري املســتدامة             إعادة توجيه  ) 1 (
                         النظم الغذائية املستدامة؛    إىل

                       حتديد املمارســات املســتدامة        من أجل                                   إلدارة اإلقليمية التشــاركية والشــاملة  ل  ط  ي  خط   الت          للجوء إىل ا     دعم  و   ) 2 (
   ،                                                                                    وتشجيعها ومحاية املوارد الطبيعية املشرتكة على مستويات خمتلفة (املناظر الطبيعية واجملتمع احمللي   ا   ً حمليً 

                                       واملستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية)؛

    على                                                                                   االتفاقات الدولية واللوائح التنظيمية الوطنية بشــــــــــــــأن املوارد الوراثية وامللكية الفكرية            وبناء قدرة  ) 3 (
                                               املزارعني على املوارد الوراثية املتنوعة والتقليدية               إمكانية حصـــــــول                   تراعي على حنو أفضـــــــل    لكي       ّ  التكّيف

  ؛  هم   بين     يف ما               وتبادل البذور    ا    ّ       ً واملكّيفة حمليً 

                                                                                    اللوائح التنظيمية بشــــــأن اســــــتخدام املواد الكيميائية املضــــــرة بصــــــحة اإلنســــــان والبيئة يف الزراعة        تعزيز  و   ) 4 (
                                                                 والنظم الغذائية، والرتويج لبدائل هلا وملمارسات جمزية لإلنتاج من دو�ا؛

                                                                            رأس املال االجتماعي واهليئات العامة الشــــــــــــــاملة على مســــــــــــــتوى املناظر الطبيعية اإلقليمية       تكوين و  ) 5 (
                                                                يتســىن تنفيذ العمليات الســياســاتية على نطاق يســمح بإدارة خدمات النظم      لكي  )  2   كلم        1000 -  10 (

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

                                             لدعم االنتقال إىل النظم الغذائية األكثر اســــــتدامة                                             ً األمناط الغذائية الصــــــحية واملتنوعة بوصــــــفها ســــــبيًال       تعزيز   ) ب (
                         وقدرة على الصمود من خالل:   ا     ً وتنوعً 

                  التثقيف والتوعية؛  ) 1 (

                 ا بطريقة مناسبة؛ هل                             توسيم األغذية وإصدار الشهادات  و  ) 2 (

                    ملشــــرتيات العامة، مبا يف        خلاصــــة با        ســــياســــات ا  ال                                       دعم املســــتهلكني ذوي الدخل املنخفض واســــتخدام  و  ) 3 (
         املدرسية.              برامج التغذية    ذلك 

      فيها            اليت تســــتثمر   ،                            اخلاصــــة بســــلســــلة القيمة الغذائية  2                                     منصــــات االبتكار واحلاضــــنات وآليات التجميع     دعم  ) ج (
                                                                                              اجلهات الفاعلة من القطاع اخلاص واهليئات العامة وتكافئ منتجي األغذية املســتدامني وإنتاج الســلع العامة، 

            عرب استكشاف:

                                                
               عرب التعاونيات.   ا                                                                                     ً يقصد بآليات التجميع سبل مجع املخرجات أو املدخالت لتحسني فرص الوصول إىل األسواق كما حيصل أحيانً     2
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                                                                                     تطوير األســــــــــــــواق احملليـــة واإلقليميـــة ومراكز التجهيز والبنيـــة التحتيـــة للنقـــل اليت توفر قـــدرة أكرب      دعم  ) 1 (
                                           املزارعون الصــــغار ومتوســــطي احلجم الذين يعتمدون         يتيحها                                     على جتهيز ومناولة املنتجات الطازجة اليت 

ّ   حتّسن     اليت     ، و              النهج املبتكرة                                   النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من                        وصوهلم إىل أسواق األغذية          إمكانية 
       احمللية؛

             ملا يقومون به   3   ّ                                                       لرّواد األعمال الشـــباب والنســـاء واملؤســـســـات اليت يقودها اجملتمع احمللي       حوافز       وإعطاء   ) 2 (
ــــل                                             على املســــــــــــــتوى احمللي، مع االعرتاف بوجود بعض القيود               واحملــــافظــــة عليهــــا        القيمــــة          من حتصــــــــــــــي
          ومعاجلتها؛       احملددة           واالحتياجات 

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

        ناء نظم                                       واملؤسسات الغذائية واجملتمعات احمللية على ب       احملليني                     لتشجيع منتجي األغذية             تكييف الدعم  و   ) 4 (
                                                                                  إعادة التدوير عرب دعم إعادة اســــــــــــتخدام فضــــــــــــالت احليوانات وخملفات احملاصــــــــــــيل والنفايات املتأتية 

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

      مشترك  ال        التعلم      لدعم        بادلها  وت         المعارف       توليد       طريقة       تشكيل        وإعادة        للبحوث        المقدم       الدعم       تعزيز  - 3

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

         بغية دعم                                 ويف نظم البحوث الوطنية والدولية                                                      زيادة االســــتثمارات يف أنشــــطة البحث والتطوير العامة واخلاصــــة     (أ)
  ؛                  لتحسني التكنولوجيات                                                                            الربامج اليت تعتمد النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة، مبا يف ذلك 

                                    هبا عرب منصــــــــات االبتكار اليت تدعم التعلم                اليت يتم االضــــــــطالع                                تطوير البحوث العابرة لالختصــــــــاصــــــــات   و     (ب)
                                            لتجارب بني املمارســـني (مثل شـــبكات املزارعني ومجاعات                                   بني املمارســـني والباحثني والنشـــر األفقي ل       املشـــرتك
  ؛  ها    ودعم  ،                              ، ومنارات الزراعة اإليكولوجية) ني      املمارس

                          يف املناهج املدرســـية واجلامعية           بشـــكل صـــريح                          النظم الغذائية املســـتدامة"             االنتقال إىل "      مفهوم             تشـــجيع تغطية   و     (ج)
                                 مع إدماج التعلم العملي والتجرييب؛

                                                                                وم برامج تدريب العاملني يف جمال اإلرشاد الزراعي والصحة العامة بتعزيز عمليات التعلم،               احلرص على أن تق  و     (د)
     جمال                                                                                        واســـتخدام التكنولوجيات املناســـبة، والتوصـــل إىل فهم أفضـــل لدور املمارســـات الزراعية اإليكولوجية يف

                                     التغذية وصحة اإلنسان واحليوان والبيئة؛

                                                 من أجل تعزيز اعتماد املزارعني/املنتجني وأصـــحاب املصـــلحة           وتطويرها     جيا                                إنشـــاء آليات فعالة لنقل التكنولو   و     (ه)
                                                                                         اآلخرين املعنيني مبختلف مراحل ســالســل القيمة اخلاصــة بالســلع األســاســية الغذائية للتكنولوجيات يف النهج 

  ؛       املبتكرة       النهج                              الزراعية اإليكولوجية وغريها من
                                                

                                                                                                                     تعمل املؤســـســـات اليت يقودها اجملتمع احمللي بشـــكل مباشـــر مع الســـكان احملليني، ويكون شـــريكها الرئيســـي مؤســـســـة خريية أو مؤســـســـة اجتماعية أو    3
  .                         عن اهلبات أو التمويل العام   ا                                                                                             ً منظمة غري ساعية للربح أو منظمة (تعاونية) عضو، ومتلك خطة عمل مستدامة هتدف إىل ضمان االستمرارية بعيدً 
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                                       بتوليد املعارف بشـــــــــأن إنتاج وجتهيز األغذية،             يف ما يتعلق                                      معاجلة أوجه اخللل يف القوة وتضـــــــــارب املصـــــــــاحل  و     (و)
                                                                           ونشــــــرها عرب تقييم خمتلف مصــــــادر املعرفة وســــــد الفجوات بني املعارف املســــــتحدثة واملنقولة    ،            والتحقق منها

                                                       عرب احلركات االجتماعية من جهة والقطاع العلمي من جهة أخرى.

     عدم      أوجه         ومعالجة          والمهمشــة         الضــعيفة        الفئات        وتمكين         المصــلحة        وأصــحاب  4       الفاعلة        الصــفات        مشــاركة       تعزيز  - 4

         الغذائية       النظم    في       القوة    في          المساواة

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

                                 امة عرب حتديد أهداف طويلة األجل على                نظم غذائية مســـتد            االنتقال إىل                              وضـــع اســـرتاتيجيات رامية إىل تعزيز     (أ)
                                                                                 املســـــتويني الوطين واإلقليمي، وضـــــمان اتســـــاق الســـــياســـــات عرب القطاعات وعلى خمتلف املســـــتويات، ومجع 

                                                    املعنيني بالزراعة واحلراجة والتجارة والصـــــــــحة واملســـــــــاواة بني         اآلخرين                              اإلدارات العامة وأصـــــــــحاب املصـــــــــلحة
                                اجلنسني والتعليم والطاقة والبيئة؛

               الزراعة والنظم             االنتقال إىل                                                                 اســـتكشـــاف الســـبل اليت ميكن لالتفاقات والقواعد التجارية أن تدعم من خالهلا   و     (ب)
                        الغذائية األكثر استدامة؛

                                                                                              دعم آليات صــنع القرارات الشــاملة والدميقراطية على مجيع املســتويات يف النظم الغذائية واختاذ تدابري حمددة   و     (ج)
                                             األكثر عرضة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية؛  5             همشة والضعيفة                      لضمان مشاركة الفئات امل

           نظم غذائيـة         من أجل                                                                      هبدف ترجيح الكفة لصــــــــــــــاحل النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة   و     (د)
       احليازة                                         ىل األراضـــــــــي العرفية واملوارد الطبيعية وحلقوق                مكانية الوصـــــــــول إ                                مســـــــــتدامة، تأمني احلماية القانونية إل

                                                                                           اخلاصــة بصــغار منتجي األغذية واألشــخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي (صــغار املزارعني والرعاة 
     ّ                                                                                 والصــــّيادين والســــكان املعتمدين على الغابات والســــكان األصــــليني) عرب الصــــكوك الرمسية اليت تتماشــــى مع 

   ّ                                       تعّلقة بعمليات شراء األراضي الواسعة النطاق؛                                وعرب اللوائح التنظيمية الوطنية امل  6                      األطر القانونية الدولية

                                                                                   االعرتاف باإلنصـــــــــــاف بني اجلنســـــــــــني على أنه حمرك رئيســـــــــــي للنهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج   و     (ه)
                     تتصدى لألسباب الكامنة   و                 يف الوضع اجلنساين             ً اليت حتدث حتوًال                                        املبتكرة ودعم السياسات والربامج والتدابري 

  ال                    واهلياكل املؤســســاتية،    ،                          على مســتوى املعايري، والعالقات                               واة بني اجلنســني يف النظم الغذائية             وراء عدم املســا
                     العنف القائم على نوع    ة   عاجل م                   املساواة بني اجلنسني و         بتعزيز                  القوانني والسياسات       قيام            عرب احلرص على      سيما 

       اجلنس؛ 

                                                
            اذ اإلجراءات                                                                                                                     يعين مصـــــــــــطلح "صـــــــــــفة الفاعل" قدرة األفراد أو اجملتمعات احمللية على حتديد النظم الغذائية والنتائج التغذوية اليت يرغبون هبا، وعلى اخت    4

                                                          والقيام باخليارات احلياتية االسرتاتيجية اليت تسمح هلم بتأمينها.
                                                                                      لديها متطلبات تغذوية حمددة (مثل صــغار األطفال، واملراهقات والنســاء احلوامل واملرضــعات، واملســنني                      ) الفئات الضــعيفة اليت     2017 ّ               مّيز فريق اخلرباء (    5

              سكان األصليني).                                                                                                                     واملرضى)، والفئات املهمشة اليت لديها سيطرة أقل على أمناطها الغذائية (مثل الفقراء يف املناطق احلضرية واملناطق الريفية، وبعض ال
                                                                                                         الن األمم املتحدة بشـــأن حقوق الشـــعوب األصـــلية؛ واخلطوط التوجيهية الطوعية الصـــادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي بشـــأن                   على ســـبيل املثال: إع    6

           ضد املرأة.                                                                                                                   احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز 



31 

               النظم الغذائية             االنتقال إىل                                                                   تقوية الروابط بني اجملتمعات احمللية احلضـــــــــــرية ونظم إنتاج األغذية من أجل دعم   و     (و)
                                                                               ّ       املســـتدامة، ال ســـيما عرب إدماج تعاونيات املســـتهلكني واملنصـــات املتعددة أصـــحاب املصـــلحة اليت ترّكز على 

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

                                      اليت تبين القدرات وتولد املعارف وتتبادهلا     ها        ومستهلكي        األغذية                         ومنظمات وتعاونيات منتجي        احتادات      تقوية   و     (ز)
      النظم             االنتقـال إىل                                                                          هبـدف تيســــــــــــــري اعتمـاد النهج الزراعيـة اإليكولوجيـة وغريهـا من النهج املبتكرة اليت تـدعم 

                   الغذائية املستدامة.

         الغذائية       النظم    في            واستخدامها     رصد  ال  و          الشاملة       األداء         لمقاييس     أطر     وضع  - 5

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

                                     علمية للزراعة والنظم الغذائية بوصـفها                                                               تطوير مقاييس ومؤشـرات األداء العملية والشـاملة والقائمة على أسـس    (أ)
                                                                                            إلجراء التقييمات وتنفيذ السياسات واختاذ القرارات االستثمارية، مبا يف ذلك اإلنتاجية الكلية للعوامل    ا    ً أساسً 

                                    تعدد وظائف املناظر الطبيعية، والبصــــــمة  ل                           ، ومعدل تكافؤ مســــــاحة األراضــــــي      العيش                 املتعلقة بســــــبل كســــــب 
                               ّ                                عن اآلثار املرتتبة على الكائنات احلّية املفيدة، وتنوع األمناط الغذائية          ً ية، فضــــــــــــــًال                        اإليكولوجية للنظم الغذائ

                                                                           والنتائج التغذوية، ومتكني املرأة، واستقرار الدخل، وشروط العمالة، حسب االقتضاء؛

         باالســـــتناد                                                                                      إعادة توجيه االســـــتثمارات العامة واخلاصـــــة واإلعانات املالية الزراعية بنوع خاص حنو دعم املزارع   و     (ب)
      ّ                                          اليت تقّيم اســــــتدامة هذه االســــــتثمارات واإلعانات وأثرها    ) أ ( 5                        الشــــــاملة الواردة يف القســــــم    ء              إىل مقاييس األدا

                           على األمن الغذائي والتغذية؛

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

                                                                                 اإلقرار بأن نظم الضــــــــمانات التشــــــــاركية متثل وســــــــيلة صــــــــاحلة إلصــــــــدار الشــــــــهادات باملنتجات العضــــــــوية   و     (د)
     على                        يكون الوصــــول إليها أســــهل    ما   ا        ً اليت غالبً                       ألســــواق احمللية والداخلية  ل                                 واإليكولوجية والزراعية اإليكولوجية 

                                                          املنخفض، شــــــــرط أن ميتثل املزارعون/املنتجون وأصــــــــحاب املصــــــــلحة اآلخرين                        صــــــــغار املنتجني ذوي الدخل
                                بالسياسات العامة ومعايري السالمة؛

                                                                                               تعزيز التقييمات الصـــارمة والشـــفافة والشـــاملة للتكنولوجيا األحيائية احلديثة، مبا يف ذلك دعم إنشـــاء مرصـــد   و     (ه)
        اجلينات؛      عديل       عاملي لت

                                  اليد العاملة يف الزراعة من أجل دعم   و           لالســـــــتخدام                 اإلجيابية والســـــــلبية   ص      لخصـــــــائ               تقييمات شـــــــاملة ل       وإجراء     (و)
ّ   السياسات واللوائح التنظيمية اليت تشّجع      على              يف الوقت نفسه        العمل                           النظم الغذائية املستدامة، و             االنتقال إىل                                  

   ة.                                                                       الئقة لليد العاملة الزراعية وتعزيز صحة العاملني يف املزارع ويف النظم الغذائي          ضمان شروط 
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               القيام مبا يلي:                       منظمة األغذية والزراعة     ّ     ويتعّني على 

                      املعلومات على املستويات       شاطر                                                        مجع البيانات على املستوى الوطين، وتوثيق الدروس املستفادة، وت    على          التشجيع    (ز)
                                                                                                      كافة بغية تيســـــــــــــري اعتماد النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة ودعم االنتقال إىل النظم الغذائية 

          املستدامة؛

    على           والتغذية                     يف حتقيق األمن الغذائي               النهج املبتكرة                                               تقييم مســـــــــــــامهة النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من   و     (ح)
                                             العاملي، وتوثيقها بالتعاون مع البلدان األعضاء.  و       الوطين     يني      املستو 

               القيام مبا يلي:                           لجنة األمن الغذائي العالمي     ّ     ويتعّني على 

          ية القيام                                                                                إنشـــاء آليات شـــفافة وشـــاملة وخاضـــعة للمســـاءلة من أجل رصـــد مدى تطبيق هذه التوصـــيات وكيف    (ط)
        ة حمددة؛ ي                                   ، باستخدام مقاييس واضحة ضمن فرتة زمن    بذبك

            يف حتقيق معظم                النهج املبتكرة                                                          أمهية املســــــــــــــامهة اليت تقدمها النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من  ب        التوعية   و     (ي)
                                                       ويف النهوض بعمل كورونيفيا املشــــــــرتك بشــــــــأن الزراعة على املســــــــتوى       2030                            أهداف التنمية املســــــــتدامة لعام 

                             على املستويني اإلقليمي والعاملي.   ،       وبالتايل   ،     الوطين
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      مقدمة
 

              السياق والهدف
 
   )     2018                                              يعانون من اجلوع (منظمة األغذية والزراعة وآخرون،          ال يزالون           مليون شـــــــــخص      821 ّ            يّتضـــــــــح من وجود  

ّ                                   أن الزراعة والنظم الغذائية العاملية ال تليب الطلب العاملي على األغذية. ومن املرّجح أن يتفاقم هذا التوتر مع اســــــــــــــتمرار                                                                           
                  ّ والتوســـع احلضـــر، وتغّري                       اســـتمرار النمو الســـكاين                                       يات متعددة األبعاد ومعقدة ومتعاظمة تشـــمل                         مواجهة النظم الغذائية حتد

                                                                                                  املنـــــاخ وزيـــــادة الضــــــــــــــغط على املوارد الطبيعيـــــة (األراضــــــــــــــي وامليـــــاه والتنوع البيولوجي) ووظـــــائف النظم اإليكولوجيـــــة 
) Willet   ،بوترية    ا    ً عمومً                          بالســــــــــــــعرات احلرارية قد زاد       ُ    الذي ُيقاس                                 ). ويف حني أن اإلنتاج العاملي لألغذية     2019        وآخرون      

                                                                                                من النمو الســـــكاين، تســـــفر النظم الغذائية احلالية عن أشـــــكال خمتلفة من ســـــوء التغذية (نقص التغذية والنقص يف       أســـــرع
                                كانت منخفضـــــــة أو متوســـــــطة أو مرتفعة  أ       ، ســـــــواء     كافة                تطال البلدان     باتت                                            املغذيات الدقيقة والوزن الزائد والســـــــمنة) اليت 

         املعيشية                                                                                         وميكن أن تتعايش هذه األشكال املختلفة لسوء التغذية داخل البلد أو اجملتمع نفسه، وحىت داخل األسرة    ل.    الدخ
                        ). وتؤثر النظم الغذائية  ب    2017                                                                               نفســــها أو لدى الفرد نفســــه (فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

                                                                        تغذية بطريقة غري مباشـــــرة من خالل اآلثار االقتصـــــادية والصـــــحية املرتتبة عنها، مبا يف                     على األمن الغذائي وال   ا          ً احلالية أيضـــــً 
    هم                        صـــافني لألغذية من اخنفاض دخل  ال     شـــرتين   امل    من                                                           ذلك: معاناة العديد من منتجي األغذية الذين هم يف معظم األحيان

                                       الغذائية الصـغرية واملتوسـطة احلجم؛ ومعاناة          املشـاريع                                        ؛ وهشـاشـة االسـتمرارية االقتصـادية للعديد من      العيش           وصـعوبة كسـب 
                                                                                                 من العاملني يف املزارع وقطاع األغذية من ظروف العمل غري املســـــتقرة والصـــــعبة (فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى املعين         العديد

  .  ب)    2017  ،     2016                        باألمن الغذائي والتغذية، 
 
ّ   م الغذائية، مبا يف ذلك االختالالت يف القّوة        ية للنظ  ات                                              ويف الوقت نفســـــــــه، يتزايد القلق بشـــــــــأن األبعاد الســـــــــياســـــــــ                                    

                                                                                                      وغياب الدميقراطية يف حوكمة هذه النظم؛ واالفتقار إىل الشـــــــــفافية واملســـــــــاءلة؛ والقضـــــــــايا املتعلقة باحلصـــــــــول على املوارد 
                      وى املعين باألمن الغذائي                                                                                              الطبيعية، مبا يف ذلك األراضـــــــــــي واملياه والطاقة واملوارد الوراثية، والتحكم هبا (فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــت

ّ                                                                                 )؛ وزيادة ترّكز القّوة يف قطاعي املدخالت والبيع بالتجزئة (الفريق الدويل للخرباء بشــأن نظم األغذية املســتدامة،     2015          والتغذية،        ّ            
   ).    2017  ،     2016                                                        ؛ فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،     Birner ،  2017 و  von Braun  ؛     2016

 
                       أظهر فريق اخلرباء الرفيع    قد                                    وهناك حاجة إىل اختاذ اجتاهات جديدة. و     ات                                 وتوجد النظم الغذائية عند مفرتق طرق 

                                                                                                         املســــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء) يف تقاريره الســــــــابقة (وال ســــــــيما فريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى املعين 
                                                              احلــاجــة إىل إحــداث حتول جــذري يف الزراعــة والنظم الغــذائيــة من أجــل حتقيق    )    2017  ،     2016                        بــاألمن الغــذائي والتغــذيــة، 

                                                                                                     األمن الغذائي والتغذية بأبعادمها األربعة (التوافر وإمكانية احلصــــــــــول واالســــــــــتخدام واالســــــــــتقرار) وعلى مجيع املســــــــــتويات 
) Caron   ،أغذية مع احملافظة يف            ما يكفي من                                           توافر نظم غذائية أكثر اســـــــــــتدامة تضـــــــــــمن إنتاج      نبغي     ). وي    2018        وآخرون                  

                                                                الوقت نفسه على صحة اإلنسان والبيئة واملعايري االجتماعية واالقتصادية.
 
                ُ                  هج املبتكرة اليت يُنظر إليهــا على أ�ـا                                    ُ هج الزراعيــة اإليكولوجيــة وغريهــا من النُ    ُ النُ         بتــأديــة   بــة                      ِ وتتزايــد الــدعوات املطــالِ  

                                     لمســــــامهة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية  ل    أكرب                           ً عتاد" لتحســــــني الزراعة، دورًا    و امل                              خمتلفة عن �ج "ســــــري األمور على النح



34 

   أ    2017  ،     2016  ،     2015                                                        ؛ فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، De Schutter ،  2010         يف العامل (
                                                                                       هج الزراعية اإليكولوجية بشـــكل متزايد يف النقاشـــات حول األمن الغذائي والتغذية ألن معاملها حمددة                  ُ ب). وتربز أمهية النُ   و 

ٍ      ٍ عــل حــٍد ســــــــــــــواءٍ                                      بــاالســــــــــــــتــدامــة البيئيــة واالبتكــار االجتمــاعي            يف مــا يتعلق           اســــــــــــــتهالكهــا                           ، حيــث تربط إنتــاج األغــذيــة و     
         معارفهم.  و            سكان احملليني                       والقائمة على مشاركة ال   ا              ّ       ً كبري للحلول املكّيفة حمليً        دعم        مع تقدمي 

 
      األول               يف أكتوبر/تشـــــــــــــرين       لجنة)   ال (                                                                ويف هذا الســـــــــــــياق، طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي التابعة لألمم املتحدة  

                                                                   هج الزراعية اإليكولوجية وغريها من االبتكارات من أجل زراعة ونظم غذائية     ُ "النُ                                ، إىل فريق اخلرباء إصدار تقرير عن     2017
           للجنة األمن                                                         لالســرتشــاد به يف مناقشــاهتا خالل الدورة العامة الســادســة واألربعني                         األمن الغذائي والتغذية"               مســتدامة لتعزيز 

                                                               . ويرمي هذا التقرير إىل اســتكشــاف املســامهة احملتملة اليت ميكن أن تقدمها     2019      األول               يف أكتوبر/تشــرين        العاملي          الغذائي
  يف                                                                 واملمارســـات والتكنولوجيات املبتكرة إلقامة نظم غذائية مســـتدامة تســـاهم   هج                                    ُ هج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النُ    ُ النُ 

     جماالت                                                                         ويهدف هذا التقرير والتوصيات املنبثقة عنه إىل مساعدة صانعي القرار يف "خمتلف  7                           حتقيق األمن الغذائي والتغذية.
                                      ) على تصــميم مســارات االنتقال امللموســة إىل     2018                                                       (فريق اخلرباء الرفيع املســتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،    "     اجملتمع

                                                                                                            نظم غذائية أكثر استدامة وتنفيذها على مستويات خمتلفة، من احمللية (املزرعة واجملتمع احمللي واملشهد الطبيعي) إىل الوطنية 
                    واإلقليمية والعاملية.

 
                 ل النظم الغذائية                   ّ مسارات االنتقال وتحوّ 

 
            بأمهية حمورية    ل     ّ التحوّ  و         االنتقال                            يف هذا التقرير. ويتســـم مفهوما           ً ديناميكًيا   ا     ً منظورً               الرفيع املســـتوى                  يعتمد فريق اخلرباء 

            يف هذا األخري.
 
   ). Marsden ،  2013                    ّ                                  بأنه تغيري يف نظام معّني حيصــــــــــــــل خالل فرتة من الزمن يف مكان حمدد (         االنتقال  ف     َّ ويعرَّ  

  ، Hinrichs   " (                                                   وواسع االنتشار من حالة أو ظرف ما إىل حالة أو ظرف خمتلف   ا     ً تدرجييً    ا    ً مرورً                     ما يكون هذا التغيري "   ا     ً وغالبً 
                                                      ثقافية، واقتصــادية، وبيئية، وتكنولوجية يف القيم واملعايري   و                          ّ                     ). ويشــمل االنتقال حدوث تغّريات ســياســية، واجتماعية 2014

                   دأ عمليات االنتقال،              ). وميكن أن تبJones ،  2016 و  Pitt  ؛ Marsden ،  2013                             والقواعد واملؤســــــــســــــــات واملمارســــــــات (
                 ّ       االنتقال" اليت هي حّيز حممي           ور عملية   "بذ       بعبارة                                                          ولكن ليس بالضرورة، على نطاق صغري ومتخصص، وهو ما يشار إليه 

                                                                                                         تقوم فيه األعمال التجارية أو تعاونيات املزارعني أو احلركات االجتماعية أو احلكومات احمللية أو اجلهات الفاعلة األخرى 
  ، Van der Ploeg و  Wiskerke                               ّ                               مارســات املبتكرة واختبارها، ما يوفّر بدائل حمتملة للنموذج املهيمن (                بتصــميم النهج وامل

eds ،  2014 ؛  Geels ،  2010 ؛  Marsden ،  2013 ؛  Hinrichs ،  2014 ومن مث ميكن أن تعزز عمليـــات االنتقـــال .(                                     
                النظــام االجتمــاعي       تتحــدى                اليت بــإمكــا�ــا أن                                                          كهــذه منــاذج بــديلــة إلنتــاج األغــذيــة وجتهيزهــا وتوزيعهــا واســــــــــــــتهالكهــا، 

  ؛     2011        وآخرون،   Brunori  ؛     Barbier ،  2008                                              املهيمن أو يتم اســــــــــــــتيعاهبا فيه أو هتميشــــــــــــــها من قبله (  8           والتكنولوجي

                                                
 mu246a.pdf-http://www.fao.org/3/a   ر:    أنظ    7
ّ                                              هو جمموعة من املعايري والقواعد واملؤســــــــســــــــات اليت توّجه االبتكارات االجتماعية والتكنولوجية (مقتبس عن                              النظام االجتماعي والتكنولوجي    8                                            Possas  

   ).Baret ،  2009 و  Vanloqueren  ؛     1996        وآخرون، 

http://www.fao.org/3/a-mu246a.pdf
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Levidow   ،وخالل فرتة االنتقال، تصبح النماذج والقواعد واملؤسسات واملمارسات االقتصادية والبيئية     2014        وآخرون .(                                                                                 
        ). وميكن Marsden ،  2013                                                                  والتكنولوجيـة املهيمنـة غري متوافقـة على حنو متزايد مع التوقعـات اجلديدة (          والســــــــــــــيـاســــــــــــــيـة 

                                                     ّ                                             للضـــــــــغوط اخلارجية على مســـــــــتويات خمتلفة، من العاملية (مثل تغّري املناخ) إىل احمللية (مثل تآكل الرتبة)، وللمؤســـــــــســـــــــات 
                 ّ                           ات املســــــــتهلكني أن حتّفز االنتقال يف النظام املهيمن                                                      الســــــــياســــــــية أو الشــــــــركات اخلاصــــــــة أو احلركات االجتماعية أو توقع

  ؛ Hinrichs ،  2014  ؛ Fonte ،  2013  ؛ Stirling ،  2010 و  Smith                                        أو أن حتدث "انســـــــــــدادات" تعزز الوضـــــــــــع الراهن (
   ).    2016  ،                         بشأن نظم األغذية املستدامة                     الفريق الدويل للخرباء

 
                                                                                         وال بد من أن حتصــــــــل عمليات انتقالية عديدة يف ممارســــــــات إنتاج حمددة وعلى طول ســــــــلســــــــلة القيمة الغذائية  

ّ  تحّول      إلحداث                                                  يتم إنتاجه من طعام ويف كيفية إنتاجه وجتهيزه ونقله            جذري يف ما      تغيري                           يف النظم الغذائية يشــمل حصــول     
                                                                                              واســــــــــتهالكه. وميكن حتقيق أمناط إنتاج واســــــــــتهالك أكثر اســــــــــتدامة مع مرور الوقت من خالل حدوث تفاعل ديناميكي 

                                                                          إنتاج األغذية، والدعوة من جانب احلركات االجتماعية، والتغيري الســــــــــــــياســــــــــــــايت والثقايف         مشــــــــــــــاريع               بني االبتكارات يف 
                                      ). وقد مت استخدام منظور متعدد املستويات Hinrichs ،  2014  ؛     2012        وآخرون،   Spaargaren                   على مستويات خمتلفة (

                                                                                           واســـــــع النطاق لدراســـــــة عمليات االنتقال إىل االســـــــتدامة من أجل النظر يف كيفية قيام العمليات والتفاعالت    ا       ً اســـــــتخدامً 
ــــة واليت ال ميكن التنبؤ هبــــا على خمتلف النطــــ ــــاميكي ــــدين ــــأكملــــه                                               ال ــــة يف النظــــام الغــــذائي ب                                                       اقــــات بتعزيز التغريات التحولي

) Geels ،  2010 ؛  Smith   ،وال بد من أن حتصــــــــــــــل حتوالت تدرجيية على نطاقات صــــــــــــــغرية وتغريات     2010        وآخرون .(                                                       
ّ         يف املؤســســات واملعايري على نطاقات أوســع بطريقة متناســقة ومتكاملة من أجل إحداث التحّول الالزم          بقدر أكرب        هيكلية                                                                              

   ).    2017        وآخرون،   Elzen                                                       يف النظم الغذائية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف العامل (
 
ّ                ) الضـــــــــــوء يف تقاريره الســـــــــــابقة على التنوّع الكبري للنظم ا    2017  ،     2016  ّ               وســـــــــــّلط فريق اخلرباء (                     لغذائية بني البلدان                                   

  .  ا                                                                                                         ً وداخلها. وتوجد هذه النظم الغذائية يف ســـــــــــياقات بيئية واجتماعية وثقافية واقتصـــــــــــادية خمتلفة وتواجه حتديات متنوعة جدً 
                                                                                 ّ              بالتايل على اجلهات الفاعلة يف النظم الغذائية أن تصــــمم مســــارات انتقال خاصــــة بكل ســــياق ومكّيفة معه إلقامة       ّ وســــيتعّني 

                               )، ينبغي أن جتمع مسـارات االنتقال     2016                              ). وكما أشـار إليه فريق اخلرباء (Coe ،  2019 و  Sinclair         مسـتدامة (           نظم غذائية 
ّ    اخلاصــــــة بكل ســــــياق بني التدّخالت الفنية واالســــــتثمارات والســــــياســــــات والصــــــكوك التمكينية وأن تشــــــمل جمموعة متنّوعة                                                                       ّ                        

ّ                         رؤى خمتلفة للغاية، حيّفز كّل منها جهود حتديد اخليارات.                                                       من اجلهات الفاعلة على مستويات خمتلفة. وميكن أن ترتكز على     ّ                    
 
                                            ) ثالثة مبادئ عملية متداخلة للتنمية الزراعية     2016                                                    وباالنتقال إىل أبعد من خصوصية السياق، حدد فريق اخلرباء ( 

                املسـتدامة لتحقيق                                                                                          املسـتدامة تسـاهم، يف حال مت تطبيقها على نطاق أوسـع، يف تشـكيل مسـارات االنتقال إىل النظم الغذائية
      وضــــمان   )  3   ؛ (                        وتعزيز القدرة على الصــــمود  )  2   ؛ (                           تحســــين كفاءة اســــتخدام الموارد  )  1                             األمن الغذائي والتغذية، وهي: (
               املوارد النادرة                  اســـــــتخدام املدخالت و        ترشـــــــيد                                            . وتعاجل هذه املبادئ العملية الثالثة احلاجة إىل                           العدالة/المســـــؤولية االجتماعية

               ّ                                                  على مواجهة تغّري املناخ ووضع األبعاد االجتماعية يف صلب النظم الغذائية.                     والعمل يف الوقت نفسه
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  ا   ً عامً    ا                       ً حقوق اإلنسان بوصفها إطارً    -   1      اإلطار 
 

                                                                               كأســــاس عام إلقامة نظم غذائية مســــتدامة وحتقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع اليوم ويف                 بحقوق اإلنســـان                         يبدأ هذا التقرير باالعرتاف 
   حبق      منه "    11                ) بوضــوح يف املادة     1966            ّ                                                                        املســتقبل. ويســّلم العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصــادية واالجتماعية والثقافية (األمم املتحدة، 

ٍ                   كل شــخص يف مســتوى معيشــي كاٍف له وألســرته، يوفر م                                                    من الغذاء والكســاء واملأوى، وحبقه يف حتســني متواصــل لظروفه              ا يفي حباجتهم                       
ّ                              ملزًما قانونًا جلميع الدول األطراف. وتعّرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة (   ا          ً " بوصــــفه حقً        املعيشــــية                            ) حق اإلنســــان يف الغذاء الكايف     2014   ً        ً                        

ٍ              ً واالقتصــــــــــــادي يف مجيع األوقات على غذاء واٍف كاٍف ومقبول ثقافيً                           أو مع آخرين، باحلصــــــــــــول املادي       مبفرده                   على أنه حق كل فرد "     ٍ     يتم    ا                                  
   ".                                                                                   إنتاجه واستهالكه على حنو مستدام مع احملافظة على إمكانية احلصول على األغذية لألجيال القادمة

 
 األمن الغذائي والتغذية في إطار قائم على حقوق اإلنسان - 1الشكل 

  
 )Rosales )2009و Ekwallن : مقتبس عاملصدر

 
        الصــــــــــــــادر     12                    يف التعليق العام رقم         وحتقيقه       وصــــــــــــــونه        هذا احلق        احرتام       من أجل                                            واســــــــــــــتمر صــــــــــــــقل املوجبات القانونية للدول األطراف

ّ  إّن      ). و     1999                      واالجتماعية والثقافية (                       عن جلنة احلقوق االقتصــــــــــــــادية  ٍ                         الدول ملزمة باحرتام احلق يف غذاء كاٍف عن طريق عدم اختاذ تدابري                                   
ٍ   احلصــــــول على غذاٍء كاٍف.         إمكانية                                         هذا احلق من خالل ضــــــمان عدم حرمان األفراد من      حتمي                                  تؤدي إىل منع احلصــــــول عليه. وينبغي أن      ٍ             

ّ                         اليت تقّوي قدرة األشـــخاص على احلصـــول                                         ق عن طريق املشـــاركة بشـــكل اســـتباقي يف األنشـــطة             (تيســـري) هذا احل      حتقيق    ً       ّ       وأخريًا، يتعّني عليها        
                                                                                   ن ســبل كســب عيشــهم، مبا يف ذلك أمنهم الغذائي وتغذيتهم. ويف احلاالت اليت يعجز فيها األشــخاص عن                            ّ على املوارد والوســائل اليت تؤمّ 

ٍ                  التمتع بــاحلق يف غــذاء كــاٍف، ينبغي للــدول أن           ً                                              احلق مبــاشــــــــــــــرًة، مبــا يف ذلــك من خالل املعونــة الغــذائيــة (جلنــة احلقوق      ّ       (توّفر) هــذا     حتقق                     
                          اليت هي أكثر عرضــــــــة النتهاكات    ا                                                 ً ). ومن املرجح أن تعاين الفئات املهمشــــــــة والضــــــــعيفة تارخييً     1999                                االقتصــــــــادية واالجتماعية والثقافية، 

                                            املعيشــــــية الفقرية، والنســــــاء، واألطفال، والالجئني،                                                   مبا يف ذلك صــــــغار منتجي األغذية، والســــــكان األصــــــليني، واألســــــر               حقوق اإلنســــــان،
     ُ         ). ويُلزم إعالن Meier ،  2017 و  Ayala  ؛ Smith ،  2007 و  Quisumbing                                                  من انعـدام األمن الغـذائي وســــــــــــــوء التغـذيـة أكثر من غريهـا (

  )     2018                                                                                                           األمم املتحدة األخري بشـــــــــــأن حقوق الفالحني وغريهم من الناس الذين يعملون يف املناطق الريفية (اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 
            تعزيز احرتام                                                                                                          الذي يعاجل مثل هذه القضـــايا، األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصـــصـــة وصـــناديقها وبراجمها واملنظمات احلكومية الدولية األخرى ب

                                          هذا اإلعالن وتطبيقه الكامل ومتابعة فعاليته.
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ّ                  ويف اإلطار القائم على حقوق اإلنســـــان، جيب أن توّجه مبادئ "بانثر" (                                          PANTHER ،الســـــبعة املتمثلة يف املشـــــاركة، واملســـــاءلة، وعدم التمييز (                                                    
                                                         اعي ملعاجلة األبعاد األربعة لألمن الغذائي والتغذية على نطاقات                                                                     والشــــــــفافية، وكرامة اإلنســــــــان، والتمكني، وســــــــيادة القانون، العمل الفردي واجلم

ٍ             خمتلفة وإعمال احلق يف غذاٍء كاٍف بشكل مطرد (    ). 1      الشكل       أنظر                      ٍ    

 
             هيكل التقرير

 
       ليهما                                             فصــــــــــالن املفهومني الرئيســــــــــيني اللذين مت تســــــــــليط الضــــــــــوء ع    أول                أربعة. ويتناول      فصــــــــــول                  يتألف التقرير من  

  ل                              ّ هج املبتكرة (الفصـــــــــل الثاين). وحيلّ                                         ُ هج الزراعية اإليكولوجية (الفصـــــــــل األول) والنُ        ُ ومها النُ        العاملي        الغذائي               يف طلب جلنة األمن 
                                        ّ                                                                    ّ الفصــل الثالث املســائل املثرية للجدل واملتعّلقة بكيفية حتقيق التحول املطلوب يف النظم الغذائية. وليس املقصــد من ذلك حلّ 

                                                                   الضـــــــوء على اجملاالت اليت ميكن أن تقدم فيها اآلراء والقيم املتباينة منظورات                                      هذه اجلداالت، بل توضـــــــيح طبيعتها وتســـــــليط
                                                                               ، يستكشف الفصل الرابع تصميم البيئات املؤسساتية اليت ميكنها أن تشجع مسارات االنتقال  ا                       ً خمتلفة ملسألة مشرتكة. وأخريً 

                                      ل حتقيق األمن الغذائي والتغذية يف العامل.     من أج        املطلوبة           املستدامة                                          الالزمة لدعم التحول اجلذري يف النظم الغذائية 
 

                                                األمن الغذائي والتغذية والنظم الغذائية المستدامة   -   2      اإلطار 
 

                                                                                                                   "يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البشــــــر كافة يف مجيع األوقات بفرص احلصــــــول، من الناحيتني املادية واالقتصــــــادية، على أغذية كافية 
                                                                                                                       وســــليمة ومغذية تليب حاجاهتم التغذوية وتناســــب أذواقهم الغذائية كي يعيشــــوا حياة موفورة النشــــاط والصــــحة" (منظمة األغذية والزراعة، 

ّ                  ً       ً الناحية النظرية، يتداخل األمن الغذائي والتغذية، حيث يعّد األمن الغذائي شــــــــرطًا ضــــــــروريً        ). ومن     1996 ٍ              ولكن غري كاٍف لتحقيق األمن    ا                                                                
     ) أن     2009                                                                                 ). وأعلن مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي (مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي،  أ    2014        وآخرون،   Jones         التغذوي (

                                                                                                 يتجزأ من مفهوم األمن الغذائي". وباالســــــــــتناد إىل أعمال ســــــــــابقة، اعترب البنك الدويل لإلنشــــــــــاء والتعمري والبنك                     "البعد التغذوي جزء ال
                                                                                                       ) أن: "األمن التغذوي يتحقق عندما يقرتن األمن الغذائي ببيئة صــــحية وخدمات صــــحية، ورعاية كافية، وممارســــات غذائية     2006       الدويل (

     ً                       " عادًة، مبا يف ذلك يف جلنة األمن                      األمن الغذائي والتغذية                               األســرة املعيشــية". وتســتخدم عبارة "                                  من أجل ضــمان حياة صــحية جلميع أفراد
   ).    2012                                                                                                        الغذائي العاملي، كوسيلة للجمع بني مفهومي األمن الغذائي واألمن التغذوي املوضحني أعاله (جلنة األمن الغذائي العاملي، 

 
                                                                                                                   وباتت األبعاد األربعة لألمن الغذائي (التوافر وإمكانية احلصـــــــــــول واالســـــــــــتخدام واالســـــــــــتقرار) واحملددات الثالثة لألمن التغذوي (إمكانية 

   ).     2012                                                                                                              احلصــول على األغذية، والرعاية والتغذية، والصــحة والنظافة الصــحية) حتظى باعرتاف واســع النطاق (جلنة األمن الغذائي العاملي، 
                         )، ميكن وصــــــــــــف الركائز األربع     2018  ،     2017  ،     2016                              ) وتقارير فريق اخلرباء الســــــــــــابقة (    2006                              ناد إىل منظمة األغذية والزراعة (      وباالســــــــــــت

                                        الرئيسية لألمن الغذائي والتغذية كما يلي:
 

                                   ُ                                     كميات كافية من األغذية جبودة مناسبة تُعرض عن طريق اإلنتاج احمللي أو الواردات.         توافر  - 1
ٍ  لشراء أغذية كافية لنمط غذائي مغٍذ.   9                             على املوارد الكافية (املستحقات)       األفراد       حصول  - 2                                10  

                                                
ّ                                                                      ّ                                        "تعّرف املســتحقات على أ�ا جمموعة الســلع األســاســية اليت ميكن أن يســيطر عليها شــخص معّني يف ضــوء الرتتيبات القانونية والســياســية واالق    9        تصــادية    

                           )" (منظمة األغذية والزراعة،                                                                                                    واالجتماعية الســــــــــــائدة يف اجملتمع احمللي الذي يعيش فيه (مبا يف ذلك احلقوق التقليدية مثل الوصــــــــــــول إىل املوارد املشــــــــــــرتكة
2006    .(   

             األمن الغذائي                                                                                                                    تشـــمل هذه الركيزة الوصـــول املادي (قرب املســـافة) واالقتصـــادي (القدرة على الشـــراء) إىل األغذية (فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى املعين ب    10
   ).    2017          والتغذية، 
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                                                                                   ً              األغذية من خالل النمط الغذائي املناســب واملياه النقية والصــرف الصــحي والرعاية الصــحية، وصــوًال إىل حتقيق حالة          استخدام  - 3
  11                          ُ                             من الرفاهية الغذائية اليت تُليب مجيع االحتياجات الفسيولوجية.

ٍ        : لكي يتحقق األمن الغذائي، ال بد للســـــكان أو األســـــرة املعيشـــــية أو الفرد من احلصـــــول على غذاء كاٍف يف مجيع         االســــتقرار  - 4                                                                                     
  12                                         األوقات والتمكن من استخدامه بطريقة مناسبة.

 
                          ت والعمليات والبىن التحتية                                           بني خمتلف العناصــــــــــــــر (مثل البيئة واألفراد واملدخال     "جيمع                 النظام الغذائي     ّ فإنّ    )،     2014             لفريق اخلرباء (   ا    ً ووفقً 

                             هذه األنشــــطة، مبا يف ذلك املخرجات                                     توزيعها وإعدادها واســــتهالكها، ونتائج                                                 واملؤســــســــات) واألنشــــطة املتصــــلة بإنتاج األغذية وجتهيزها و 
ّ               االجتماعية واالقتصــــــــــادية والبيئية". وعّرف فريق اخلرباء (                 ذائية تكفل األمن               على أ�ا "نظم غ                          النظم الغذائية المســــــــتدامة   ا     ً ) أيضــــــــــً     2014                                  

                                                                                                                 الغذائي والتغذية للجميع مع ضـــــــــمان عدم املســـــــــاس باألســـــــــس االقتصـــــــــادية واالجتماعية والبيئية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ألجيال 
          املستقبل".

 
         ) وبيئات  2           الغذائية؛ (                ) ســــــــالســــــــل اإلمدادات  1                                                       ) العناصــــــــر املكونة الرئيســــــــية الثالثة للنظم الغذائية، وهي: ( ب    2017                 وحدد فريق اخلرباء (

                                                  مجيع األنشــــــــطة اليت ينتقل الغذاء عربها من مرحلة اإلنتاج                          ســــــلســــــلة اإلمدادات الغذائية                       ) وســــــــلوك املســــــــتهلك. وتشــــــــمل  3         األغذية؛ (
   ة                            ) ومجيع اجلهــات الفــاعلــة املشـــــــــــــــاركــ13                                                                                     إىل مرحلــة االســــــــــــــتهالك (اإلنتــاج والتخزين والتوزيع والتجهيز والتعبئــة والبيع بــالتجزئــة والتســــــــــــــويق

              يف هذه األنشطة.
 

                                                                                                  الســــياق املادي واالقتصــــادي والســــياســــي واالجتماعي الثقايف الذي يتعامل فيه املســــتهلكون مع النظام الغذائي الختاذ              بيئة األغذية     وتعين 
                                                             ً                                                        قراراهتم بشــأن احلصــول على الغذاء وإعداده واســتهالكه. وهي تشــكل واجهًة تربط املســتهلكني بالنظم الغذائية. وتتألف بيئة األغذية من: 

                                             ) و"البيئة املبنية" وهي البىن التحتية اليت تتيح  2             على الغذاء؛ (                                    ي املســــــــاحات املادية اليت يتم فيها احلصــــــــول                       ) "نقاط دخول األغذية" وه 1 (
                                                                               ) وعوامل القرار الشــخصــي يف اختيار األغذية (مبا يشــمل الدخل والتعليم والقيم واملهارات  3                                  للمســتهلكني الوصــول إىل تلك املســاحات؛ (

                                  ً                                                           االجتماعية والثقافية اليت تشــــكل ركيزًة لتلك التفاعالت. والعناصــــر األســــاســــية للبيئة الغذائية اليت تؤثر                      ) واملعايري الســــياســــية و  4         وغريها)؛ (
             على الشــــــراء)؛                                                                                                          يف اخليارات الغذائية وقبول األغذية واألمناط الغذائية هي: الوصــــــول املادي واالقتصــــــادي إىل الغذاء (قرب املســــــافة والقدرة

                                                                                             واملعلومات املتعلقة بالغذاء؛ وجودة األغذية وســــــالمتها (فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى املعين باألمن الغذائي                         واحلمالت الرتوجيية واإلعالنات 
   ). ب    2017          والتغذية، 

 
ــــتهلك     ويشـــــــــــــري  ـ ـ ـ ـ ــــلوك المســ ـ ـ ـ ـ                                                                                  إىل مجيع اخليارات والقرارات اليت يقوم هبا املســـــــــــــتهلكون على مســـــــــــــتوى األســـــــــــــرة املعيشـــــــــــــية أو الفرد                ســ

                                                                                            وختزينه وإعداده وطهيه وتناوله، وبشـــأن توزيع الغذاء ضـــمن األســـرة املعيشـــية (مبا يف ذلك توزيعه حبســـب نوع                          بشـــأن الغذاء الواجب شـــراؤه 
                                                                                                               اجلنس وتغذية األطفال). وال يتأثر ســـــلوك املســـــتهلك بالتفضـــــيالت الشـــــخصـــــية (اليت تتحددها عوامل خمتلفة مثل الذوق واملالءمة والقيم 

  . ا                                                 ً ل يتشكل إىل حد بعيد من خالل بيئة األغذية القائمة أيضً                                      والتقاليد والثقافة واملعتقدات) فحسب، ب
  

                                                
         رة أعاله.  ّ                                                                                                                 تسّلط هذه الركيزة الضوء على أمهية املدخالت غري الغذائية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية وتغطي بعض حمددات األمن التغذوي املذكو     11
ٍ                                                           ال جيب أن يغامر الناس يف خسارة إمكانية حصوهلم على غذاء كاٍف نتيجة صدمات طبيعية أو مالية أو اجتماعية أو أحداث دورية (م    12             ثل التقلبات                                                      

                                                                                                     بالتايل، يشري االستقرار إىل توافر األغذية واحلصول عليها، وكذلك إىل استقرار املدخالت غري الغذائية املذكورة أعاله.  و          املومسية). 
                          ّ                                     أنشطة إدارة املخلفات والتخّلص منها اليت ترتبط هبذه اخلطوات املختلفة.  ً  ًضا       يشمل أي    13



39 

                                                          الزراعة اإليكولوجية: مسارات االنتقال إلى نظم غذائية مستدامة  - 1

                                                                                              الزراعة اإليكولوجية مفهوم ديناميكي اكتســــــــب أمهية بارزة يف اخلطاب العلمي والزراعي والســــــــياســــــــي يف الســــــــنوات 
                   ؛ فريق اخلرباء الدويل     2009                                                                                        األخرية (مبادرة التقييم الدويل للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية املوجهة ألغراض التنمية، 

      احلقول         تتجاوز        نطاقات                  تطورها التارخيي إىل        أثناء                   الزراعة اإليكولوجية     ّ    واّتســــــعت    ).    2016      ُ                     املعين بُنظم األغذية املســــــتدامة، 
           ُ                                                                               ُ             واملزارع والُنظم اإليكولوجية الزراعية وباتت تشــــــــــــــمل خالل العقد األخري النظام الغذائي بأســــــــــــــره. وهتدف الُنهج الزراعية 

                          ، وتوفري حلول شـــــاملة وطويلة    اكل         ذرية للمشـــــ                         ُ                                    اإليكولوجية صـــــراحة إىل حتويل نُظم األغذية والزراعة ومعاجلة األســـــباب اجل
             واإليكولوجية    ُ                                            د الُنظم الزراعية يف ســــياقاهتا االجتماعية واالقتصــــادية  ي            أ) تراعي تعق      2018                             األجل (منظمة األغذية والزراعة، 

) Petersen  و Arbenz،   2018     .(   الصــــــــــناعي                                           ة اإليكولوجية باعتبارها بدائل ممكنة للنموذج  يُ          ُنهج الزراع  ال         النظر إىل         ويزداد        
           والتغذية         الغذائي      األمن  ُ    تُعزز         مســــــــتدامة        غذائية  ُ   نُظم          نتقال إىل  لال        ملموســــــــة        مســــــــارات     ميثل    ما     وهو  14 ،              للتحســــــــني الزراعي

) De Schutter ،  2010    ب  و    أ    2017   ،    2016                                                 اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،       فريق   ؛ (  .   

                                                                     منظمة األغذية والزراعة ندوة دولية بشــــــــــأن الزراعة اإليكولوجية من أجل األمن       عقدت   ،    2014            ســــــــــبتمرب/أيلول     ويف
                                                                          اجتماعات إقليمية يف أمريكا الالتينية وأفريقيا وآســيا (منظمة األغذية والزراعة،       ثالثة      2015                             الغذائي والتغذية تلتها يف عام 

      آخرها      كان                             يكا الالتينية والصـــــــــــــني وأوروبا،        يف أمر       2016                                      أ)، وثالثة اجتماعات إقليمية أخرى يف عام     2016   ب؛    ، أ    2015
                                               ). وعقدت املنظمة ندوة دولية ثانية يف أبريل/نيســــــــــــــان  ب    2018                                      يف مشال أفريقيا (منظمة األغذية والزراعة،       2017      يف عام 
                                                                                          نتائجها الرئيسية يف الفصل الرابع ومت االسرتشاد هبا يف صياغة بعض التوصيات الواردة يف هذا التقرير.     ترد      2018

                                       من العناصـــر األســـاســـية للزراعة واإليكولوجيا      ً  انطالقًا                          مفهوم الزراعة اإليكولوجية       نشـــأة       كيفية         ببيان          هذا الفصـــل     دأ   ويب
ً  علًما      يشــــمل    بات     حىت                                                                       التخصــــصــــات وجمموعة من املمارســــات وحركة اجتماعية. ويعرض الفصــــل بعد ذلك تعريف       عابر    

       وحتقيق          والتغذية         الغذائي      األمن   يف        املبادئ     هذه         إســــــــــــــهامات   ل          ّ الزمن، وحيلّ                                          ّ مبادئ الزراعة اإليكولوجية وتطورها على مرّ 
           يف النقاشـــــات        للجدل       املثرية      اجملاالت      بعض    على         يف اخلتام    ا   ً أيضـــــً        الضـــــوء      الفصـــــل     هذا    ط    ّ ويســـــلّ   .         املســـــتدامة         التنمية       أهداف

  .               على صعيد املعرفة         الثغرات      وأهم                              اجلارية حول الزراعة اإليكولوجية 

                       ممارسات وحركة اجتماعية     من ال                                الزراعة اإليكولوجية: علم ومجموعة   1 - 1

             عن اهتماماهتا   ُ   ّ تُعّرب         تعاريف                      خمتلف املؤســــــــــــــســــــــــــــات والبلدان            إىل اعتماد   ا              ً اإليكولوجية نظرً          الزراعة       تعاريف        تتعدد
      ُ                       أجل الُنظم الزراعية والغذائية     من                    الزراعية اإليكولوجية        للنهج        وتوصــــــــيف       تعريف     وضــــــــع                                وأولوياهتا. ويهدف هذا التقرير إىل 

                                          املستدامة اليت تعزز األمن الغذائي والتغذية. 

ُ  ً التـــاريخ بـــاعتبـــارهـــا ُ�جـــً         ّ على مرّ        العـــامل      أحنـــاء    من     كثري     يف           التقليـــديـــة          الزراعيـــة    ُ   الُنظم    إىل       النظر      وميكن         زراعيـــة   ا                  
        اإلنتاج    مع         املختلطة         الزراعة   ُ   ونُظم       الرتبة   يف         العضــــوية       املواد      ودمج           التقليدية          الزراعية        احلراجة    ُ   الُنظم     هذه       وتشــــمل  .          إيكولوجية

      َّ   ُ                 ). وطوَّرت نُظم املعرفة احمللية  أ    Altieri ،  2004 (      لألكل        الصــــاحلة        احملاصــــيل    من       واســــعة        متنوعة       جمموعة          واســــتخدام        احليواين
                                                

        ُ                                                                                       َّ   راعي إىل نُظم الزراعة الكثيفة اليت هتيمن عليها املزارع املتخصصة الواسعة النطاق، واليت تعتمد يف حاالت معيَّنة ُ                               ُيشري النموذج الصناعي للتحسني الز     14
    ذين                                      ا من املدافعني عن الزراعة اإليكولوجية ال              ُ          ً . وتلقى هذه الُنظم انتقادً        تخليقية      دة وال                                             ِّ ا على الوقود األحفوري واملدخالت املشــــــرتاة وغري املتجدِّ      ً ا كبريً       ً اعتمادً 

                                ؛ فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى املعين     2016                                                                           ُ                     يشـــــريون إىل آثارها االجتماعية والصـــــحية والبيئية الســـــلبية (فريق اخلرباء الدويل املعين بُنظم األغذية املســـــتدامة، 
   ).    2016                        باألمن الغذائي والتغذية، 
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ـــ        الـــدينـــامي ا       مالئمـــة        غـــذائيـــة         إمـــدادات       لضــــــــــــــمـــان  و           واألمراض،       اآلفـــات       إلدارة    دةُ       َّ ُ�جـــا معقـــَّ    ة  كي ة       ًّ ثقـــافيـــًّ ّ  وغنيـــّ            بـــاملغـــذيـــات     
) Altieri ،  2004     أ؛   Oteros-Rozas  علوم الزراعة اإليكولوجية احلديثة، اســــــــــــــتجابة لآلثار         وتعتمد   ). 2013   ،      وآخرون                                              

        ولكنها     ًّ  حمليًّا،   ة                              ّ كثري من املفاهيم واملمارســات املشــتقّ        على   "،         الصــناعية         الزراعة "        بنموذج      يســمى    ملا                      االجتماعية واإليكولوجية 
        وآخرون،   Montalba  ؛ 2018l         وآخرون،  Migliorini (                      من جماالت البحث العلمي   ا     ًّ وحيويًّ    ا ًّ يًّ   يك     دينام     ً جماًال    ا   ً أيضــــــــــــــً      متثل

  . )    Perfecto ،  2013 و  Vandermeer  ؛     2017

     ثروة                                       بشأن التنمية الزراعية املستدامة ودور ال        تقريره                                                   الفريق الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية يف       ويصف
                         ُ    واملبادئ اإليكولوجية على الُنظم          لمفاهيم ل      تطبيق       بأ�ا                                        ) الزراعة اإليكولوجية من منظور علمي وتقين  ب    2016 (          احليوانية

                                                                                                             الزراعية، مع الرتكيز على التفاعالت بني النباتات واحليوانات والبشــــــــــــــر والبيئة من أجل تعزيز التنمية الزراعية املســــــــــــــتدامة 
       إحداث    حنو   ا ً هً    ّ توجّ             اليوم األكثر      رؤى "                    . ويعرتف التقرير بأن        ً ومســــــتقبالً       ً  ، حاضــــــرًا                                   لضــــــمان األمن الغذائي والتغذية للجميع

   ،                 واحلركات االجتماعية   ،               وممارســــــات املزارعني           للتخصــــــصــــــات،         العابرة        املعارف    بني     جتمع                         يف جمال الزراعة اإليكولوجية      حتول
  .     ملصطلح ا   ذا  هل      أوسع       مفهوم   يف       النظر    إىل     دعو ي  و    "     بينها         املتبادل         بالرتابط           الوقت نفسه    يف       وتعرتف

        األغذية  ُ   نُظم     على      تركز          حبيث باتت       األخرية         السنوات   يف       اتسعت     اليت            اإليكولوجية          الزراعية    ُ   الُنهج    مع     ذلك       ويتفق
                           وتتجــاوز فصـــــــــــــــل األبعــاد العلميــة    ، )    Scoones ،  2009 و  Thompson (          الزراعيــة    ُ   الُنظم     على     فقط      وليس     ككــل            الزراعيــة

  .        التخصصات        متعددة      رؤية     تبين      طريق    عن                                                               والتكنولوجية للزراعة اإليكولوجية عن أبعادها االجتماعية والسياسية 

    ا    ً بســــــــــــــيطً    ا     ً مفهومً       كونه       رغم         الزراعة   يف            اإليكولوجية         للمبادئ   ا              ً باعتباره تطبيقً              اإليكولوجية،         الزراعة       مفهوم        وينطوي
   .   ان  كي      دينامي         مفهومان          والزراعة            اإليكولوجيا    ألن   د   ّ معقّ       واقع     على        ظاهره،   يف

  ، Tansley (         وبيئتها          الكائنات    بني          التفاعالت    مع     فقط     ليس        يتعامل        األحياء     علم    من     فرع    إىل            اإليكولوجيا      وتشري
     علم                    ). وعلى الرغم من أن     Sills،   1974 (        البيئـــة       حبمـــايـــة        املعنيـــة           االجتمـــاعيـــة        احلركـــات    إىل      كـــذلـــك       تشــــــــــــــري     ) بـــل     1935

       خمتلفة     ً  فروًعا      يشـــــــمل         التخصـــــــصـــــــات     بني      مشـــــــرتك       كميدان      ا            ً فقد ظهر مؤخرً              علم األحياء،                 بدأ كفرع من فروع             اإليكولوجيا
                                                            ويرتبط كثري منها بالعلوم البيولوجية والفيزيائية واالجتماعية.    ، )    Robbins،   2004                     اإليكولوجيا السياسية (      فيها   مبا        كثرية،

  .  )    Spedding،   1996 (        الغذاء      خالهلا    من       الناس      ينتج     اليت          املمارســــــــــــات   من        جمموعة    هي        يف األســــــــــــاس           والزراعة
        مبادرة   ؛    2008        وآخرون،   Caron (        الزراعة       وظائف       تعدد                   مثة وعي متزايد إزاء   و          التطور،   يف   ا   ً أيضــــــــــــــً       آخذة        كمفهوم،         وهي،

         الزراعي        اإلنتاج             إمكانية فصل    عدم   و    )،     2009                                                        َّ                  التقييم الدويل للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية املوجَّهة ألغراض التنمية، 
  ، Street ،  eds و  Jones (           واســــتهالكها        األغذية       وبيئة        غذائية  ال    ات    مداد  اإل      ســــالســــل     مثل         األغذية،  ُ   نُظم       جوانب      ســــائر    عن

   ). ب    2017                                                      فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،    ؛    1990

                    تنصـــب على فهم وإدارة           للتخصـــصـــات       عابرة             يف بؤرة ناشـــئة    ا  ً معً        تتالقى                              االجتاهات يف اإليكولوجيا والزراعة       وهذه
         البشـــــرية        األنشـــــطة      بشـــــأن         املتزايد       القلق    ّ ظلّ    يف  )     Street ،  eds ،  1990 و  Jones  ُ                                    الُنظم االجتماعية واإليكولوجية املتقارنة (

       ). ومن     Campbell ،  2017  ؛     2015        وآخرون،   Steffen                     إىل جتاوز حدود الكوكب (      يفضــــــي    مما           بصــــــفة خاصــــــة،           والزراعة
    من      يسود    ما          والتغذية         الغذائي      األمن      حتقيق     حول        الدائر                                                           األسباب الرئيسية وراء ازدياد زخم الزراعة اإليكولوجية يف اخلطاب 

   يف        الصــــمود     على       قادرة        غذائية  ُ   نُظم        بتطوير         املرتبطة            واالجتماعية            اإليكولوجية        األبعاد    بني       الوصــــل     مهزة      تشــــكل      بأ�ا      تصــــور
   ).    2014        وآخرون،   Caron (         العاملية          التحديات       وسائر       املناخ     ُّ تغريُّ         مواجهة
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   ،      وآخرون  Mendéz (   ا       ًّ وتشـــــاركيًّ    ا     ًّ وعمليًّ      صـــــات     ّ للتخصـــــّ    ا    ً عابرً    ا  ً �جً            باعتبارها            اإليكولوجية         الزراعة    إىل       النظر        ويزداد
          ممارســات،     من ال        مجموعة و   )،  1         التعريف (          للتخصــصــات      عابر     علم                   ) يشــمل ثالثة أبعاد:     Gliessman ،  2018   ؛    2013

   )     2017                                     الرابطة األوروبية للزراعة اإليكولوجية،    ؛    Silva،   2017 و  Wezel  ؛     2009        وآخرون،   Wezel (          اجتماعية      حركة و
          (على ســــبيل       ً شــــامًال    ا  ً �جً    ا  ً معً   ُ    ُتشــــكل       املشــــرتك         وتطورها           ارتباطاهتا  و                                         . وهذه األبعاد الثالثة للزراعة اإليكولوجية  ) 3       (اإلطار 

   ).    Gliessman،   2018   ؛    2017             اإليكولوجية،                               املثال الرابطة األوروبية للزراعة 
 

                                     التعاريف المتعددة للزراعة اإليكولوجية   -   3       اإلطار
            واالقتصـــــادية            اإليكولوجية        األبعاد      يشـــــمل    مبا     ته،   ّ برمّ          الغذائي        النظام           إليكولوجيا           التكاملية         الدراســـــة  )  1     هي: (       كعلم،            اإليكولوجية،          الزراعة

     على            اإليكولوجيــة         واملبــادئ         املفــاهيم       تطبيق  )  2    )؛ (    2003        وآخرون،   Francis (         الغــذائي        النظــام           إيكولوجيــا       بــإجيــاز    هي    أو             واالجتمــاعيــة،
        والعمل          والتعليم        البحوث    بني         التكامل  )  3 (      أقرب     عهد     منذ     وهي   )؛     Gliessman،   2007 (         وإدارهتا          املســـــــــــــتدامة          الغذائية    ُ   الُنظم       تصـــــــــــــميم

   ).    Gliessman،   2018 (            واالجتماعية            واالقتصادية            اإليكولوجية  :        الغذائي      نظام  ال       أجزاء     مجيع   يف          االستدامة     حيقق      الذي         والتغيري

                           ُ                                                                   الزراعية اإليكولوجية إىل حتســـــــني ُنظم الزراعة اإليكولوجية عن طريق تســـــــخري العمليات الطبيعية وإجياد تفاعالت            الممارســــــات      وهتدف
        وخدمات         كولوجية   اإلي          العمليات          واســــــــــــــتخدام  )     Gliessman،   ed،   1990                        بني مكونات تلك العمليات (            وأوجه تآزر               بيولوجية مفيدة 

    ).     2014        وآخرون،   Wezel (          وتطبيقها          املمارسات       تطوير     أجل    من        الطرق،       بأفضل            اإليكولوجي،        النظام

    اســـــم                          ُّ                                   ُ          للتحديات الراهنة، مثل تغريُّ املناخ وســـــوء التغذية، وتتناقض مع ما ُيطلق عليه     ًّ حالًّ    ،        اجتماعية       كحركة  ،           اإليكولوجية         الزراعة      ومتثل
ِ  وحتِدث  "        الصــــــــــــــناعي         النموذج " ً  ُنظًما     تبين    كي       فيه     ًّ حتوالًّ      ّ    مقّومات  ُ    تُعزز   ا   ًّ حمليًّ        ً مالئمةً         ً غذائيةً   ُ                                      االســــــــــــــتمرار االقتصــــــــــــــادي يف املناطق الريفية     

       ألصــحاب         الغذائي        اإلنتاج   من         ً متنوعةً        ً أشــكاًال       تدعم    هي           واملأمون. و        املنصــف                واإلنتاج الغذائي                               ســتناد إىل ســالســل التســويق القصــرية   باال
        واهلوية            االجتماعية،          والعدالة        احمللية،         واملعارف           الغذائية،          والســـيادة          الريفية،   ة                          ّ ية، واملزارعني واجملتمعات احملليّ               والزراعة األســـر         الصـــغرية         احليازات
   ،     نيليين   ؛    2011       وآخرون   Rosset   ؛    Toledo،   2011 و  Altieri         والســـــــــالالت (        البذور   يف        األصـــــــــليني        الســـــــــكان       وحقوق      ّ   احمللّيتني،          والثقافة
-Barrera و  Toledo   ؛    Gonzaels de Molina،   2013 (        ســـــــــــــياســـــــــــــية       كحركة      ُ                          هذا الُبعد يف الزراعة اإليكولوجية        أمهية         وتتزايد  .  )    2015

Bassols،   2017     .(    

   ).    2017 (            اإليكولوجية         للزراعة          األوروبية         الرابطة   )،  أ    2017                       منظمة األغذية والزراعة (   :      املصادر

 

                العابر للتخصصات       العلم   -   1         التعريف

                                       إىل توليد نتائج حتويلية عن طريق ما يلي:        ويسعى          التخصصات    بني       احلدود        يتجاوز                العابر للتخصصات        العلم

   )؛    منها       سياقه        ويستمد   "       الواقعي       العامل "     اكل                 (ينشأ البحث عن مش   ّ   معّينة           على مشكلة         الرتكيز )1(
         البحثية            والتصــــــنيفات      َّ  املعيَّنة         والظروف        لألســــــئلة        تســــــتجيب   ة     ّ تأمليّ          تكرارية        عمليات       البحث      (يشــــــمل         متطورة        منهجية  و  )2(

         املعنية)؛
               واجلهات الفاعلة    ،  دة  ّ حمدّ        ختصــــــــصــــــــات   يف          والباحثني           التخصــــــــصــــــــات،    عرب         الباحثني    بني         التعاون      يشــــــــمل    (مبا          التعاون  و  )3(

   ).    2008        وآخرون،   Russel                        اخلارجية املهتمة بالبحث) (

ر       أشـــــــكال        وكذلك                                تكامل بني خمتلف التخصـــــــصـــــــات األكادميية       إحداث                                         ذلك يف الزراعة اإليكولوجية بأنه ينطوي على       َّ ويفســـــــَّ
   ).    2015        وآخرون،   Méndez                              التجريبية والثقافية والروحية (        املعارف        مبا فيها    ،       املتنوعة        املعارف
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        ويعتمد   ا  ً معً        خمتلفة       ختصــصــات    من       أشــخاص      يعمل     حيث   "        التخصــصــات        املتعدد "                               العلم العابر للتخصــصــات عن العلم        وخيتلف
     حيث   "        التخصصات    بني       املشرتك "      العلم     عن      خيتلف     كما            تكاملية،      منها      أكثر        إضافية        بطريقة     صية     ّ التخصّ         معرفته     على      منهم    كل

        املصــلحة       أصــحاب          بالضــرورة      تشــمل   ال       لكنها    ُ   الُنهج    من        توليفة       وتشــمل          التخصــصــات      خمتلف    بني          واألســاليب        املعارف        تتكامل
   ).    Petrie ،  1992 (        حتويلية       نتائج       توليد     على      تركز   ال    أو        اآلخرين

 
                 اإليكولوجية كعلم          الزراعة  1 - 1 - 1

                                           العلمية يف مطلع القرن العشـــــرين يف معرض اإلشـــــارة          املؤلفات            " ألول مرة يف           اإليكولوجية         الزراعة       مصـــــطلح "     ظهر
                                                                 الزراعية، مبا فيها علم احليوان واهلندســـة الزراعية وفيزيولوجيا احملاصـــيل         العلوم                                      إىل تطبيق األســـاليب واملبادئ اإليكولوجية يف 

   ؛    Gliessman،   1997   ؛    Klages،   1942   ؛    Friederichs،   1930   ؛    Bensin،   1928    ،   1930    أ) ( - 2       الشـــــــــــكــــل (
Dalgaard   ،؛    2003        وآخرون   Wezel   ،؛    2009        وآخرون   Wezel  و Soldat،   2009    ( ات القرن  ي        ات وســتين ي         . ويف مخســين         

ّ  عّدة  Tischler           املاضـــــــي، نشـــــــر                                                                             مقاالت عن البحث الزراعي اإليكولوجي تناول فيه بالتحليل خمتلف املكونات (النباتات    
ّ   لعّل                                              ما بينها، وكذلك أثر اإلدارة البشــــــــــــــرية عليها. و                                ات والرتبة واملناخ) والتفاعالت يف       واحليوان                  كان األول من نوعه          كتابه  

   ).    Tischler،   1965 (            اإليكولوجية         الزراعة               الذي حيمل عنوان 

       يديره   ا      ً مســــــــــــــتأنســــــــــــــً    ا        ًّ إيكولوجيًّ    ا    ً نظامً      يعد      الذي   "         اإليكولوجي         الزراعي        النظام "        ) مفهوم     Odum  ) 1969       وأدخل
        ُ             لتشــــــــــــــمل الُنظم الزراعية          واملزرعة                            من الزمن تتجاوز نطاقات احلقل        عقدين     بعد            اإليكولوجية         الزراعة       وبدأت  .       اإلنســــــــــــــان

  ؛     2009        وآخرون،   Wezel  ؛     Marten ،  1988  ؛     Conway ،  1987  ؛     Altieri ،  1987     ،  1989                    اإليكولوجيــة بكــاملهــا (
Wezel  و Soldat ،  2009     .(   على عمليات التبادل الثقايف      فيها       ركزوا    ا   ً أيضــــً                               العلماء يف املكســــيك إســــهامات مهمة      ِّ وقدِّم                          

                                                                                                   يف بنــاء املعرفــة الزراعيــة اإليكولوجيــة اليت جتمع بني العلوم اإليكولوجيــة ومعــارف الشــــــــــــــعوب احملليــة (على ســــــــــــــبيــل املثــال 
Hernández Xolocotzi ،  1977    ( .  

         واملبــــادئ         املفــــاهيم       تطبيق "                          ) الزراعــــة اإليكولوجيــــة بــــأ�ــــا     Altieri  ) 1995    َّ  ، عرَّف       األفكــــار       من هــــذه    ا      ً وانطالقًــــ 
            حتســينات أخرى           والزراعة        األغذية       منظمة        وأدخلت  .  "       وإدارهتا          املســتدامة            اإليكولوجية         الزراعة  ُ   نُظم       تصــميم     على            اإليكولوجية

  ُ   ِّ ُتطبِّق            اإليكولوجيـة          الزراعيـة           االبتكـارات "                   ّ ) حيـث أشــــــــــــــارت إىل أنّ  د    2016           والزراعـة،        األغـذيـة       منظمـة (         التعريف     هـذا     على
           والتكامل،           والتنويع،          اخلارجية،        املدخالت    من      واحلد         املوارد،         اســــــــــــــتخدام        وكفاءة          التدوير،       إعادة     مثل   -            اإليكولوجية        املبادئ

           والبيئة،         والبشـــــــــــــر،            واحليوانات،           النباتات،    بني         التفاعل  ُ    تُعزز     اليت          الزراعية    ُ   الُنظم        لتصـــــــــــــميم   -        التآزر       وأوجه        الرتبة،      وصـــــــــــــحة
   .  "        والتغذية         الغذائي      األمن     أجل    من

            اإليكولوجية          الزراعية        العلوم   يف         للتخصــــــــصــــــــات                             ، ازدادت أمهية الطابع العابر          لقرن احلايل ا              العقد األول من       وخالل
      نظام "      ِّ                           ). وحدِّدت الزراعة اإليكولوجية بأ�ا     2015        وآخرون،   Wezel (            واالجتماعية          الطبيعية        العلوم    بني     جتمع      باتت     اليت

   ).     2003        وآخرون،   Dalgaard (   "        واالقتصاد          االجتماع،      وعلم              واإليكولوجيا،           الزراعية،        اهلندسة    من       عناصر      يشمل        متكامل
  ؛    2003        وآخرون،   Francis (       برمته          الزراعية        األغذية      نظام      يشــــــــــــــمل     بات   حىت             اإليكولوجية          الزراعية        العلوم       تركيز    ســــــــــــــع   ّ واتّ 

Doré   ،؛     2006        وآخــــــــرون  Gliessman ،  2007     ؛  Wezel  و David ،  2012     ؛  Côte   ،وآخــــــــرون        eds ،  2019     ،(    
                                               واحمللية؛ والعالقات بني املستهلكني واملنتجني؛ والشبكات          البديلة                                              وأصبح يغطي مواضيع متنوعة من قبيل شبكات األغذية 

          الغذائيةُ    ُنظم   ال                     هذا النهج القائم على    ا                                                                      ً الزراعية االجتماعية؛ وأســــــواق األغذية؛ واملشــــــرتيات الغذائية العامة. ويشــــــمل أيضــــــً 
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   ؛    AS PTA،   2011 (        احلضـــــــرية                                  ذلك إىل اســـــــتحداث الزراعة اإليكولوجية    ى   ّ وأدّ        ضـــــــرية،   واحل         الريفية                  العالقات بني املناطق 
Almeida  و Biazo،   2017    ؛   Renting،   2017    ؛   Morales   ،4       اإلطار  ا    ً أيضً       أنظر   ،    2018        وآخرون .(   

                الزراعة الحضرية   -   4       اإلطار
         الغذائي      األمن     خالل    من      املدن   يف          والبيئية           االجتماعية        الظروف       تعزيز   يف   ا   ً دورً          أن تؤدي  ) UPA                            للزراعة احلضـــــــرية وشـــــــبه احلضـــــــرية (     ميكن
              ). ويف أفريقيا     Tasciotti،   2010 و  Zezza (     ذلك       تأكيد   يف         املبالغة    من       حيذرون        األشــــــــــــــخاص     بعض    أن    من       الرغم     على       الفقر    من      واحلد

                             ظل اتســــاع املناطق احلضــــرية، وأ�ا    يف       النمو  يف       آخذة                                   ) إىل أن الزراعة احلضــــرية وشــــبه احلضــــرية     Lee-Smith  ) 2010               االســــتوائية، خلص 
         الزراعة    أن    إىل  )     2014 (       وآخرون  Mok                                                                 صـحة اإلنسـان وكذلك التخفيف من اجلوع والفقر. وعلى املسـتوى العاملي، خلص      حتسـني      تدعم

      قبيل    من       قضــايا     حول       البحث    من      مزيد       إجراء           رغم ضــرورة     على         الغذائي      األمن   يف      كبرية           إســهامات     ِّ تقدِّم    أن     ميكن        احلضــرية      وشــبه        احلضــرية
   ا                                          ِّ           ً أن الزراعة احلضرية وشبه احلضرية ال ميكن أن تقدِّم سوى إسهامً     إىل        املؤلفني     بعض     خلص       أخرى،       ناحية     ومن  .      للمدن          العشوائي       الزحف
    لية                          األراضـــــــي واملياه واملوارد املا          املوارد من    لى  ع    صـــــــول                                                                يف األمن الغذائي احلضـــــــري يف البلدان النامية بســـــــبب املعوقات املرتبطة باحل   ا    ً حمدودً 

    ).     Ramankutty،   2015 و  Badami         ز احلضري (   ّ احليّ      ضمن                         لالستثمار يف املناطق املنتجة 

ا        احلضــــــــرية      وشــــــــبه        احلضــــــــرية         الزراعة    ّ   وتّتســــــــم                         التنوع البيولوجي وتقليص      حفظ                                    ملا ميكن أن تعززه من منافع بيئية، مثل      ً نظرًا         بأمهيتها     ً أيضــــــــً
                               وزيادة املســـــــــاحات اخلضـــــــــراء يف املناطق                   انبعاثات الكربون               وبالتايل احلد من          املســـــــــتهلك    إىل       املنتج    من        األغذية      لنقل         املطلوبة        املســـــــــافات 

          والبســاتني         األبنية،      أســطح     على        املقامة        واحلدائق    ،        العائلية         البســاتني   -                جتلياهتا املتعددة              وشــبه احلضــرية يف         احلضــرية                     احلضــرية. وميكن للزراعة 
       النظم             عـدد من خـدمـات      توفري    يف    هم ا  تســـــــــــــــ    أن   -      أخرى       جتليـات    بني    من          اجملتمعيـة،         واحلـدائق         احلضــــــــــــــريـة،        املنـاطق       وتشــــــــــــــجري          املنزليـة،

    أن         والواقع   ).     2015        وآخرون،   Lin (       املياه        وتنظيم       املناخ        مواجهة   يف        الصــــــــــــــمود     على         والقدرة       اآلفات         ومكافحة         التلقيح     مثل    ة،         اإليكولوجي
     على   ا                                                            ً يف إجياد دوائر مغلقة للتســويق التجاري مما حيد من النقل ويســاعد أيضًــ     هم ا  تســ    أن     ميكن        احلضــرية        املناطق   يف     ًّ حمليًّا        املشــرتاة        األغذية
  .      املباشر       البيع       خمططات       تطوير

      املدن   يف       الفقر    من      واحلد       الدخل        وزيادة   ة،  ي          ظروف املعيشـــ  ال             تارخيها يف حتســـني                                    ّ الزراعة احلضـــرية وشـــبه احلضـــرية على مرّ        أســـهمت      ً  وأخريًا،
                                                            . وميكن للزراعة احلضــرية وشــبه احلضــرية يف كثري من البلدان األفريقية  )    Isendahl،   2013 و  Barthel (        الصــمود     على       قدرهتا       تعزيز         وبالتايل

                                                ِّ                                                         ل فيها الزراعة أهم مصـدر لدخل غالبية األسـر، أن توفِّر حصـة كبرية من الدخل باإلضـافة إىل تعزيز حتسـينات كبرية يف األمناط        ّ اليت تشـكّ 
      تنتج                       . ويف مدينة مكســـــيكو ســـــييت،  )    Tasciotti،   2010 و  Zezza                       األمن الغذائي والتغذية (     حتقيق          بالتايل يف       ســـــامهة   وامل                الغذائية األســـــرية 

                                                                      من مجيع األغذية املســتهلكة؛ غري أن االعرتاف بأمهية الزراعة احلضــرية وشــبه احلضــرية        املائة  يف     20     حوايل         احلضــرية      وشــبه        احلضــرية        املناطق
                                                                  كبرية. ومن األبعاد الرمزية للزراعة احلضــــــرية وشــــــبه احلضــــــرية يف املكســــــيك نظام                                                 من الناحية االقتصــــــادية وكمصــــــدر للعمل حمدود بدرجة

     بعد     ً كثريًا     ت     وتقلصــــــــ   ك ي    اآلزت          أفراد شــــــــعب           اســــــــتحدثها       حدائق     وهي                               ) يف فرتة ما قبل احلقبة اإلســــــــبانية، chinampas                احلدائق العائمة (
                                          ) مســـاحات زراعية صـــغرية يف املناطق احلضـــرية وشـــبه machambas (          املاشـــامبا      مزارع       ومتثل   ).     Dieleman،   2017 (        األورويب          االســـتعمار
                           ر لبيعها يف املدن؛ وتشــكل هذه  ا                            وهم من النســاء بصــفة عامة، اخلضــ   ،                              فيها أصــحاب املشــاريع احلرة الصــغرية      يزرع         موزامبيق     من       احلضــرية 

   ).    Sheldon،   1999 (        مابوتو     مثل     مدن   يف      األسر    من     كثري       لدى        والدخل        للغذاء     ًّ مهمًّا   ا           ً املزارع مصدرً 

 
                             )، اتســــــــــع نطاق البحث وأبعاده يف   اء ب - 2      الشــــــــكل  (   ا   ً علمً                                    ر التارخيي للزراعة اإليكولوجية لتصــــــــــبح              وأثناء التطو 

                                      ) املزرعــة أو النظــام الزراعي اإليكولوجي،  2                                        ) نطــاق قطعــة األرض أو احلقــل أو احليوان، إىل ( 1                       الزراعــة اإليكولوجيــة من (
  Wezel                                              ل بصــــــــــــــورة متزايدة حمور تركيز الزراعة اإليكولوجية (              ّ وهو ما بات يشــــــــــــــكّ                         ) النظام الغذائي برمته،  3      ا إىل (    ً وأخريً 

    ).     Soldat ،  2009 و
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                                    التطور التاريخي للزراعة اإليكولوجية    -   2       الشكل

 

 

   )؛    2009 (  Soldat و  Wezel   ) و    2009 (        وآخرين  Wezel               )، باالستناد إىل     Silici  ) 2014               (ألف) بتصرف عن    :       املصادر

  )    2009 (        وآخرين  Wezel               (باء) بتصرف عن  

  . 2 - 1           نة يف القسم                                            ّ األساس التخصصي ملبادئ الزراعة اإليكولوجية املبيّ        توضيح      (جيم)   :     مالحظة

 

القرن  اتيثالثين
 الماضي

 العناصر السياسات والقوانني ألف
 سياسات الزراعة اإليكولوجية

 
 ُ                                     ن ظم األغذية والتنمية الريفية واإلقليمية

 السيادة الغذائية
التنوع البيولوجي الزراعي 

 واحلق يف الغذاء

معارف الشعوب 
األصلية واملزارع 

 األسرية 

 الزراعة اإليكولوجية كحركة اجتماعية

 

املمارسات الزراعية اإليكولوجية كنموذج 
 بديل للزراعة التقليدية

إدخال أو مواصلة تطوير املمارسات الزراعية 
اإليكولوجية (الزراعة احلافظة للموارد، والزراعة 

 ة، واملكافحة البيولوجية، وما إىل ذلك)البيني

املعارف الزراعية للشعوب 
األصلية يف إدارة املوارد 

 الطبيعية

 الزراعة اإليكولوجية كمجموعة من الممارسات

 

زيادات أخرى يف التخصصات، والنطاق، 
واحلجم: الزراعة اإليكولوجية باعتبارها 

 إيكولوجيا النظم الغذائية

املفاهيمي لتصميم وإدارة النظم اإلطار 
 إىل معياري اإليكولوجية الزراعية؛ من حتليلي

 احلجم: احلقل والنظام اإليكولوجي الزراعي

 النطاق: اإليكولوجيا واهلندسة الزراعية 

  الطابع التحليلي

 احلجم: احلقل/قطعة األرض
 النظام اإليكولوجي الزراعي

 واإليكولوجيا، النطاق: البيولوجيا، وعلم احليوان،
  وفيزيولوجيا احملاصيل

 من وصفية إىل حتليلية
 الزراعة اإليكولوجية كتخصص علمي 

 الحجم/البعد باء

 قطعة األرض، الحقل

 المزرعة، النظام اإليكولوجي الزراعي

 النظام الغذائي

 سياسية  التخصصات جيم

 اقتصادية
 اجتماعية وثقافية

 زراعية، بيئية  

القرن  اتيأربعين
 الماضي

 اتيخمسين
 القرن الماضي

القرن  اتيثمانين
 الماضي

القرن  اتيسبعين
 الماضي

ات القرن يستين
 الماضي

العقد الثاني من 
 هذا القرن

العقد األول من 
 هذا القرن

ات القرن يتسعين
 الماضي

القرن  اتيثالثين
 الماضي

ات القرن يأربعين
 الماضي

 

ات القرن يخمسين
 الماضي

 

ات القرن يستين
 الماضي

 

 ات القرنيسبعين
 الماضي

 

ات القرن يثمانين
 الماضي

 

ات القرن يتسعين
 الماضي

 

العقد األول من هذا 
 القرن
 

العقد الثاني من هذا 
 القرن
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        ممارسات                           الزراعة اإليكولوجية كمجموعة   2 - 1 - 1

 Silent              الربيع الصـامت  Rachel Carson                                        ات القرن املاضـي، ال سـيما يف أعقاب نشـر كتاب  ي           سـادت يف سـتين

spring  ) Carson ،  1962     ،(    يف الزراعة على            االصـــــطناعية                                            بشـــــأن اآلثار غري املتوقعة لكثافة اســـــتخدام املدخالت      خماوف              
                   على الطيور اجلارحة.        وتأثريها                                             برتكز خملفات مبيدات اآلفات من خالل سالسل األغذية           يف ما يتصل              البيئة، وخباصة 

                                                                     ا لتلك املخاوف، نشــــــأت جمموعة من املمارســــــات الزراعية اإليكولوجية خالل العقود                      ًّ ويف إطار االســــــتجابة جزئيًّ 
  "         الصـناعية         الزراعة      منوذج                     التحول عما كان يسـمى "     هبدف  )  3       الشكل   ، 5 - 1      القسـم       أنظر           تلك الفرتة (   ت                القليلة اليت أعقب

   ة         اإليكولوجي       النظم                  البيولوجية ووظائف           للعمليات       األمثل          االســــتخدامُ                                              نُظم زراعية أكثر اســــتدامة ومراعاة للبيئة لتحقيق     حنو
) Hernández Xolocotzi،   1977    ؛   Rosset  و Altieri،   1997    ؛   Wezel   ،؛    2009        وآخــــــــرون   Vanloqueren  
       اخلرباء      فريق   ؛    Pimbert،   2015   ؛    2013        وآخرون،   Wibbelmann    أ؛    2012        وآخرون،   Altieri   ؛    Baret،   2009 و

  Deguine   ؛    2014        وآخرون،   Wezel   ؛ ب    2016                       منظمة األغذية والزراعة،    ؛    2016          املستدامة،         األغذية      بنظم      املعين       الدويل
       تصــــــميم    إىل           املمارســــــات،    من       جمموعة           باعتبارها             اإليكولوجية،         الزراعة      وهتدف   ).     Wezel،   2017   ؛    eds،   2017        وآخرون، 

        والرتبة         واألشــــــجار           واحليوانات        احملاصــــــيل      جتميع     خالل "    من        تســــــتطيع         الصــــــمود،     على        وقادرة       معقدة           إيكولوجية        زراعية  ُ   نُظم
     مثلى            أوجه تآزر                                      الطبيعية والتفاعالت البيولوجية اليت حتقق           العمليات    دعم     ً  نًيا،  ما   وز        ً مكانًيا        متنوعة  ُ   نُظم   يف       األخرى          والعوامل

   ).    Altieri،   2002   " (                                                                        جتعل املزارع املتنوعة قادرة على رعاية خصوبة تربتها ومحاية حماصيلها وإنتاجيتها

       من ذلك   و                                            اليت ميكن قياســـــها باعتبارها زراعية إيكولوجية.       ّ  املعّينة                      ا حماوالت حتديد املمارســـــات        ً إال مؤخرً       تظهر   ومل 
                         املمارســـات الزراعية اهلادفة  "                                  املمارســـات الزراعية اإليكولوجية بأ�ا     ون     ) يصـــف    2014 (        وآخرين  Wezel                  على ســـبيل املثال أن 

                 إليكولوجي عن طريق                                   لعمليــات اإليكولوجيــة وخــدمــات النظــام ا                     مبوازاة اإلقرار بــأمهيــة ا                كبرية من األغــذيــة         كميــات          إىل إنتــاج  
                   كولوجية هي األســاليب                      املمارســات الزراعية اإلي "     ) أن     Gliessman  ) 2016 و  Shiming     ويرى   .  "                  دجمها كعناصــر أســاســية

ا                السليمة إيكولوجي ــــــــــــً          الزراعية             اإليكولوجية                      ِّ                                             اليت ميكن أن توازن وحتسِّن مجيع خدمات النظام اإليكولوجي اليت توفرها النظم   ً ـ
   ".                                                      وميكن بالتايل أن تعود مبنافع على التنمية املستدامة للزراعة

                                        وصـــــفها بأ�ا زراعية إيكولوجية، كما ال توجد                                                   ومع ذلك، ال توجد أي جمموعة حمددة من املمارســـــات اليت ميكن 
                       ). وعلى النقيض من ذلك،     Wezel ،  2017 (      كذلك                                ما هو زراعي إيكولوجي وما ليس                          أي حدود توافقية واضــــــــــــــحة بني

  ا    ً تبعً    " ة       يكولوجي  اإل       زراعية    "ال               ً        مســــتوفية تقريًبا للشــــروط            وصــــفها بأ�ا                                             ميكن أن تتفاوت تصــــنيفات املمارســــات الزراعية وميكن 
 ّ       اّتســـــــــــــــامهـا   و   )  2                                                                              ) اعتمــادهــا على العمليــات اإليكولوجيــة مقــابــل اســــــــــــــتخــدام املــدخالت الزراعيــة الكيميــائيــة؛ ( 1      ملــدى: (

                          من الرتكيز فقط على تدابري      ً ا بدًال        ً ا منهجيً             ً اســـتخدامها �جً   و   )  3                 ا والتحكم فيها؛ (                           ً ومراعاهتا للبيئة وتكيفها حمليً          باإلنصـــاف
    دة.        ّ تقنية حمدّ 

  ؛        األحيائي                                                                                 وتشــــــــــــــمل املمارســــــــــــــات الزراعية اإليكولوجية عمليات من قبيل تدوير املغذيات؛ وتثبيت النيرتوجني 
                                                                                         الرتبــة وصــــــــــــــحتهــا؛ واحلفــاظ على امليــاه؛ وتقنيــات حفظ التنوع البيولوجي وإدارة املوائــل من أجــل التنوع         تركيبــة     وحتســــــــــــــني 

   ،      لتنويع  وا         لألمراض؛        الطبيعي           والتنظيم                     حــة البيولوجيــة لآلفــات               الكربون؛ واملكــاف     بــاس    واحت                          البيولوجي املرتبط بــاحملــاصــــــــــــــيــل؛ 
                                                       وإدارة النفايات وإعادة اســــــــــــتخدام املدخالت وإعادة تدويرها يف                 وخماليط األصــــــــــــناف؛   ،                والزراعة البينية   ،                والزراعة املختلطة

  ،     Altieri ،  1995  ؛     1992         وآخرون،  Reijntjes (                والســـــــــــماد العضـــــــــــوي        احليواين       الروث                           عمليات اإلنتاج، مثل اســـــــــــتخدام 

Nicholls   ،؛     2016        وآخرون  Wezel   ،؛     2014        وآخرون  Wezel ،  2017    .(     ،وتشـــــــمل املمارســـــــات الزراعية اإليكولوجية                                    
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    ا يف                                                                                                  ً على ســـبيل املثال، االســـتجابات الزراعية اإليكولوجية جلوائح اآلفات اجلديدة، مثل تفشـــي دودة احلشـــد اخلريفية مؤخرً 
                                                                                          ّ أو التكامل بني احملاصــــيل واحليوانات يف النظم التقليدية، مثل نظام تربية البط واألمساك يف حقول األرزّ    ) 5      اإلطار          أفريقيا (

  . ) 6      اإلطار         يف آسيا (

                                                                              هذه املمارســـــات بدرجات متباينة يف خمتلف أحناء العامل على امتداد عقود من الزمن، بينما       من   ُ        ٌ واســـــُتخدم بعضٌ 
  ، Silva و  Wezel  ؛     2014        وآخرون،   Wezel (   ا                                                    ً نشــــــــــأت ممارســــــــــات أخرى منذ عهد أقرب وال يزال اســــــــــتخدامها حمدودً 

        التســــــميد                      عتدلة تســــــتخدم بالفعل                            ً             أن املزارع الصــــــغرية واألوســــــع نطاقًا يف املناطق امل                       من ذلك على ســــــبيل املثال  و    ).     2017
                                                   واملكافحة البيولوجية لآلفات، واإلدارة املتكاملة لآلفات،    ،                ، والري بالتنقيط              واحلراثة املخففة  ،              والتســـــــــــميد اجملزأ        العضـــــــــــوي، 

                                                       اإلجهاد األحيائي (األمراض وآفات احلشرات واألعشاب الطفيلية).      حاالت     حتمل  /                  القادرة على مقاومة                واختيار األصناف
                                                                                                    ألمســدة البيولوجيــة، ومبيــدات اآلفــات الطبيعيــة ومبيــدات اآلفــات البيولوجيــة، والــدورات الزراعيــة املتنوعــة، وزراعــة        وتوجــد ا

                                                                                                              احملاصــيل البينية وزراعة احملاصــيل املتداخلة، واحلراجة الزراعية، ونباتات التضــاد األحيائي، والبذر املباشــر يف حماصــيل الغطاء 
        ، بدرجة                 واملناظر الطبيعية                                                      دمج عناصـــر البيئة شـــبه الطبيعية على مســـتوى احلقول واملزارع                                احلي أو الغطاء العضـــوي الواقي، و 

                    ). وبدأ اســـــــــــتخدام بعض     Leakey ،  2014                                                                 أقل يف زراعة املناطق املعتدلة، ولكنها ســـــــــــائدة يف بعض الســـــــــــياقات املدارية (
         ات القرن  ي                           ير الزراعة العضــــــــوية يف أربعين                                                                        ممارســــــــات الزراعة اإليكولوجية، مثل التســــــــميد العضــــــــوي والزراعة البينية، بعد تطو 

       املاضي.
 

                                                                     الممارسات الزراعية اإليكولوجية لمكافحة دودة الحشد الخريفية في أفريقيا   -   5       اإلطار
  Goergen (      2016                                           الشـــمالية واجلنوبية، يف القارة األفريقية يف عام         أمريكا       أصـــلها      شـــرهة        زراعية     آفة     وهي          اخلريفية،      احلشـــد      دودة     شـــفت   ُ اكتُ 

                               تؤثر على آالف اهلكتارات من أراضــي    هي                                                                ). وانتشــرت تلك اآلفة منذ ذلك احلني يف أفريقيا جنوب الصــحراء الكربى و     2016        وآخرون، 
ُبل عيش     2017       خرون،  وآ  Abrahams (   ا                      ً مليار دوالر أمريكي ســــنويً     13   إىل      تصــــل       احملاصــــيل    يف                    احملاصــــيل، وتســــبب خســــائر  ُ       ) وهتدد ســــُ ُ        

          على املواد    ا    ً شــــــــــــــديدً    ا      ً اعتمادً      فة،              للتصــــــــــــــدي لتلك اآل         العاجلة                                 كومات يف بعض األحيان، أثناء حماوالهتا                         ماليني املزارعني. واعتمدت احل
                                           باإلضــافة إىل ما تشــكله من خماطر هتدد صــحة اإلنســان        لآلفات            البيولوجية        اإلدارة            اســرتاتيجيات      تقوض    أن     ميكن     اليت                    الكيميائية الزراعية 

   ).    O’Neil،   2010 و  Wyckhuys   ؛    Meerman،   1997 و  van Huis   ؛    2000        وآخرون،   Abate         والبيئة (

  :   يلي    ما      يشمل    مبا        لآلفات،            البيولوجية          للمكافحة         التكلفة         ومنخفضة     ً حملًيا        متكيفة        خيارات      تتيح    أن            اإليكولوجية          الزراعية    ُ   للُنهج      وميكن

ً  حيًسن    ما     وهو   )،    واق      عضوي       بغطاء                                        املستدامة للرتبة واألراضي (مثل تغطية الرتبة         اإلدارة         مواجهة   يف        الصمود     على        وقدرهتا        احملاصيل     صحة   
   )؛    2016        وآخرون،   Rivers   ؛    1993         وآخرون،  Clark   ؛    Nicholls،   2003 و  Altieri (       اآلفات       هجمات

                                                            املواد الكيميائية املتطايرة اليت تطلقها نباتات احملاصــــــــــــــيل البينية       بســــــــــــــبب                                          البينية اليت ميكن أن متنع اآلفات من وضــــــــــــــع بيضــــــــــــــها          الزراعة
) Midega   ،(        نفوقها       معدالت        وزيادة          اخلريفية،      احلشـــــــد       لدودة        اجلديدة        الريقات         واصـــــــطياد   ، )    2018        وآخرون van Huis،   1981     (  وتوفري       

    )؛     2016        وآخرون،   Rivers (      احلقل      داخل          الطبيعيني        لألعداء      موئل

ّ  وينوّع            خصوبة الرتبة      حيسن   ي ذ  ال              تناوب احملاصيل   Rivers   ،    2016        وآخرون،   Meagher   ؛    O’Neil،   2007 و  Wyckhuys             بيئة املزرعة (     
   )؛    2016        وآخرون، 

                     يف احلقول أو على أطراف         متعددة        مكانية         مســتويات                                      الطبيعية (وشــبه الطبيعية) اليت تدار على          واملوائل                 والشــجريات واألشــجار         األعشــاب
   ؛    2016   ،    2013        وآخرون،   Maas   ؛    2010        وآخرون،   Bàrberi (          الطبيعيني       اآلفات       أعداء    من        متنوعة       جملموعة                         ً احلقول وميكن أن توفر موئًال 
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Meagher   ،؛    2016        وآخرون   Wyckhuys  و O’Neil،   2007    ؛   Bàrberi   ،؛    2010        وآخرون   Sisay   ،؛    2018        وآخرون   Leakey،   
   ).    Offenberg،   2015   ؛    van Huis،   1981   ؛    2015        وآخرون،   Morris   ؛    2014

  McGrath                           القرارات بشـــأن إدارة اآلفات (      اختاذ     على       يســـاعد                                                  املنتظم من جانب املزارعني لتحديد اآلفات وتقييم األضـــرار           االســـتكشـــاف
   )؛    2018        وآخرون، 

     دودة      آلفة                                من مكونات برامج اإلدارة املتكاملة        ً أساسًيا      ً مكونًا           باعتبارها            اإليكولوجية          الزراعية           باملمارسات      األخذ    إىل       دعوات       حاليا       وترتدد
                                                                                                          يف أفريقيا جنوب الصــــحراء الكربى باالقرتان مع تربية احملاصــــيل، واملكافحة البيولوجية التقليدية، واالنتقائية يف اســــتخدام    ة           احلشــــد اخلريفي

   ).    2018   ،      وآخرون   Thierfelder   ؛    2019        وآخرون،   Harrison                         مبيدات اآلفات الكيميائية (

 

     جنوب     في  ) Hani      هاني (        مصــــــــطبات   في                                            ّ التقليدي لتربية األســــــــماك والبط في حقول األرزّ         النظام   -   6       اإلطار
           غرب الصين 

     جنوب   يف                          منطقة هاين يف مقاطعة يونان         مصــــــــــــــطبات    ا يف      ًّ ا مهمًّ         ً ا تقليديً        ً ا زراعيً         ً إيكولوجيً    ا    ً نظامً                                    ّ ميثل إنتاج األمساك والبط يف حقول األرزّ 
                                                 يف صــــــــميم هذا النظام. وتأكل األمساك وطيور البط األعشــــــــاب                  واقتصــــــــاد التدوير                                       غرب الصــــــــني. ويدخل تكامل احملاصــــــــيل واحليوانات 

                    واملأوى لألمساك والبط.              ّ الغذاء والظلّ                    ّ ، بينما يوفر األرزّ                                             ّ واآلفات وختفف من متاسك الرتبة لتحسني بيئة منو األرزّ 

                        والبط. ولذلك حتظى منتجات                                                                                     وال ميكن استخدام مبيدات اآلفات ومبيدات األعشاب يف هذا النظام بسبب تأثريها السام على األمساك 
       من ذلك   و                                                                                   يف األســـواق االســـتهالكية. وتزيد أســـعارها يف العادة عدة أضـــعاف على أســـعار املنتجات التقليدية.       كبرية                    هذه النظم بشـــعبية

   3 و   5   ار                  هاين تكون أعلى مبقد        مصـــــــطبات  يف                                              ّ األمحر واألمساك وطيور البط اليت تنتجها حقول األرزّ                               ّ على ســـــــبيل املثال أن أســـــــعار األرزّ 

                                          مرات على التوايل مقارنة باألسعار التقليدية.     2.5 و

                                                  هاين واكتسب شعبية اآلن. ويستغل هذا النظام اإليكولوجي         مصطبات  يف                                  ّ ن إلنتاج األمساك والبط يف حقول األرزّ        ّ نظام حمسّ         اختبار   ومت 
                                ا أثناء موســـــم منو احملصـــــول بينما ترىب          ً واألمساك معً              ّ لزراعة األرزّ                   وخصـــــائصـــــها املومسية) (           ّ حلقول األرزّ                  يز الثالثي األبعاد   احل               الزراعي بكفاءة 

                                           مرات على القيمة االقتصـــــــــادية للنموذج التقليدي      7.8                                      الرتبة. وتقدر قيمتها االقتصـــــــــادية مبا يزيد        إراحة                             طيور البط يف الشـــــــــتاء أثناء فرتة 
                   تربة احلقل يف الشـــتاء        إراحة                           الصـــيف ملدة نصـــف ســـنة ويتم فيه         اهلجني يف                                                    ّ احلايل الذي تســـتخدم فيه زراعة احملصـــول الواحد إلنتاج األرزّ 

) Zhang  ،2017         وآخرون    .(   

     على         القــادرة            اإليكولوجيــة        والنظم          الزراعي،           البيولوجي        التنوع    بني     جتمع     اليت         العــامليــة       األمهيــة     ذات         الزراعي       الرتاث      لنظم      ً مثــاًال      ذلـك       ويعطي
              األمهية العاملية     ات                                 موقع من مواقع نظم الرتاث الزراعي ذ    50                وهناك شـــبكة تشـــمل    15 .     القيم        الثقايف        والرتاث        احمللية،          واجملتمعات         الصـــمود،

      اخلرباء       فريق   ؛    Cruz،   2011 و  Koohafkan   ؛    Altieri،   2010 و  Koohafkan   ؛    2002                                    بلدان العامل (منظمة األغذية والزراعة،     من    20  يف 
   ). ب    2017                                           الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

 
                                  الزراعة اإليكولوجية كحركة اجتماعية  3 - 1 - 1

ّ  إّن           البشـــــــرية                                                 ع هي نتاج التطور املشـــــــرتك للنظم اإليكولوجية واجملتمعات    ّ تنوّ     من                              الزراعة التقليدية مبا تتميز به   ُ   نُظم 
       فيها،      تعيش     اليت         البشــــــــرية      احمللية          اجملتمعات    عن                                                              عرب أجيال كثرية. ولذلك ال ميكن للنظم اإليكولوجية الزراعية أن تنفصــــــــل 

   ب؛     Altieri،   2004                                                       ات االجتمــاعيــة والســــــــــــــيــاســــــــــــــيــة تــدخــل يف صــــــــــــــميم الزراعــة اإليكولوجيــة (  كيــ        الــدينــامي    أن     ذلــك
Wibbelmann   ،؛    2013        وآخرون   Ploeg  و Ventura،   2014    .(   

                                                
  .http://www.fao.org/giahs/ar/  :     أنظر    15
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  ُ                                                                                        الُنهج الزراعية اإليكولوجية يف كثري من األحيان اســــتجابة لألزمات الزراعية وباالقرتان مع اجلهود األوســــع        وتنشــــأ
     هـذه       وتـدعو   ).  7       اإلطار        وآخرون،   Terán و  Mier (        النطـاق       واســــــــــــــعـة        تغيريات       إحـداث                         للحركـات االجتمـاعيـة من أجـل 

  .        الغذائية          والسيادة       الكايف        الغذاء   يف      واحلق            اإليكولوجية         الزراعة    بني      بقوة       الربط    إىل           االجتماعية        احلركات

                                                                            مفهوم الســــــــيادة الغذائية ألول مرة يف املناقشــــــــات الدولية اليت دارت أثناء مؤمتر القمة        إدخال   يف       الفضــــــــل       ويعود
ُ                 العاملي لألغذية الذي ُعقد يف روما يف عام                 وهي حركة دولية    ، )La Via Campesina (              فيا كامبيسينا   ال    ة   حرك    إىل      1996                   

         السـيادة    مايل   يف        نيليين   يف        اجتمعت     اليت           االجتماعية         واحلركات      املدين       اجملتمع        منظمات    ّ  عّرفت   ،    2007               للفالحني. ويف عام 
   يف       وحقها    ا،        ً إيكولوجيً                                   يتم إنتاجها بوسائل مستدامة وسليمة         ً ثقافيـــًا        ومالئمة      صحية       أغذية   يف        الشعوب    حق      بأ�ا "          الغذائية

    ما        الســـــبعة          الغذائية         الســـــيادة       مبادئ    من        األولية        اجملموعة      ومشلت   ).     2007   ،     نيليين ( "        والزراعة         باألغذية       اخلاصـــــة  ُ     نُظمها      حتديد
  )  4 (           الطبيعية؛        املوارد      محاية  و   )  3 (          الزراعي؛       اإلصالح    إىل       احلاجة  و   )  2 (   ؛                    أساسي من حقوق اإلنسان     كحق          الغذاء  )  1   : (   يلي

       تعزيز,  )  6 (          اجلنســــــــــــــيات؛        املتعدد        الســــــــــــــلطة      تركز    من     احلد,  )  5 (         لألغذية؛      احمللي        اإلنتاج      لدعم        األغذية      جتارة       تنظيم       إعادة  و 
   ).    1996   ،         كامبيسينا     فيا     ال (         الغذائي        النظام               الدميقراطية على          الرقابة       زيادة,  )  7 (        السالم؛

     عدة        اجتمعت           الغذائية،         للســـــيادة      األول       الدويل        املنتدى        انعقاد    من         ة أعوام    مثاني     بعد    أي   ،    2015           فرباير/شـــــباط     ويف
ّ  مرّة        األغذية       منتجي      صــــــــــــــغار     متثل          اجتماعية         ومنظمات       حركات           بالزراعة              منتدى دويل معين           ضــــــــــــــمن إطار             أخرى يف نيليين    

            اإليكولوجيــة         الزراعــة             أ�ــا تنظر إىل "         النهــائي        يف إعال�ــا           واملنظمــات              رت تلــك احلركــات       ّ ). وذكّ     2015   ،     نيليين            اإليكولوجيــة (
     جمرد      ليســـــت       إليها         بالنســـــبة            اإليكولوجية         الزراعة   أن         وأعلنت    ".        الغذائية         الســـــيادة      بناء          من عناصـــــر       ً رئيســـــًيا      ً عنصـــــرًا           باعتبارها

               هياكل الســــلطة يف         مواجهة                                      قبل كل شــــيء نظام ســــياســــي يتطلب من الناس "        ولكنها  "             التكنولوجيات    من      ضــــيقة       جمموعة "
                      احمللية والرتويج للعدالة         املعارف       توليد                                       الختالل توازن القوى وتضـــــــــــارب املصـــــــــــاحل من أجل "         والتصـــــــــــدي  "        وحتويلها      اجملتمع 

   ".                                                                                   االجتماعية، وتعزيز اهلوية والثقافة، وتقوية مقومات االستدامة االقتصادية يف املناطق الريفية

                           به كثري من احلركات االجتماعية        ّ تســــــــتظلّ       الذي                                           الزراعة اإليكولوجية بذلك تشــــــــكل اإلطار الســــــــياســــــــي        وباتت
    اليت           الغـذائيـة    نظم   ال    ا و                                            ً جلمـاعيـة والـدعوة إىل تنويع الزراعـة املتكيفـة حمليًـ                                          ومنظمـات الفالحني يف العـامل للـدفـاع عن حقوقهـا ا

        الزراعــــة       ّ وتعــــدّ    ).     2015   ،     نيليين   ؛    2015        وآخرون،   Anderson                                  صــــــــــــــغــــار منتجي األغــــذيــــة يف خمتلف األقــــاليم (        يتبعهــــا
ً  مّتجًها   ا               ً اإليكولوجية مســارً                          من نظم املعارف التقليدية         تســتفيد     وهي                                                القاعدة إىل القمة يف التعامل مع الســيادة الغذائية،     من   ّ  

      قطاع      وليس                                         احملوري فيها صغار املنتجني وجمتمعاهتم ومنظماهتم         بالدور       ويقوم   ،                                      ويدعمها العلم أكثر مما ميسك بزمام قيادهتا
        الصـــــــــــــمود     على        وقادرة         مســـــــــــــتدامة      حملية        غذائية     نظم      بناء    إىل            اإليكولوجية          الزراعية    ُ   الُنهج      وهتدف  .         الزراعية        األغذية       أعمال

ً  ارتبــاطـًـا        مرتبطــة  و     ،     نيليين   ؛    Hansen-Kuhn،   2013 و  Varghese (      معهــا         ومتكيفــة            اإليكولوجيــة        ونظمهــا           بــأقــاليمهــا    ً  قويــًا       
                                                         بعض احلكومات الوطنية ســـياســـات تدعو إىل مبادئ احلراجة الزراعية     ّ  تبّنت   قد   و    ).     2015        وآخرون،   Anderson   ؛    2015

   ؛    2009        وآخرون،   Wezel   ب؛     2012        وآخرون،   Altieri                النظم الغذائية (   يف     حتول       إحداث                         والســــــــــــــيادة الغذائية من أجل 
Lambek   ،2014        وآخرون    .(   
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         البرازيل      جنوب    في  ) Rede Ecovida (                       شبكة الحياة اإليكولوجية    -   7       اإلطار
                  اليت ال تتوخى الربح                  املزارعني واملنظمات         جمموعات                من التعاونيات و        ً مركزيًا     ً  نظاًما  ) Rede Ecovida (  "           اإليكولوجية       احلياة "     شـــــــــــــبكة      متثل

            القرن املاضي           سبعينيات   يف        الشبكة          أسست هذه  وت  .        الربازيل   يف         اجلنوبية         الواليات    من     ثالث   يف      بلدية      150                          متارس الزراعة اإليكولوجية يف   و 
                                                      الناجم عن الزراعة وازدياد جوانب عدم املســـاواة االجتماعية         البيئي       الضـــرر       قضـــايا     حول       متحورت    ً  نطاقًا       أوســـع                      يف إطار حركات اجتماعية 

                         وعدم تكافؤ توزيع األراضي.

    30         زراعية، و   ا   ً ســــــوقً      180       رابطة،     25           تعاونيات، و    10 و         زراعية،      أســــــرة   2     700                         منظمة من منظمات املزارعني،     29  ا            ً الشــــــبكة حاليً       وتضــــــم
ً  قائًما   ا          ً بح، اقتصادً                                                          شركة خاصة لألغذية الزراعية. وتعزز هذه الشبكة، إىل جانب الر          األسواق   يف           واملستهلكني        املنتجني    بني         التضامن     على     

         التصديق        شهادات        الشبكة         وتستخدم   ).        واملطاعم         املزارعني        وأسواق          اجملتمعية،         واملقاصف        الباب،    إىل       الباب    من         املبيعات      يشمل    (مبا        احمللية
ّ  جتّذر       لضمان           التشاركية         املناطق   يف           واملستهلكني         املزارعني    بني      الثقة  /    لصالت ا /       العالقات         ولتعزيز            اإليكولوجية         الزراعة   يف          الزراعية          املمارسات   
  .       الطبيعة        ورعاية          والعدالة          والتضامن       األفقي        التعلم        أساليب      عامة      بصفة        الشبكة     هذه       وتعزز  .       احلضرية

    . )    2018        وآخرون (  Terán و  Mier   )؛     Perez-Cassarino) 2012   :       املصادر

 
                                                                 ابتكاري في النظم الغذائية المستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية                         الزراعة اإليكولوجية كنهج  4 - 1 - 1

                                اليت توجد بينها فروق دقيقة خمتلفة                               عدد تعاريف الزراعة اإليكولوجية                        ازداد يف الســنوات األخرية              كما جاء أعاله، 
                    تلك التعاريف يف اهلدف                                                                      املؤلفني أو املؤســــســــات أو منظمات اجملتمع املدين اليت تقدم تلك التعاريف. وتشــــرتك        باختالف

ً   حتديًدا         التقرير             وتركيز هذا                              ما يتعلق هبذه التعاريف املختلفة                                       من تطوير النظم الغذائية املســــــــــــــتدامة. ويف                  على األمن الغذائي    
                                                                                                   والتغـــذيـــة وليس على تقـــدمي تعريف آخر للزراعـــة اإليكولوجيـــة يف حـــد ذاتـــه، هنـــاك تعريف للنهج الزراعي اإليكولوجي 

                                                                                             ئية املســــتدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية باالســــتناد إىل التحليالت واملعلومات الواردة يف هذا الفصــــل              يف النظم الغذا
    ).  2        التعريف  (
 

                                                                                  النهج الزراعي اإليكولوجي في النظم الغذائية المستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية    - 2        التعريف 

  ُ                                                                                             الُنهج الزراعية اإليكولوجية اســـــتخدام العمليات الطبيعية وحتد من اســـــتخدام املدخالت املشـــــرتاة وتعزز الدورات       تدعم
                                                                                                         املغلقة، مع التقليل إىل أدىن حد من العوامل اخلارجية الســـلبية، وتشـــدد على أمهية املعارف احمللية والعمليات التشـــاركية 

                                                                ربة، وكذلك األســـــاليب العلمية التقليدية، وتعاجل التفاوتات االجتماعية.                                    اليت تطور املعارف واملمارســـــات من خالل اخل
                         عــدين االجتمــاعي واإليكولوجي                        ُ              ُ نظم األغــذيــة الزراعيــة هي نُظم جتمع بني البُ           ُ                           ّ وتعرتف الُنهج الزراعيــة اإليكولوجيــة بــأنّ 

                      لتكامل الشـــــــامل يف معاجلة                                                                          من إنتاج األغذية إىل اســـــــتهالكها وتشـــــــمل العلم واملمارســـــــة واحلركة االجتماعية وكذلك ا
                       األمن الغذائي والتغذية.

                    الزراعة اإليكولوجية        مبادئ  2 - 1

  ، Altieri  ؛     1992        وآخرون،   Reijntjes (                                                        وضــــــــــــــع العلمــاء جمموعــات خمتلفــة من املبــادئ الزراعيــة اإليكولوجيــة
  Nicholls  ؛     2016  ،     2013        وآخرون،   Dumont  ؛     2012        وآخرون،   Stassart  ؛     Nicolls ،  2005 و  Altieri  ؛     2015
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      وأجرت    ).     Wezel ،  2018 و  Migliorini                     ويرد ملخص هلـــا مجيعـــا يف  ؛     Wezel ،  2017 و  Peeters  ؛     2016        وآخرون، 
                                       التعاون الدويل من أجل التنمية والتضـــامن،   ؛     2015  ،      نيليين                                                ا شـــبكات اجملتمع املدين نفس العملية (على ســـبيل املثال:   ً أيضًـــ 

                                             ُ                          مبجموعة من مبادئ اإلدارة الزراعية واإليكولوجية لُنظم األغذية الزراعية وكذلك                                    ). وترتبط الزراعة اإليكولوجية اليوم     2018
                                        ا (على ســــــــبيل املثال: التعاون الدويل من أجل                                                               ً بعض املبادئ االجتماعية االقتصــــــــادية والثقافية واالجتماعية األوســــــــع نطاقً 

                             نتيجة لنشـــــــــــــاط احلركات االجتماعية        دبيات  األ    ا يف                                    ً ). ومل تظهر تلك املبادئ األخرية إال مؤخرً     2018                  التنمية والتضـــــــــــــامن، 
   ). ج 2      الشكل                      الزراعية اإليكولوجية (

                                                       ج) عشــــــــــــــرة عناصــــــــــــــر للزراعة اإليكولوجية من أجل توجيه االنتقال     2018                             وحددت منظمة األغذية والزراعة (
                                        دة اليت وضـــــــعتها املنظمة إىل املؤلفات العلمية                               َّ وتســـــــتند هذه العناصـــــــر العشـــــــرة املوحَّ   16   ُ                           إىل نُظم زراعية وغذائية مســـــــتدامة.

                       ) كما تســــتند إىل احلوارات     Gliessman ،  2007  ؛     Altieri ،  1995                                              األســــاســــية اليت تناولت الزراعة اإليكولوجية (ال ســــيما 
                                                                                                   املوســعة والشــاملة مع أصــحاب املصــلحة املتعددين اليت مشلت الدول واملنظمات احلكومية الدولية ومنظمات اجملتمع املدين 
                                                                                                        واجلهات الفاعلة اخلاصــــــة، على املســــــتويات العاملية واإلقليمية والوطنية منذ أن عقدت املنظمة املنتدى الدويل األول املعين 

   ).    2014                           عة اإليكولوجية (سبتمرب/أيلول       بالزرا

   دة                                                                     َّ ، وضـــــــــــع فريق اخلرباء الرفيع املســـــــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية قائمة موحَّ      اجلهود     هذه    كل      من        ً وانطالقًا
  ؛     2016  ،       وآخرون  Nicholls                                                                وجتمع بني املبادئ املســـتمدة من املصـــادر الرئيســـية الثالثة وتعيد صـــياغتها (      ً مبدأً     13     تشـــمل 

                               د) إلصــــــدار جمموعة دنيا غري تكرارية     2018                         ؛ منظمة األغذية والزراعة،     2018                                       التعاون الدويل من أجل التنمية والتضــــــامن، 
                                                                                                               ولكن شــاملة من املبادئ الزراعية اإليكولوجية. وتدور هذه املبادئ حول املبادئ التشــغيلية الثالثة للنظم الغذائية املســتدامة 

                               وضــــــــــمان اإلنصــــــــــاف االجتماعي/املســــــــــؤولية    ،                                    اءة املوارد، وتعزيز القدرة على الصــــــــــمود      حتســــــــــني كف   -               احملددة يف املقدمة 
                       ى فيها إســــــــــــهاماته يف أوضــــــــــــح                                                  ّ ). ومت ربط كل مبدأ زراعي إيكولوجي مببدأ تشــــــــــــغيلي تتجلّ  1       الجدول      أنظر           االجتماعية (

       من ذلك   و    ا.     ً  متامً                          ً فإن هذا التصـــنيف ليس منفصـــًال    ،                   بني هذه الفئات الثالث                   االرتباطات القائمة          بالنظر إىل      لكن       صـــورها. 
                                                                هم ليس فقط يف القدرة على الصــــــمود، بل وكذلك يف كفاءة املوارد. وترتبط  ا  تســــــ   6 و   5 و   3                         على ســــــبيل املثال أن املبادئ 

  17           دهتا املنظمة.                        ّ ا بالعناصر العشرة اليت حدّ           ً املبادئ أيضً 

                                           ن تؤثر على مســــــــــــــتويات خمتلفة من النطاق احمللي إىل                          على نطاقات خمتلفة أو ميكن أ             مبادئ خمتلفة           وميكن تنفيذ 
       ، تعمــل                املنــاظر الطبيعيــة                                             . وعلى نطــاق النظــام اإليكولوجي الزراعي أو نطــاق                      ّ إىل النظــام الغــذائي ككــلّ       احلقــل           العــاملي ومن 

                    ما يفعله املزارعون يف                   من املمكن أن يؤثر                                                               بعض العمليات اإليكولوجية، مثل تدفقات املياه، على مســــــــــــــافات كبرية حبيث 
       عد عدة                                  ُ (الفيضانات أو املياه امللوثة) على بُ    ا      ً أو سلبً    )                        ا (إمدادات املياه النظيفة      ً ا إجيابً                               ً موقع ما على األشخاص اآلخرين تأثريً 

  ب               ّ مكان ما أن ترتســــــــــــــّ    يف                      ). وميكن للرتبة املتآكلة     2013  ،       وآخرون  Jackson                                    كيلومرتات عرب احلدود اإلدارية والوطنية (
ا                                                                                        إنتاج األغذية يف مكان آخر. وكشـــفت البحوث األخرية عن أن املهم ليس فقط تدفق املياه الســـطحية، بل و       وتدعم  ً  أيضـــً     

                                                                  وبالتايل فإن التغيري يف الغطاء النبايت يف مرتفعات شرق أفريقيا يؤثر على    .                                      عمليات االنتقال يف الغالف اجلوي عرب القارات
   ).    2014  ،       وآخرون  van Noordwijk                يف منطقة الساحل (                                      هطول األمطار وبالتايل اإلنتاجية الزراعية 

                                                
        الثقافة   و                            القيم اإلنســـــــانية واالجتماعية؛   و                    القدرة على الصـــــــمود؛   و                إعادة التدوير؛   و          الكفاءة؛   و   ؛             وأوجه التآزر                        يف توليد املعرفة وتبادهلا؛           والتشـــــــارك        التنوع؛     16

                          اقتصاد التدوير والتضامن.   و                 احلوكمة املسؤولة؛   و                     والتقاليد الغذائية؛ 
 .http://www.fao.org/3/i9037ar/I9037AR.pdf نظرأ  17
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                           ) بالنطاقات اليت تعمل فيها،  5 و   1                                     مفاهيم دورات املوارد وتدفقاهتا (املبدآن                   ه من الضـــــــــــــروري ربط           ويعين ذلك أن
           البيولوجي،                                                            ، مثل التلقيح وكمية املياه ونوعيتها وتوفري املوائل حلفظ التنوع  ة         اإليكولوجي       النظم                     وال يظهر كثري من خدمات 

                                                                                                إال على نطاق املناظر الطبيعية، وبالتايل ال ميكن إدارهتا إال من خالل العمل اجلماعي للمزارعني وأصـــــــــــــحاب املصـــــــــــــلحة 
ا   ).     Sinclair ،  2014 و  Pagella        اآلخرين (                                            مبـــادئ الزراعـــة اإليكولوجيـــة إىل احلـــد من العوامـــل        تطبيق     يهـــدف     مـــا      ً  وغـــالبـــً

                                                                         لإلنتاج الزراعي. وميثل قياس توفري خدمات النظام اإليكولوجي وتقييمه يف جمموعة من                                 اخلارجية املرتبطة بالنماذج احلالية 
                                          بطرق تعاجل اســـــــــــتدامتها. ويتناول الفصـــــــــــالن الثاين           الغذائية    نظم   ال                            ا لالبتكار املطلوب لقياس أداء       ً  رئيســـــــــــيً             ً النطاقات جماًال 

                                     والثالث هذا املوضوع مبزيد من االستفاضة.

        مبــاشــــــــــــــرة    ،                                األمن الغــذائي والتغــذيــة بطرق خمتلفــة      حتقيق   يف    هــذه             اإليكولوجيــة                      هم مجيع مبــادئ الزراعــة ا   وتســـــــــــــــ
                                                (احلد من االعتماد على املدخالت املشـــــــــرتاة) ميكن أن حيد من    2                               من ذلك على ســـــــــبيل املثال أن املبدأ   و             وغري مباشـــــــــرة. 

ّ  قدر أقّل                        رعني الفقراء بســـبب إنفاق                                   املزارعني أصـــحاب احليازات الصـــغرية واملزا            بالنســـبة إىل                            انعدام األمن الغذائي، ال ســـيما        
                                                                        وبذلك يكون االعتماد على االئتمانات أقل وميكن أن تزداد بالتايل املوارد الالزمة   ؛                     موال على شــــــــــــــراء املدخالت     من األ

       . وميثــل  )    2016        وآخرون،   Hwang  ؛     2017        وآخرون،   Kangmennaang  ؛     2010         وآخرون،  Snapp (              لشــــــــــــــراء األغــذيــة
                        (القيم االجتماعية واألمناط    9            ويؤثر املبدأ    ).  8      اإلطار         يف اهلند (            بال ميزانية                      حلركة الزراعة الطبيعية    ّ  ً حمّفزًا  ا        ً ا رئيســـــــــيً         ً ذلك حافزً 

   ب؛     2014        وآخرون،   Jones (                                              (التنوع البيولوجي) على التغــذيــة بطريقــة مبــاشــــــــــــــرة   5                  ا إىل جنــب مع املبــدأ              ً الغــذائيــة) جنبًــ 
Powell  ،؛     2015         وآخرون  Bellon  ،؛     2016         وآخرون  Demeke  ؛     2017  ،       وآخرون  Lachat   ،فريق اخلرباء   ؛     2018        وآخرون           

          ) أن يؤثر  8                      يف توليد املعرفة (املبدأ          للتشـــــــارك  ا             ً ب). وميكن أيضـــــــً   و    أ    2017                                           الرفيع املســـــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 
        يف تعزيز     هم ا     أن يســــــــــــــ   )      الرتابط (    11               ). وميكن للمبدأ  9      اإلطار                                       ا غري مباشــــــــــــــر على األمن الغذائي والتغذية (       ً ا إجيابيً     ً تأثريً 

                                                                                                           االقتصــــــادات احمللية، وبالتايل زيادة نســــــبة القيمة املضــــــافة املتبقية يف املزارع ومتكني املنتجني من تلبية االحتياجات الغذائية 
                                                                                        ُ   ِّ  وطلبات املســــتهلكني احملليني بصــــورة أفضــــل. وميكن دعم هذه النقطة األخرية من خالل منظمات اجتماعية قوية ُتشــــجِّع 

    ).   13                                                              اركة منتجي األغذية ومستهلكيها احملليني يف عمليات صنع القرار (املبدأ             على زيادة مش
 

                        مبدأ للزراعة اإليكولوجية    13          َّ      مجموعة موحَّدة من    -   1       الجدول 

عناصر المنظمة  المبدأ
 نطاق التطبيق العشرة

 تحسين كفاءة الموارد 
للموارد املتجددة احمللية وإغالق دورات موارد  ي. االستخدام التفضيلالتدوير إعادة -1

 احلقل، املزرعة إعادة التدوير قدر املستطاع.  األحيائيةاملغذيات والكتلة 

. تقليص االعتماد على املدخالت املشرتاة أو التخلص منه تخفيض المدخالت -2
املزرعة، النظام  الكفاءة وزيادة االكتفاء الذايت

 الغذائي

 الصمود على القدرة تعزيز
. ضمان وحتسني صحة الرتبة وأدائها من أجل حتسني منو النباتات، ال صحة التربة -3

 سيما عن طريق إدارة املادة العضوية وحتسني النشاط البيولوجي للرتبة. 
 

 احلقل

 احلقل، املزرعة  . ضمان صحة احليوان ورعايته. صحة الحيوان -4
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حفظ وتعزيز تنوع األنواع، والتنوع الوظيفي، واملوارد الوراثية، التنوع البيولوجي.  -5
عرب الزمان وبالتايل احلفاظ على التنوع البيولوجي الشامل للنظم اإليكولوجية الزراعية 

 على نطاقات احلقول واملزارع واملناظر الطبيعية. واملكان
 احلقل، املزرعة جزء من التنوع

اإليكولوجي اإلجيايب، والتآزر، واالندماج والتكامل بني عناصر . تعزيز التفاعل التآزر -6
 النظم اإليكولوجية الزراعية (احليوانات واحملاصيل واألشجار والرتبة واملياه).

 احلقل، املزرعة التآزر

تنويع الدخل غري الزراعي عن طريق ضمان حصول صغار التنويع االقتصادي.  -7
االستقالل املايل وفرص إضافة القيمة ومتكينهم يف الوقت املزارعني على قدر أكرب من 

 نفسه من تلبية طلب املستهلكني.
املزرعة، النظام  جزء من التنوع

 الغذائي 

 ضمان اإلنصاف االجتماعي/المسؤولية االجتماعية 
ا، مبا                                          ً تعزيز املشاركة يف توليد املعارف وتبادهلا أفقي  في توليد المعارف.  التشارك -8

 االبتكار احمللي والعلمي، خاصة من خالل تبادل املعارف بني املزارعني.يشمل 
يف توليد املعرفة  التشارك
 وتبادهلا

املزرعة، النظام 
 الغذائي

     ُ                                    بناء ن ظم غذائية قائمة على الثقافة واهلوية القيم االجتماعية واألنماط الغذائية.  -9
غذائية صحية  ا                          ً اجملتمعات احمللية مبا يوفر أمناط  والتقاليد والعدالة االجتماعية واجلنسانية يف 

 ا.        ً ا وثقافي                     ً ومتنوعة ومالئمة مومسي  

أجزاء من القيم 
اإلنسانية واالجتماعية 

والثقافة والتقاليد 
 الغذائية

املزرعة، النظام 
 الغذائي

. دعم سبل كسب العيش الكرمية والقوية جلميع اجلهات الفاعلة اإلنصاف -10
، العادلةاملشاركة يف النظم الغذائية، خاصة صغار منتجي األغذية، باالستناد إىل التجارة 

 حلقوق امللكية الفكرية. املنصفة، واملعاملة العادلوالعمل 
املزرعة، النظام  

 الغذائي

بني املنتجني واملستهلكني من خالل تعزيز شبكات القرب والثقة  ضمان الترابط. -11
 احمللية. التوزيع العادلة والقصرية وإعادة دمج النظم الغذائية يف االقتصادات

اقتصاد التدوير 
 املزرعة والتضامن

. تعزيز الرتتيبات املؤسسية للتحسني، مبا حوكمة األراضي والموارد الطبيعية -12
ريني وأصحاب احليازات الصغرية ومنتجي األغذية من يشمل االعرتاف باملزارعني األس

 الفالحني كمديرين مستدامني للموارد الطبيعية والوراثية ودعمهم.
املزرعة، النظام  احلوكمة املسؤولة 

 الغذائي

تشجيع التنظيم االجتماعي وزيادة املشاركة يف صنع القرار من جانب  المشاركة. -13
م احلوكمة الالمركزية واإلدارة التكيفية احمللية للنظم منتجي األغذية واملستهلكني لدع

 الزراعية والغذائية.
 النظام الغذائي 

 .ج2018منظمة األغذية والزراعة،  ؛2018التعاون الدويل من أجل التنمية والتضامن،  ؛2016 ن،وآخري Nichollsمن  مستمدة: املصدر

                                                        داخل النظام الغذائي على النطاقات املتعددة ويف خمتلف األبعاد  ُ                                        وُقدمت اقرتاحات دعت إىل معاجلة تفاوتات القوة 
            (فريق اخلرباء   18                                                          ا على األمن الغذائي والتغذية ولكي تولد أمناطا غذائية مستدامة       ً ا ملموسً                                ً كي تؤثر الزراعة اإليكولوجية تأثريً 

  ، Lemke و  Pimbert  ؛     2018  ،       وآخرون  Teran و  Mier    أ؛    2017                                           الرفيع املســــــــــــــتوى املعين بــــاألمن الغــــذائي والتغــــذيــــة، 

                                                                  ّ ) خيارات أمام الزراعة اإليكولوجية ملعاجلة التفاوتات االجتماعية؛ وتبّني  8       املبدأ                           ومتثل أســــــــــــاليب التعليم األفقي (  .  )    2018
                                                     كيفية معاجلة سائر التفاوتات يف إطار �ج زراعي إيكولوجي.      13   إىل     10          املبادئ من 

                                                
               هم يف حياة صحية  ا                       ُ                                                                                   الغذائية املستدامة هي الُنظم الغذائية ذات التأثريات البيئية املنخفضة اليت تسهم يف حتقيق األمن الغذائي والتغذوي وتس      األمناط  "  18

                  ســــــهلة املنال ومنصــــــفة     ا و                                                                               ُ                                ً ألجيال احلاضــــــر واملســــــتقبل. واألمناط الغذائية املســــــتدامة محائية وحترتم التنوع البيولوجي والُنظم اإليكولوجية، وهي مقبولة ثقافيً 
    أ).    2012                        (منظمة األغذية والزراعة،    "        ُ                                         ا؛ يف حني تُعظم االستفادة من املوارد الطبيعية والبشرية                           ً ا، وكافية وآمنة وصحية غذائيً                ً وميسورة اقتصاديً 
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ا مراعاة املقايضـــــات احملتملة يف كل ســـــياق حمدد.                                                 من ذلك على ســـــبيل املثال أن احلد من اســـــتخدام املدخالت   و        ً                                        وجيب أيضـــــً
                       ا لكميــة املــدخالت ونوعهــا.                                             ً الــدخــل، وبــالتــايل زيــادة انعــدام األمن الغــذائي تبعًــ   و                                  ) ميكن أن يؤدي إىل اخنفــاض اإلنتــاجيــة 2       (املبــدأ 

                                                                                  الزراعية اإليكولوجية، إذا كانت أكثر كثافة يف اســــــــــتخدام العمالة، أن تزيد العمل الواقع                               وباإلضــــــــــافة إىل ذلك، ميكن لألســــــــــاليب
   ). 9                                                                    احلالة التغذوية لألطفال إذا مل تتغري العالقات بني اجلنسني داخل األسرة (املبدأ        تفاقم                            على النساء، وتؤدي بالتايل إىل 

      الهند    في            اإليكولوجية         الزراعة       تعميم   -                بميزانية صفرية         الطبيعية          الزراعة   -   8       اإلطار
                              يف اهلند نشـــــــــــــأت يف كارناتاكا. وتشـــــــــــــري               للفالحني احملليني                                   هي جمموعة من األســـــــــــــاليب الزراعية وحركة          ميزانية        من دون                 الزراعة الطبيعية 

                                         النوع من الزراعة، كما تسـتخدمها ماليني األسـر              املعتمدة هلذا       سـاليب  األ                               أسـرة زراعية يف كارناتاكا تسـتخدم      ألف     100                التقديرات إىل أن 
     500   إىل      صفرية         يزانية مب                لزراعة الطبيعية  ا     وصول             أ�ا هتدف إىل             أندرا براديش       والية               ، أعلنت حكومة    2015                         على املستوى الوطين. ويف عام 

  .    2020               مزارع حبلول عام     ألف 
                                                     منه بســـــبب ارتفاع معدالت ديون املزارعني اليت جنمت عن تكاليف         يف جانب      صـــــفرية         يزانية مب                                      ونشـــــأ االهتمام بأســـــاليب الزراعة الطبيعية 

                              انتحر أكثر من ربع مليون مزارع     فقد                        بارتفاع معدالت االنتحار.        بدورها                   والري) اليت ارتبطت         املكننة                               األمسدة والبذور والطاقة واملعدات (
                           يف اهلند خالل العقدين األخريين.

                                                                                         اليت تعين عدم االعتماد على االئتمانات وعدم شـــــراء املدخالت، بوضـــــع �اية للديون الثقيلة عن طريق احلد    "       الصـــــفرية          امليزانية "      وتبشـــــر 
                                  شراء مدخالت كيميائية. وتشمل أساليب         من دون        الطبيعة           باستخدام        الزراعة    "                الزراعة الطبيعية "                                  بصورة كبرية من تكاليف اإلنتاج. وتعين 

                     ورية؛ واستخدام أنواع  ت ن ك  ال         واحلواجز                                                                م الغطاء العضوي الواقي؛ والزراعة البينية؛ والري اخلاضع للمراقبة؛       استخدا            بال ميزانية                 الزراعة الطبيعية 
        والرتبة.   ،              البقول، والبول        ، وطحني      والسكر   ،                                                                               ديدان األرض احمللية، واستنبات امليكروبات املتخمرة؛ ومعاجلة البذور باستخدام روث األبقار

                                                         ا من خالل املتطوعني وأفراد منظمات املزارعني والقيادات اجملتمعية     ً أســـــــــــــاســـــــــــــً          ميزانية    بال                                        وعلى املســـــــــــــتوى احمللي، تعمل الزراعة الطبيعية 
       . وعلى        ميزانية    بال                                كثرية عن أســـــاليب الزراعة الطبيعية            منشـــــورات                                             مؤســـــس احلركة، ســـــوهباش باليكار، وهو عامل زراعي كتب         ســـــتلهمني  امل

                         . وأشارت دراسة استقصائية         املتحالفة      نظمات   امل        تطوعني و   امل                                                   ، تعقد خميمات تدريبية مكثفة تستغرق مخسة أيام بدعم من              مستوى الواليات
   ،                      واالســـــــتقالل الغذائي األســـــــري   ،             وجودة املنتجات   ،            وتنوع البذور        الغالت،          عن ازدياد             بال ميزانية                          من ممارســـــــي الزراعة الطبيعية     97    مشلت 
                                          اخنفاض مصروفات املزارع واحلاجة إىل االئتمانات.          ، إىل جانب         ، والصحة      والدخل

        يف اهلند:         ميزانية    بال                                                             ما يلي العناصر االسرتاتيجية احلامسة لنجاح تنفيذ الزراعة الطبيعية     ويف
                               يف حتفيز أســـــاليب الزراعة الطبيعية      ً       ً دورًا رئيســـــًيا                     م يتمتع جباذبية كبرية،          ّ ، وهو معلّ Subhash Palekar      . لعب                القيادة الملهمة •

                                                                 وتعزيزها من خالل الكتب والدورات التدريبية واملناسبات العامة األخرى.               مبيزانية صفرية
       عمليات                              فإن معظم التعليم يتم من خالل          العمودي،                أكثر حنو التعليم   Palekar   جه           ّ . بينما يتّ                          الممارســــــــــات التربوية األفقية •

                     والتوجيه بني املزارعني.         التبادل
                                             التدريب على مستوى الواليات يف عدة واليات هندية.   م   َّ يقدَّ     مة.                     ِ السياسة العامة الداعِ  •
           بالتجزئة يف       صــــــفرية          مبيزانية                           ا منتجات الزراعة الطبيعية                                 ًّ يبيع ما ال يقل عن مثانية متاجر حصــــــريًّ                           األســـــواق المحلية والمواتية.  •

   ا.                                                    ًّ مدن مثل بنغالور وميسور، ولكن التسويق ال يزال يشكل حتديًّ 
                                                                            لواليات خميمات تدريبية وشبكات غري رمسية لدعم التدريب وتوفري الدعم املستمر للزراعة       تنظم ا                         التنظيم االجتماعي القوي. •

  .        املتحالفة                            من خالل تكوين صالت مع املنظمات          ميزانية    بال         الطبيعية 
                                                  ن إىل حتســــن الغالت وجودة األغذية والدخل واخنفاض مصــــروفات   و           يشــــري املزارع                                     الممارســـات الزراعية المتســـمة بالكفاءة.  •

                     واحلاجة إىل االئتمانات.        ِ املزارعِ 
                                                    الشــــواغل املتعلقة باالئتمانات والديون لدى املزارعني بطرق       صــــفرية          مبيزانية                               . تعاجل أســــاليب الزراعة الطبيعية                 المالءمة الثقافية •

   ا.        ًّ ا وثقافيًّ               ًّ مناسبة اجتماعيًّ 

  )     تاريخ        من دون (           كامبيسينا       فيا  ال       حركة   )؛     2018 (  Kumar   )؛     2018 (        وآخرونKhadse  :      املصادر
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                                                                    الزراعة اإليكولوجية التشاركية لمعالجة األمن الغذائي والتغذية في مالوي       بحوث   -   9       اإلطار
                                                                              حتســـينات كبرية يف تغذية األمهات واألطفال، واألمن الغذائي وتنوع احملاصـــيل، وممارســـات إدارة       مالوي   يف                 آالف األســـر الريفية       شـــهدت

      األجل        الطويل         الربنامج     هذا                                                                                              األراضي واملساواة بني اجلنسني، بفضل استخدام التعليم والزراعة اإليكولوجية التشاركية. ومن احملوري لنجاح 
          وحتســـينهما          االجتماعي         والتغيري         الزراعة        لتقييم        متعددة       تدابري      فيها  ُ    ُتطبق          للتخصـــصـــات      ابرة  وع          وتشـــاركية         تكرارية      حبثية        أســـاليب         اســـتخدام
         الزراعة       تعليم      وبات   ).     2017        وآخرون،   Nyantakyi-Frimpong   ؛    Chirwa،   2004 و  Bezner Kerr (         املشـــاركني         املزارعني    مع          بالتعاون

       املخصـــــصـــــة      يام  األ     مثل        احلوار،     على         القائمة           التفاعلية         األســـــاليب     خالل    من           االجتماعية          والعدالة         التغذية       قضـــــايا    مع        ً متكامًال             اإليكولوجية
        وآخرون،   Bezner Kerr   أ؛     2016        وآخرون،   Bezner Kerr   ؛    2009        وآخرون،   Satzinger (        واملســــــرح   ،             جمموعات النقاش  و          لوصــــــفات، ل

ّ  وأّدت    أ).     2018                                              احمللية حنو اختبار املمارســـــات الزراعية اإليكولوجية          اجملتمعات      تعبئة     إىل   ني      املزارع       قيادة    حتت                املدفوعة باألقران          األســـــاليب    
  Bezner Kerr (        احملاصـيل        وتنويع           الزراعية،         واحلراجة         العضـوي،        السـماد         اسـتخدام                                                   واسـتخدامها، من قبيل إقحام زراعة احملاصـيل البقولية، و 

ً  مزيًدا       ارعون    املز         اســــــــــتخدم        وعندما   ).     2018        وآخرون،   Owoputi   ب،     2018        وآخرون،   Bezner Kerr   ؛    2007        وآخرون،          ممارســــــــــات    من     
ّ  اســــــــــــــتقّرت        الذرة،     على         القائمة         الزراعة     نظم   يف          باملغذيات        الغنية        البقول     دمج     مثل             اإليكولوجية،         الزراعة         تكاليف        واخنفضــــــــــــــت        الغالت،      

       وشهدت   ).     2018        وآخرون،   Owoputi   ؛    2017        وآخرون،   Kangmennaang   ؛    2010        وآخرون،   Snapp (       الرتبة      غطاء      وحتسن        األمسدة،
       واألمن        األطفال    منو   يف        ملموســة        حتســينات        اجملتمعي         التثقيف       برامج   يف        وشــاركت            اإليكولوجية          الزراعية          املمارســات         اســتخدمت     اليت      األســر

  Nyantakyi-Frimpong   ؛    2010        وآخرون،   Bezner Kerr (        الصــــــــــــــحيـــة        للحـــالـــة       الـــذايت          والتقييم        لألمهـــات         الغـــذائي         والتنوع         الغـــذائي
ا      هناك       وكانت   ).     2018        وآخرون،   Owoputi   أ؛     2016        وآخرون،           العدالة       أشــــكال       وســــائر       اجلنســــني    بني        اإلنصــــاف     حتســــن     على    ّ  أدّلة     ً أيضــــً

        وآخرون،   Bezner Kerr (         البشــــــرية        املناعة     نقص       بفريوس        مصــــــابون       أفراد       لديها     اليت      األســــــر      صــــــعيد     على       احمللية         اجملتمعات   يف           االجتماعية
                                                مســــــــتويات األمن الغذائي والتنوع الغذائي يف األســــــــر اليت          وازدادت    ب).     2016        وآخرون،   Nyantakyi-Frimpong   ؛    2019   ، ب    2016

        وقدرهتم           التقليدية          ومعارفهم                                       . وبدأ املزارعون يف االعتزاز أكثر بتجارهبم                مع بعضـــهما البعض                                          بدأ فيها الزوجان مناقشـــة املمارســـات الزراعية 
ّ   ونّظمــــت   ).  ب    2018        وآخرون،   Bezner Kerr (        اآلخرين       توجيــــه     على                         البــــذور واملعــــارف الزراعيــــة        تقــــاســــــــــــــم                   بعض اجملتمعــــات احملليــــة    

        وآخرون،   Bezner Kerr                                                         القدرة على الصـــــــــــمود يف ظروف نقص األمطار بفضـــــــــــل حتســـــــــــن جودة الرتبة (         بازدياد        وأفادت            اإليكولوجية، 
   ).    2019   ب،     2018

  :      الحالة       دراسة    عن          المنبثقة          الرئيسية            االستنتاجات

  .      املعرفة       تبادل   يف   ّ   ّ فّعاّال       وكان         الرئيسي         التعليم    �ج         املزارعني    بني            ختبار يف ما   واال         التعليم     كان •
  .     الوقت                     مناقشتها وحتسينها مع  و         اجلنسني،    بني           التفاوتات      فيها    مبا           املتكافئة،    غري           االجتماعية         العالقات           جرى تقييم •
                                          مالئمة ملعاجلة هذه التفاوتات بطريقة تكرارية.         تعليمية                         اجملتمعات احمللية اسرتاتيجيات       وضعت •
     ذلك       وتطلب          النتائج،     تلك      حتقيق     قبل      ســــنتني    عن     يقل   ال    ما          والتغذية         الغذائي      األمن        بنتائج            اإليكولوجية         الزراعة     ربط        اســــتغرق •

                         عابرة للتخصصات وتشاركية.          اتباع �ج

 
                                                                            الزراعية اإليكولوجية في األمن الغذائي والتغذية للمســـــتهلكين الريفيين في البلدان      ُّ  النُّهج        مســـــاهمة  3 - 1

               المنخفضة الدخل
         من أهداف     10                                األمن الغذائي والتغذية، بل وكذلك       حتقيق                                        املمارسات الزراعية اإليكولوجية ليس فقط يف    هم ا  تس

                                                     ) من خالل ممارسات متكاملة تغطي جماالت كثرية (منظمة األغذية     2015                                          التنمية املستدامة السبعة عشر (األمم املتحدة، 
        والنمو        الالئق،        والعمل        اجلنســــــني،    بني          واملســــــاواة           والتعليم،        واجلوع،       الفقر      مســــــائل        معاجلة     على        وتســــــاعد  )  أ    2018          والزراعة، 

         ، والســـــالم                                             ّ واإلنتاج املســـــؤولني، والعمل املناخي، واحلياة يف الربّ           واالســـــتهالك          املســـــاواة،     عدم      أوجه    من      واحلد           االقتصـــــادي،
ا    هم ا  تســـــ    أن            اإليكولوجية         للزراعة     ميكن           املســـــتدامة،         التنمية       أهداف      جانب     وإىل  .  ة ل ا     والعد       املشـــــرتك            كورونيفيا     عمل    يف      ً أيضـــــً
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                                               يتصــــــــل بالتكيف، والرتبة، واســــــــتخدام املغذيات، وإدارة     ما   يف  )    2018        وآخرون،   KJWA(   ) St-Louis              بشــــــــأن الزراعة (
                     املشرتك بشأن الزراعة)،            كورونيفيا             (هــــــــــــ) من عمل     2 و    (د)  2     (ج)،    2       النقاط       أنظر                                      السماد الطبيعي، ونظم الثروة احليوانية (

                                                                                                            وتســــــاعد على حتقيق أهداف اتفاق باريس بشــــــأن تغري املناخ، واالتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة 
   ). أ    2018                                      ملكافحة التصحر (منظمة األغذية والزراعة، 

ُ  النُـُهج       إســــهام       تقييم      يشــــمل    أن       ينبغي          واإلنتاج،       الغلة      جانب     وإىل           والتغذية         الغذائي      األمن   يف            اإليكولوجية          الزراعية     ُ 
  .       للزراعة          والبيئية            واالقتصادية           االجتماعية       اآلثار       تراعي        متعددة        مقاييس

ُ  للنُـُهج      وميكن     ً  حاضـــــــــــــًرا                                   يف ضـــــــــــــمان أمناط غذائية مســـــــــــــتدامة للجميع      ًّ مهمًّا     ً دورًا      تؤدي    أن            اإليكولوجية          الزراعية     ُ 
   ،    De Schutter،   2011 (          والتغذية         الغذائي      األمن      تعزز           ُ                        االنتقال حنو نُظم غذائية أكثر اســــــــــــــتدامة     من     كجزء            ً ومســــــــــــــتقبالً 

             وخلصـــــت دراســـــات     ).    2016        وآخرون،   DeLonge   ؛    2016                                       اخلرباء الدويل املعين بنظم األغذية املســـــتدامة،       فريق   ؛    2012
                                                                                                          عديدة إىل وجود عالقات إجيابية بني النظم الزراعية املتنوعة (مبدأ رئيســـــــــــي من مبادئ الزراعة اإليكولوجية) وتنوع األمناط 

  Jones   ؛    2013        وآخرون،   Oyarzun   ؛    De Clerck،   2013   ؛    2000        وآخرون،   Talukder                          الغذائية األســــــــــــرية والتغذية (
  Olney   ؛    2015        وآخرون،   Kumar   ؛    2015   ،      وآخرون  Carletto   ؛ 4   201        وآخرون،   Khoury   ب،     2014        وآخرون، 
   ).    Jones،   2017   ؛    Sununtnasik،   2015 و  Shively   ؛    2015        وآخرون، 

      تنويع     أن      ّ وتبّني            نيكاراغوا.    يف       معيشـــــــــية      أســـــــــرة     30            املتنوعة لدى          الزراعة     نظم  )     2017        وآخرون (  Bliss       قد حبث  و 
              تنويع احملاصيل،   يف                                          للتنويع يف احلقول، وما يرتبط بذلك من زيادة     ً  حمرًكا      ً عامًال       يشكل       ملزارعني     إىل ا                       األمناط الغذائية بالنسبة 

  Bellon              جنوب بنن، خلص     ويف       الســـنة.           على مدار                         ا يعين زيادة توافر األغذية  مم                                مع وجود اختالفات يف مواعيد احلصـــاد، 
     ختصــــــــــيص    إىل      ً نظرًا  19       للنســــــــــاء،   ي      الغذائ        التنوع       ودرجة        املزرعة      داخل         التنويع    بني      إجيايب        ارتباط      وجود    إىل  )     2016        وآخرون (

ً  أيًضا  )     2018        وآخرون (  Jones                                                      معظم ما تنتجه املزرعة من غذاء لالستهالك وليس للبيع. وخلص             البيولوجي        التنوع    أن    إىل    
                     النســــــــــــاء يف جبال األنديز      لدى                                  وأكثر وفرة من حيث املغذيات الدقيقة      ً  تنوًعا      أكثر        غذائية       بأمناط       مرتبط        املزرعة   يف         الزراعي

       يف بريو.

                ) إىل حتســن مؤشــرات     Becerril  ) 2013            املكســيك، خلص    يف       زراعية      أســرة      390                    دراســة اســتقصــائية مشلت     ويف
                                    املتنوع (الذي يشـــــــــمل إقحام زراعة الذرة           التقليدي  "      ميلبا"                 اليت اســـــــــتخدمت نظام         املعيشـــــــــية      األســـــــــر      لدى          كتلة اجلســـــــــم 
-Luna       . وخلص  ا               ً زراعية أقل تنوعً    ا  ً ظمً  ن         اســــــــــتخدمت          األخرى اليت         املعيشــــــــــية                ) مقارنة باألســــــــــر        والكوســــــــــا            والفاصــــــــــولياء 

González  و Sørensen  ) 2018     ىل أن التنوع الوظيفي  إ           يف غواتيماال      ايا          من شـــــــعوب امل     آشـــــــي      لشـــــــعب             ) يف دراســـــــتهما                    
ّ  املســـــــــــتمّدة (          احليوانات        وأنواع        احملاصـــــــــــيل      تنوع         بازدياد       ً إجيابًيا   ا                                   ً ودرجة التنوع الغذائي مرتبطان ارتباطً          التغذوي        ميلبا       من نظم        

                                    ازدياد درجات التنوع الغذائي مل ترتبط         ّ ) ولكنّ  ة    ّ الربيّ            والتجمعات                                                       التقليدية للزراعة البينية واحلدائق املنزلية والســــــــــــــوق احمللية 
ُ                                حالة القياسات البشرية لدى األطفال. ورمبا تكون عوامل أخرى، مثل ضيق ُسبل الوصول إىل الرعاية الصحية أو    ن    ّ بتحسّ                                                                  

                                                                     األطفال. ويف األحناء الشــــمالية من مالوي، أظهرت الدراســــات أن الزراعة البينية    و       ن حتســــن من                          املياه املأمونة، قد حالت دو 
                                                                                                   للبقوليات إىل جانب األخذ بنهج تشـــــــــــــاركي يراعي القيم الثقافية ويعزز املســـــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــني قد عزز األمن الغذائي 

   ).  9       اإلطـــــار      أنظر   ب؛     2016        وآخرون،   Nyantakyi-Frimpong   ج؛     2016        وآخرون،   Bezner Kerr (          والتغــــــذوي
ُ   اُألســـــــــر   من      ً كثريًا      ألن     ً نظرًا      خاصـــــــــة       بأمهية         النتائج     هذه       وتتســـــــــم                                      من انعدام األمن الغذائي وســـــــــوء التغذية       تعاين      مالوي   يف   

                                                
  .i1983e.pdf-http://www.fao.org/3/a     نظر:  أ                                         ملزيد من املعلومات عن درجة التنوع الغذائي،     19
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) Ecker  و Qaim،   2011     لدى األطفال الصـــــــغار (منظمة األغذية         التقزم                                  ) مما يفضـــــــي إىل نتائج صـــــــحية ســـــــيئة تشـــــــمل                                
   ). أ    2014          والزراعة، 

         الفاكهة       أنواع     على        باحلفاظ       مرتبط        لربنامج         دراســــــــــــــتهم   يف  )     2018        وآخرون (  Gotor                أوزبكســــــــــــــتان، أظهر     ويف
ً  أنواًعا      تنتج     اليت      األســــــــر    أن             واســــــــتخدامها،                                     أكرب من الفاكهة يف طعامها، مما يزيد من       نســــــــبة                       أكثر من الفاكهة تســــــــتهلك       

      أنواع            فينولوجيا                                             ) أن ممارســـات احلراجة الزراعية تســـتغل االختالفات يف     2013 (        وآخرون  Dawson                      تنوعها الغذائي. وأظهر 
        التنوع     على       وحتافظ  )  6 -                                                                             األشــــــــــــــجار املثمرة لتوفري املكمالت التغذوية احلامسة (ال ســــــــــــــيما الفيتامينات ألف، وجيم، وباء

      ختزين        لألشــــجار      تتيح        املثمرة        األشــــجار    من        األنواع     هلذه         الواســــعة       اجلذور  ُ   نُظم    أن         املؤلفون      وأكد  .      الســــنة          على مدار         الغذائي
                                                أثناء املواســــــم اليت ال ميكن فيها للغطاء النبايت العشــــــيب        اجلافة                              يف التنوع الغذائي حىت يف البيئات          واإلســــــهام         واإلمثار،        املياه،

    على       ًّ ذائيًّا غ   ا                   ً املتوســـــطة أن حتقق تنوعً         املعيشـــــية                   (كينيا) ميكن لألســـــرة          ماشـــــاكوس     . ويف       ّ دون ريّ    من                      البقاء على قيد احلياة 
                                                                             شــــــجرة من عشــــــرة أنواع ســــــواء أكانت متفرقة يف املزرعة (على حدود املزرعة وحول املنزل ويف     20       من خالل             مدار الســــــنة

            ). ويف دراســة     McMullin،   2015 و  Kehlenbeck   ) ( ا     ً هكتارً    0 .   015 (   2 م  18  ×    8                        أو يف بســتان تبلغ مســاحته        احلقول)
ّ للُنبّ        منتجة       معيشـــــية       أســـــرة     338              اســـــتقصـــــائية مشلت  ن    قد                      ) إىل أن األمن الغذائي     2017 (        وآخرون  Bacon    خلص    ،   ُ   َّ  حتســـــَّ

        اإلنتاج       عناصر    من     أكرب     ً عدًدا           ويستخدمون        غذائهم      معظم        ينتجون   ال       الذين        املزارعني     من                احلراجة الزراعية          يزاولون    من    لدى 
ّ  حّذر      ذلك،     ومع  .       احلمراء            الفاصــولياء        وحماصــيل        املثمرة        األشــجار      يشــمل    مبا          املتنوعة،      على     كله       ليس         التنويع    أن    من         املؤلفون   

    بني      مهمة        إجيابية      عالقة    عن       جتميعي      حتليل      وكشــــــــــــــف  .         والتغذية         الغذائي      األمن          بارامرتات       ملختلف         الفائدة    من       القدر     نفس
        وترتبط          أفريقيا،   يف          الطبيعية        املناظر      نطاق     على        الشـجري         والغطاء        اخلامسـة    سـن     دون        األطفال     لدى          الغذائية       اجلودة        مؤشـرات

         يف املائة)     45 (        الشـــــجري        الغطاء    من       متوســـــط       مســـــتوى     عند    ار    واخلضـــــ         الفاكهة    من       األقصـــــى     احلد         باســـــتهالك        العالقة     هذه
   ).    2014         وآخرون،  Ickowitz             وترتاجع بعده (

ّ   تنوّع        ويتيح                                                                                           اإلنتاج يف احلدائق املنزلية اليت تستخدم املمارسات الزراعية اإليكولوجية وسيلة لتحقيق األمن الغذائي   
                            أصــحاب احلدائق املنزلية يف غانا       ســاهم  و                   على الغذاء حمدودة.        حصــوهلا         إمكانية      تكون           الفقرية اليت         املعيشــية               والتغذية لألســر 

       زيادة   يف          املنزلية،                       احملاصـــــيل، وكذلك النفايات         وبقايا                               وادخار البذور، والســـــماد العضـــــوي،       ينية                          الذين يســـــتخدمون الزراعة الب
        ). وخلص     Naamwintome،   2012 و  Bagson (          بـاملغـذيـات      مـداد   واإل         الغـذاء،     على       احلصــــــــــــــول          وإمكـانيـة         الغـذاء،       توافر

Vijayalakshmi  و Thooyavathy  ) 2012     (  يف دراســـة تناولت أثر احلدائق املنزلية على تغذية النســـاء.        مماثلة      نتائج     إىل                                                    
                    ) حدوث زيادة كبرية يف     2016        وآخرون (  Ferdous               يف بنغالديش، أكد        معيشــــــــية      أســــــــرة     12            َّ       ويف دراســــــــة مصــــــــغَّرة مشلت 

      سبعة                                     (اسرتاتيجية للحدائق املنزلية مستندة إىل          رانغبور         على منوذج                         املعيشية اليت جرى تدريبها      األسر         ار لدى          استهالك اخلض
      وعقب   ).  ا   ً حمليً        ِّ  املتكيِّفة         واحملاصيل          والفاكهة        السنة،      طوال          لزراعتها         املختارة    ار   اخلض    من   ا   ً نوعً     14                    جماالت إنتاج متخصصة، و

ّ                   حيث ّمت إنتاج كمية تراوحت       ً  تقريًبا،       الضــعف       مبقدار    ار   اخلضــ    من         املتناول       ازداد         التدخل،         ا للشــخص         ً كيلوغرامً       79 و    55   بني       
                    يف السنة قبل التدخل.       الواحد         ا للشخص         ً كيلوغرامً       30 و    21                              يف السنة مقابل ما كان يرتاوح بني        الواحد 

  Miyashita (          والتغذية         الغذائي      األمن     على         العضـــــوية         الزراعة         ملمارســـــات      إجيايب     أثر    عن        دراســـــات     عدة       وكشـــــفت
  Kayunze و  Miyashita      وخلص    ).    2018        وآخرون،   Kamau   ؛    2018        وآخرون،   da Silva   ؛    Kayunze،   2016 و
                                                                     اختالفات مهمة من حيث األمن الغذائي والتغذية عند مقارنة الزراعة العضـــــــــوية      وجود                       )، على ســـــــــبيل املثال، إىل     2015 (

     139     فيها        تناول  )     Kaufman  ) 2015                          ة أخرى، كشــــــــفت دراســــــــة أجراها                                             والتقليدية يف مجهورية تنزانيا املتحدة. ومن ناحي
              التقليدية. ويف      اهتا                                    ِّ  ُ                                                       أســــــرة زراعية يف مشال تايلند عن أثر متغريِّ لُنظم الزراعة العضــــــوية على األمن الغذائي عند مقارنتها بنظري 



57 

     ّ أقلّ   ْ  ْين              وكان مســـتوى الد                               الذين يزاولون الزراعة العضـــوية         املزارعني     لدى      أعلى     كان                                حني أن متوســـط مســـتوى األمن الغذائي  
      وخيلص   ).     Kaufman،   2015 (                     من الناحية اإلحصــــــائية      مهمة            االســــــتنتاجات     تكن   مل            التقليديني،          باملزارعني        مقارنة      لديهم 
       يف األمن         ملموســـــة      فروق       إلحداث       مطلوب          االســـــتمرار     على         القادرة         العضـــــوية         املنتجات       أســـــواق     دعم        ازدياد    أن    إىل       املؤلف

   ).    Kaufman،   2015                                     الغذائي والتغذية لدى املنتجني العضويني (

ا          الدراســات     بعض       أظهرت         املقابل،    ويف ً  أيضــً             اإليكولوجية          الزراعية          املمارســات        بتطبيق      مهمة      عالقة    أي      وجود     عدم    
      يؤثر   مل        نيجرييا   يف        املزرعة   يف         التنويع    أن       املثال      ســـبيل     على     ذلك    من  و   .         والتغذية         الغذائي       باألمن        املتصـــلة        املقاســـة             والبارامرتات

ً  واضـــًحا     كان          التنوع        ازدياد    أن    من       الرغم     على           باالســـتقصـــاء         املشـــمولة      األســـر      أفقر     لدى       األســـري         الغذائي         التنويع      درجة     على      
       وآخرون   Ng’endo              ويف كينيا، خلص    . )    2018        وآخرون،   Ayenew (         ة الدخل       واملرتفع   ة      املتوســــــــط        املعيشــــــــية       األســــــــر     لدى

ً  أيًضا  )     2015 (                                                                                      إىل عدم وجود أي ارتباط مهم بني التنوع البيولوجي الزراعي واألمن الغذائي والتغذية لألسرة.     

                   الزراعة اإليكولوجية     مجال            المعرفة في     في       ثغرات  ال  و                 المتنازع عليها        المجاالت   4 - 1

                              ا بني مجيع اجلهات الفاعلة املعنية       ً ا مشــــــــــــرتكً           ً ا إيكولوجيً        ً ا زراعيً                                    ً ال يوجد تعريف توافقي مشــــــــــــرتك ملا يشــــــــــــكل �جً 
                                                                               والنشــــــــــطاء االجتماعيون). كما ال يوجد أي توافق كامل على كل اجلوانب اليت تشــــــــــملها اجملموعة           والعلماء          (املمارســــــــــون 

      زراعة              حتديد ماهية ال          ُ                                       يف حتول الُنظم الغذائية. ويف حني أن ذلك جيعل من الصعب         مسامهتها     ُ                  دة للُنهج أو بشأن كيفية      ّ املتعدّ 
ُ                             ِّ   ا مرونة تســمح بتطوير ُ�ج إيكولوجية زراعية بطرق متكيِّفة                                       ً وما ليس بزراعة إيكولوجية فإنه يتيح أيضًــ        بالضــبط          يكولوجية   اإل                     
                          ، وهو اهلدف من هذا القسم.  ة     املعرف         ثغرات يف               املثرية للجدل وال                                           ا. ومن الضروري بالتايل دراسة اجملاالت الرئيسية    ًّ حمليًّ 

                        واالجتماعية إلنتاج األغذية                األبعاد السياسية   1 - 4 - 1

     كان       إذا    ما      بشــــــــــــــأن           االجتماعية         واحلركات         الغذائي        النظام   يف         الفاعلة        واجلهات         العلماء     بعض     نظر       وجهات        تتباين
     وغري                              ال يتجزأ من الزراعة اإليكولوجية      ً جزًءا           باعتبارها        األغذية       إلنتاج           والســــــــــــــياســــــــــــــية           االجتماعية        األبعاد    إىل       النظر       ينبغي

   ؛    Altieri،   2017 و  Rosset   ؛    2013        وآخرون،   Méndez   ل (            ّ على إحداث حتوّ    ة                    وحاســـــم لكي تكون قادر       عنها       منفصـــــم
Sanderson Bellamy  و Ioris،   2017    ؛   Giraldo  و Rosset،   2018     .(   ويرى      De Molina  ) 2013     (  إدراك     عدم    أن       

   ا   ً سلبً              وميكن أن يؤثر         سلبية،        وبيئية          اجتماعية       عواقب    إىل      يفضي    أن     ميكن            اإليكولوجية         للزراعة           والسياسية           االجتماعية       اآلثار
   يف  "     حاهلا     على       األمور      بقاء           يف ظل منوذج "        احلرمان    من                                                        على األمن الغذائي والتغذية للفئات املهمشـــــــــــة اليت ميكن أن تعاين 

     اليت         للطريقة           واالقتصـادي           واالجتماعي         السـياسـي        السـياق      حتديد       كيفية     يف       البحث    مع        املقولة     هذه    ّ   وتّتفق  .        الزراعي        التحسـني
  Gómez   ؛    Bezner Kerr،   2012 (          والتغذية         الغذائي      األمن      مســـــأليت        معاجلة       من أجل              التكنولوجيا    هبا  ُ      ُتســـــتخدم    أن     ميكن

   ).    Glover،   2017 و  Stone   ؛    2013        وآخرون، 

                           اليت تأخذ يف االعتبار العوامل            التحويلية    أو          الســــــــــــــياســــــــــــــية            اإليكولوجية         الزراعة    بني         التمييز           بعض املؤلفني        واقرتح
       التقين        الرتكيز     ذات            اإليكولوجية         الزراعة                                      األمن الغذائي والتغذية على نطاق أوســع، و      مســأليت                           الســياســية واالجتماعية ملعاجلة 

  . )    Ioris،   2017 و  Sanderson Bellamy   ؛    2013        وآخرون،   Méndez                  على النطاق احلقلي (

     وما      حمددة         بســــــياقات       اخلاصــــــة            واالجتماعية          اجلنســــــانية           التفاوتات       معاجلة      أمهية    إىل      خاصــــــة      بصــــــفة         االهتمام      واجته
        وآخرون،   Batello (            اإليكولوجية   ة ي      الزراع  ُ   ُنهج  ال     خالل    من           االقتصــــــــــــــادية         واجلوانب          بالعمالة        متعلقة       أبعاد    من      بذلك       يرتبط

   من    ا                                                          ً وأشـــــــــار مؤلفون آخرون إىل أن الزراعة اإليكولوجية عندما تشـــــــــكل جزءً     ).    2019        وآخرون،   Bezner Kerr   ؛    2019
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      األمن     على       ً إجيابًيا   ا                     ً فإ�ا ميكن أن تؤثر تأثريً           الغذائية         السيادة      بشأن  ُ                       الُنظم الغذائية أو مبادرة         سياسات               تدخل أكرب يف جمال 
     ).    Blesh،   2017 و  Wittman   ؛    2015        وآخرون،   Kanter (          والتغذية         الغذائي

   ، )  10                                       ) األجور وظروف العمل داخل النظام (املبدأ     Lemke،   2018 و  Pimbert (        العادل         الغذائي        النظام       ويعاجل
ُ                                    صلة مباشرة باألمن الغذائي والتغذية. وميكن لتحسني ُسبل كسب عيش العمال الزراعيني واملنتجني        إقامة    إىل     ذلك       ويؤدي                                               

                        بالتايل شـــــراء األغذية. ومن   و                      نهم من حتقيق دخل أعلى                         ّ والعاملني يف التجهيز أن ميكّ       اريع                       ووســـــطاء الســـــوق ومنظمي املشـــــ
     حتســـني   يف    هم اُ  ُيســـ    أن  )   11                                                       ُ                          شـــأن تقريب املســـافة أكثر بني املنتجني واملســـتهلكني وإعادة دمج الُنظم الغذائية احمللية (املبدأ 

ً  أرباًحا   ن  و      املنتج               إمكانية أن جيين       املثال      ســبيل     على     ذلك    من  و   .      احمللية           االقتصــادات     من     أكرب     حصــة    لى ع       احلصــول      طريق    عن      
     حصــة     على       حيصــلون          وتوزيعها         املنتجات        لتســويق       طويلة      مداد  اإل       ســلســلة   يف         الفاعلة       اجلهات    أو         الوســطاء     كان       إذا          اإليرادات

ا      وميكن  .    أقل ً  أيضـً ّ           والتقّرب أكثر من                                                 الغذائية احملليني وجتار التجزئة زيادة هوامش أسـعارهم       اريع         ألصـحاب املشـ              املسـتهلكني      
ً  أيًضا     هنا       املهمة        النقاط     ومن  .     أفضل       بصورة       لديهم     وفني    معر         فيصبحون       احملليني       أكرب         بفعالية          االستجابة       ميكنهم        املنتجني    أن    

     اليت           االجتماعية         املنظمات      بقوة        تؤيدها       األخرية        النقطة      وهذه  .      احملليني          املســــــــــــتهلكني        وطلبات          الواقعية          الغذائية           لالحتياجات
    ).   13                                                         مشاركة منتجي األغذية واملستهلكني يف عمليات صنع القرار (املبدأ        زيادة  ُ    ُتشجع

                   مع الزراعة العضوية         االلتقاء                                        صعوبة توفير عالمات التوسيم: توضيح من خالل   2 - 4 - 1

                          مع ذلك، هناك بعض املبادرات   و                                                                من الصـــعب توفري آليات توســـيم عاملية شـــأ�ا شـــأن االتفاق على تعريف عام. 
        املقرتحة                                 يتمثل أحد أشـــــــــكال شـــــــــهادات االعتماد                                      من جمموعات من أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة والشـــــــــركات. و               اجلارية املتخذة 

                                               عملية دميقراطية تشــــــــمل املنتجني والعلماء واملســــــــتهلكني         من خالل         االعتماد                                  نظام الضــــــــمان التشــــــــاركي الذي يتم فيه    يف
    ).  1          في المرفق     32      اإلطار       أنظر (

ا                     وميكن أن تنشــأ عن ذلك ً  أيضــً        النقاش                على ســبيل املثال         ويزداد             ُ                   التمييز مع الُنهج املبتكرة األخرى.   يف        صــعوبات     
   ).     Wezel ،  2018 و  Migliorini                                                                      أوجه التشـــــــــــابه واالختالف وااللتقاء بني الزراعة العضـــــــــــوية والزراعة اإليكولوجية (     حول

                         مسدة الكيميائية من اإلنتاج    واأل        املركبة                                                                         ويرتبط بذلك أيضــــــا النقاش الدائر حول ما إذا كان ينبغي اســــــتبعاد مبيدات اآلفات 
                                                                                                       َّ   الزراعي اإليكولوجي مثلما يف الزراعة العضــوية (مع بعض االســتثناءات) أو ما إذا كان ميكن أن يكون مقبوال بدرجة معيَّنة 

                 أو يف حاالت حمددة. 

                                           هل يمكن للزراعة اإليكولوجية أن تطعم العالم؟  3 - 4 - 1

    غري    من    أن       آخرون     يرى       بينمــا             اإليكولوجيــة،         الزراعــة     خالل    من       العــامل       إطعــام       ميكنهم   ال         املزارعني    أن       البعض     يرى
     ميكن     كان       إذا    ما      بشــــأن         متباينة      آراء    من      تردد    ما     ذلك       ويشــــبه  .          إيكولوجية       زراعة     دون   من          املســــتقبل   يف       العامل       إطعام       املمكن
   ).    2017        وآخرون،   Muller   ؛    2012        وآخرون،   De Ponti (       العامل      سكان       إطعام         العضوية         للزراعة

                                  إلطعام العدد املتزايد من ســـــكان العامل         ضـــــرورية                                 إىل أن زيادة اإلنتاج الزراعي ســـــتكون      ً  عموًما           التقديرات   ُ   وُتشـــــري   
                           ُ    ما مل تتحقق تغيريات كبرية يف الُنظم       2050              نســــــــــــــمة حبلول عام    ات       مليار    7 . 9                                الذين من املتوقع أن يصــــــــــــــل عددهم إىل 

  ؛    2018        وآخرون،   Berners-Lee   ؛    2016                                                                        الغذائية العاملية (فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 
Le Mouël   ،وآخرون        eds،   2018    ،(    ) خاصـــــــة يف أفريقيا                van Ittersum   ،ملا    ً  تبًعا           التقديرات           ). وتتباين     2016        وآخرون    

                                                                الفـــاقـــد واملهـــدر من األغـــذيـــة، والتوســــــــــــــع احلضــــــــــــــري، واألمنـــاط الغـــذائيـــة املتغرية،        تراعي         النمـــذجـــة        عمليـــات      كـــانـــت       إذا
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                                               ) (فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى املعين باألمن الغذائي      وغريمها         األحيائي         والوقود        احليواين                               واالســـتخدامات غري الغذائية (العلف 
        وآخرون،   Berners-Lee   ؛    2014        وآخرون،   Keating   ؛    2013        وآخرون،   Kahane   ؛    2014   ، ب    2013          والتغــــــذيــــــة، 

   ؛    Bruinsma،   2012 و  Alexandratos   ؛    Carberry،   2010 و  Keating   ؛    2018        وآخرون،   Le Mouël   ؛    2018
Valin،   2014     .(   والزراعة        األغذية       منظمة         تقديرات      وتشــري          ) الزراعي العاملي بنحو         اإلنتاج            ســيتعني زيادة      أنه     ) إىل  ب    2017                    

   .     2050 و      2012           ما بني عامي    يف       املائة  يف     50

        مشـــــــــــكوك                 االفرتاضـــــــــــات الســـــــــــابقة     ألن     ً نظرًا                                           على احلاجة إىل تلك الزيادة يف اإلنتاج الزراعي،    ا   ً خالفً     مثة    أن    غري
                         مليارات نســـمة (فريق اخلرباء    9      إلطعام        أغذية                 إنتاج ما يكفي من       ً حالًيا     جيري     أنه    إىل           التقديرات     بعض      وتشـــري         يف صـــحتها. 

تدامة،     ،    2014                                                      فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،    ؛    2016            ُ                     الدويل املعين بُنظم األغذية املســــــــــــــ
                 ). وميكن أن يســــــــــــــتند     2018        وآخرون،   Berners-Lee            مليار نســــــــــــــمة (    75 . 9        ) أو حىت     Chappell،   2018    ب؛    2017
             ذلــك أنــه رغم        اطئــة،                                                                 مــا إذا كــان ميكن أو ال ميكن للزراعــة اإليكولوجيــة إطعــام العــامل إىل فرضــــــــــــــيــة خــ      بشـــــــــــــــأن      اجلــدل

     فريق    ؛    Chappell،   2018 (       اليوم         مســـتشـــريني       يزاالن   ال         التغذية      وســـوء         الغذائي      األمن        انعدام     فإن   ،      اإلنتاج               ارتفاع مســـتويات 
                       رة لألغذية، مثل الربازيل                     ّ )، حىت يف البلدان املصــــدّ  ب    2017   ،    2016                                                 اخلرباء الرفيع املســــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

                                                       ). ويفقد اليوم حوايل ثلث الغذاء الذي يتم إنتاجه لالســــــــــتهالك     2017                                             وجنوب أفريقيا (منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 
                   خلرباء الرفيع املســـتوى                                                                                       البشـــري أو يتم إهداره، ومع ذلك تتعايش أشـــكال خمتلفة من ســـوء التغذية يف معظم البلدان (فريق ا

                                 مليون شــــــــــــــخص يف العــامل يعــانون من اجلوع      820                ). وال يزال حوايل  ب    2017   ،    2014                             املعين بــاألمن الغــذائي والتغــذيــة، 
                                نســــــــــــــمـــــة من الوزن الزائـــــد أو الســــــــــــــمنـــــة    ) 2   ا (                    )، ويعـــــاين حوايل مليـــــار     2018                               (منظمـــــة األغـــــذيـــــة والزراعـــــة وآخرون، 

) Ng   ،املغذيات     نقص    عن        الناجم         التغذية      بســــوء        املصــــابني        نســــمة من    ) 2   ي (   َّ             يقدَّر بنحو مليار     ما        ) وهناك     2014        وآخرون         
                                                                                             (احلــديــد واليود والفيتــامني ألف ومحض الفوليــك والزنــك) (فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعين بــاألمن الغــذائي          الــدقيقــة

      ميكن  "     حاهلا     على       األمور      بقاء "   و      ســــــــــــــيناري    ّ أنّ     إىل  )  ه    2018 (          والزراعة        األغذية       منظمة       وخلصــــــــــــــت   ).  ب    2017          والتغذية، 
  .      املائة  يف     50                                        حىت وإن ازداد اإلنتاج الزراعي اإلمجايل بنســـــــــبة       2050                               إىل نقص شـــــــــديد يف التغذية حبلول عام       يفضـــــــــي    أن

      أمناط    خالل     من  "         االســــــــتدامة    حنو        التحول                   البديلة اليت تتوخي "              الســــــــيناريوهات                                وعلى النقيض من ذلك، ميكن أن تفضــــــــي 
                                                         اســــــتدامة، وكذلك من خالل زيادة اإلنصــــــاف يف توزيع الغذاء والدخل       أكثر         واســــــتهالك       إنتاج         ا، وأمناط      ً توازنً       أكثر        غذائية

                    حىت وإن ازداد اإلنتاج          التغذوي            وحتســـــني يف األمن          التغذوي        القصـــــور  ُ                                        للُنهج الزراعية اإليكولوجية، إىل تقليص كبري يف    ا   ً وفقً 
   .    فقط       املائة  يف     40             الزراعي بنحو 

                                                                                          دة اإلنتاج وحدها لن تكون كافية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية بأبعادمها األربعة (توافر الغذاء،        فإن زيا       وهكذا
      ليسا                                      ). ويزداد الوعي بأن اجلوع وسوء التغذية  ب    2018                                                           واحلصول عليه، واستخدامه، واستقراره) (منظمة األغذية والزراعة، 

                           إىل عدم التكافؤ يف فرص احلصـــول        مفضـــية                     نتاج اســـتحقاقات خمتلفة             بشـــكل أســـاســـي    مها    بل         األغذية،       إنتاج       مســـألة     فقط
   ؛    Sen،   1981                                                                             املوارد الطبيعية (األراضــــــــي واملياه واملوارد الوراثية)، واملدخالت، واألســــــــواق، واخلدمات (    على              على الغذاء و 

Smith  و Haddad،   2015    وناقشــــــــت التقارير  ب    2017                                                 اخلرباء الرفيع املســــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،       فريق   ؛ .(                   
                                                                                                                السابقة الصادرة عن فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية باستفاضة املسائل اليت أثارها عدم املساواة 

    أ،    2011                                                                بصــــفة خاصــــة فريق اخلرباء الرفيع املســــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،       أنظر                            يف احلصــــول على الغذاء واملوارد (
بال           بــاعتبــارهــا            اإليكولوجيــة          الزراعيــة    ُ   الُنهج     َّ تقــدَّم       ولــذلــك   ).  ج    2017   ،    2016   ،    2015   ، أ      2013   ،    2012   ب،         واعــدة   ُ  ســــــــــــــُ

           االجتماعية         املســــــــــــــاواة     عدم      أوجه       معاجلة      تقرتح    بل        وحدها،          اإلنتاجية    إىل      تنظر   ال     أل�ا          والتغذية         الغذائي      األمن        لتحقيق
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                         اخلرباء الرفيع املســــــــــتوى املعين       فريق   ؛    2015        وآخرون،   Kanter   ؛    2011        وآخرون،   Massett (       القوة      توازن   يف        ختالالت  اال  و 
   ،Massicotte (         العرقية         األقليات    بني            والتفاوتات       اجلنســني    بني         املســاواة     عدم      يشــمل    مبا   )،     2018                        باألمن الغذائي والتغذية، 

   ).    2019        وآخرون،   Bezner Kerr   ؛    2014

                                               كمســـــألة ســـــعرات حرارية أو إنتاج، ويشـــــمل نقاشـــــات حول          ً أحيانًا     طرح ُ يُ   "      العامل       إطعام             على ذلك فإن "       وعالوة
    ).  ب      2017                         ُ                                                                   التــداعيــات التغــذويــة ملختلف نُظم الزراعــة (فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعين بــاألمن الغــذائي والتغــذيــة، 

        وآخرون،   Traore   ؛    Pingali،   2015 (       تغذوي               تلقائيا إىل أمن   ُ    ُيرتجم   ال         احلرارية         الســــــــــــــعرات    من          املتطلبات       تلبية    أن    غري
                                                               أن بعض أشـــــكال اســـــتهالك الســـــعرات احلرارية (مثل األغذية الغنية بالســـــكر      ذلك   ، )    2014        وآخرون،   Keating   ؛    2012

                                                            احلالة التغذوية (فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعين باألمن الغذائي        تفاقم                                       أو امللح أو احملتوى الدهين) ميكن أن تؤدي إىل 
       الطفل    منو      قياس       وتشـــــــمل         احلرارية         الســـــــعرات     عدد          والتغذية         الغذائي      األمن        مؤشـــــــرات      ً حالًيا         وتتجاوز   ).  ب    2017          والتغذية، 

        األســــــــــــــرة       مســــــــــــــتوى      وعلى        الفردي        املســــــــــــــتوى     على         الغـــــــذائي      األمن        انعـــــــدام    من          واملعـــــــانـــــــاة         الغـــــــذائي       النمط       وجودة
) Arimond   ،؛    2010        وآخرون   Carletto   ،2012        وآخرون    .(   

        الوقود         اســـــــــتخدام       كثافة       على        املعتمد  "         الصـــــــــناعية                           ُ                        كثري من أحناء العامل، أســـــــــفر ما يُطلق عليه منوذج الزراعة "      ويف
         األراضــــــي،        وتدهور            البيولوجي،        التنوع       فقدان      حســــــاب     على          الزراعية          اإلنتاجية       زيادة    عن             الكيميائية،         واملدخالت         األحفوري

        اإلنسـان     صـحة     على       وخيمة       عواقب    من     ذلك    عن      يرتتب     وما             الكيميائية،        باملواد        واملياه       الرتبة       وتلوث        الرتبة،       خصـوبة        وفقدان
  ُ                                                       وُيشـــــــري عدد من الدراســـــــات األخرية إىل أن الزراعة الصـــــــناعية ال ميكن     ).    Miles،   2012 و  Kremen (         والنبات         واحليوان

                                                                                    ا غذائية مســــــــــــــتدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف املدى البعيد بســــــــــــــبب هذه اآلثار الســــــــــــــلبية         ُ   ً أن تضــــــــــــــمن نُظمً 
) Campbell   ،؛2017        وآخرون   Frison   ،؛    2016           املســـــــــــــتدامة،        األغذية      بنظم      املعين            اخلرباء الدويل       فريق   ؛    2011        وآخرون   

Mahon   ،؛    2017        وآخرون   Kremen  و Merenlender،   2018    .(    عواقب هذه الُنظم املســــــتخدمة يف اإلنتاج        وتشــــــكل                      ُ            
          املســــــــــــــتهلكني       جانب    من         االهتمام                                                الغذائي بصــــــــــــــورة متزايدة مســــــــــــــألة جدلية تدعو إىل زيادة          التوازن       اختالل       من حيث 

   ). ب    2017                                                       (فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

               ُ                                    املتمثلة يف أن الُنظم الزراعية اإليكولوجية أقل إنتاجية         الشــــائعة      كرة                             على ذلك، تعارض عدة دراســــات الف       وعالوة
      إلطعام            مســـــــامهة كربى                                           " (الكثيفة واملتخصـــــــصـــــــة)، وال ميكنها بالتايل تقدمي         الصـــــــناعية "    أو  "          التقليدية                     من النماذج الزراعية "

        العامل. 

ً  منوذًجا      ً مؤخرًا      وضــــــــــــــعا  )     Aubert  ) 2018 و  Poux       ، وضــــــــــــــع              على ســــــــــــــبيل املثال  و               ُ             ميثل ما لدى الُنهج الزراعية      
                             والتحول إىل أمناط غذائية صــــحية،    ،      املركبة                                                 إمكانات (مبا يف ذلك القضــــاء على مبيدات اآلفات واألمسدة     من           اإليكولوجية 

                        أوروبا. ويرى املؤلفان أن        إلطعام                                                          واألشــــــــــجار والربك وســــــــــائر املوائل من أجل زيادة التنوع البيولوجي)           الســــــــــياجات       وتنمية 
                            احلبوب ومنتجات األلبان واخلمور        تصـــدير       ولســـوق        ألوروبا          الغذائية          املتطلبات      ولكن        املائة،  يف     35            يرتاجع بنســـبة         اإلنتاج ســـ

ن التنوع البيولوجي واملوارد     45                                                          ســتظل على حاهلا وســتنخفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري بنســبة                َّ                           يف املائة وســيتحســَّ
ـــعـــيـــــــة. وخلّـــ  ـــي ـــطـــب   )     2015        وآخـــرون (  Ponisio و  )     2010    ،   2012 (  De Schutter و  )     2003        وآخـــرون (  Pretty   ص            ّ ال

ا        مأخوذة      كثرية         أمثلة  )     Wachter  ) 2016 و  Reganold و        زيادات      حدوث     ّ بّني  ُ تُ          املدارية      وشــــــبه         املدارية         البلدان    من      ً أســــــاســــــً
          الزيـــــادات       ّ ) أنّ     2003 (        وآخرون  Pretty                                                         كبرية يف الغالت مرتبطـــــة بـــــالزراعـــــة اإليكولوجيـــــة أو العضــــــــــــــويـــــة. وكشــــــــــــــف 

       وآخرون   d’Annolfo                  هكتار، بينما أظهر              ّ يف املائة لكلّ     48       مزرعة و     ّ لكلّ        املائة  يف     37     بلغت    قد   ح            ّ املتوســــــــــــــط املرجّ   يف 
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        يف املائة     61         ازدادت يف    قد                                         عقب األخذ باملمارســــــــــــات الزراعية اإليكولوجية،       ّ  الغّالت،    أن          التجميعي        حتليلهم    ) يف     2017 (
           يف املائة من     66                           بينما ازدادت رحبية املزارع يف          من احلاالت       املائة   يف     20                                  من احلاالت اليت جرى حتليلها، واخنفضــــــــــــــت يف 

        احلاالت. 

                                                      الزراعة اإليكولوجية كما هو مشار إليه أدناه، يبقى من غري        اخلاصة ب     بحوث   ال  يف     ات                إىل نقص االستثمار          وبالنظر
                        ُ                                           املوثقة حىت اآلن، وجوانب الُنهج الزراعية اإليكولوجية املعتمدة املســـــــؤولة عن         للحاالت          التمثيلي        الشـــــــمول     مدى       الواضـــــــح 

  .               ن الغالت واألرباح  ّ حتسّ 

 ُ           نُظم المعرفة  4 - 4 - 1

                              وإســـهامهم يف توليد املعرفة وأمهية         األصـــليني        الســـكان    إىل         واملنتمني       احملليني        األغذية       منتجي     دور     حول      نقاش      يدور
                                          ، والطقوس، واملنظمات اجملتمعية، وفرص التفاعل      املســنني                                                        الســياق الثقايف يف تشــكيل هذه املعرفة، مبا يشــمل دور النســاء، و 

   ؛    Etkin،   2006   ؛    2009                                                                           َّ                  مع العلماء (مبادرة التقييم الدويل للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية املوجَّهة ألغراض التنمية، 
Méndez   ،؛    2013        وآخرون   Snapp  و Pound،   eds،   2017    وتســــتخدم املعرفة     ).    2018   ،                           املعهد الدويل للبيئة والتنمية   ؛               

        املعرفة       وتشـــــمل   ).     Walker،   1999 و  Sinclair                                                          احمللية هنا لإلشـــــارة إىل املعرفة اليت حتوزها مجاعة حمددة من األشـــــخاص (
        املعرفة    من     ًّ حمليًّا        َّ املســتمدَّة         واملعارف         ثقافية،       بقيود      َّ  املقيَّدة        األصــلية        الشــعوب        ومعارف   )،    آخر    إىل     جيل    من          (املتوارثة            التقليدية

                                البعض أن املعرفة التقليدية عميقة       ويرى   ).     Joshi،   2004 و  Sinclair (   ة    احمللي         التجربة  و         املالحظة    إىل          باالســــــــتناد         املعاصــــــــرة
       إنتاج   يف         املشـــــاركة      تشـــــمل           اإليكولوجية          الزراعة    أن                                                              ولكنها ضـــــيقة، وأما املعرفة العلمية فهي واســـــعة ولكنها ضـــــحلة، ويرون 

          الباحثون        ويناقش   ).     Perfecto،   2013 و  Vandermeer (        املعرفة        مســـــارات       ملختلف       املشـــــرتك         التشـــــكيل     خالل    من        املعرفة
ا        األصــليني        الســكان        جمموعات  و  ً  أيضــً ّ    وحيّذرون  "      جديدة                             املعرفة احمللية هي معرفة علمية "     بأن         القائلة        الفكرة         فصــل       خماطر   من     

      املعهــد    ؛    Massicotte،   2017   ؛    2013    ن،      وآخرو   Barthel (       األخرى            اإليكولوجيــة                               تلــك املعرفــة عن املعــارف االجتمــاعيــة 
           ديناميكية                                      ا من املعارف الزراعية اإليكولوجية احمللية      ً ا كبريً             ً تثبت أن جانبً                    . وتزداد األدلة اليت  )    2018   ،                     الدويل للبيئة والتنمية

به         املزارعني      جانب    من          املعاصــــــــــــــرين          والتجريب        املالحظة     على       قائمة            إىل حد كبري   ُ      وُتكملها         العاملية         العلمية        املعرفة       وتشــــــــــــــ
) Richards،   1985    ؛   Sinclair  و Walker،   1999    ؛   Thorne   ،التقييم الدويل للمعرفة والعلوم         مبادرة   ؛    1999        وآخرون                              

  ؛    2012        وآخــــــــرون،   Cerdán   ؛    2009                                            والــــــــتــــــــكــــــــنــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــا الــــــــزراعــــــــيــــــــة املــــــــوجــــــــهــــــــة ألغــــــــراض الــــــــتــــــــنــــــــمــــــــيــــــــة، 
Kuria   ،ويف حني أن بعض املعارف الزراعية اإليكولوجية حمتفظ هبا على نطاق واســــــع لدى أشــــــخاص     ).    2018        وآخرون                                                                        

                                             ختلف األشـــــــخاص داخل اجملتمعات احمللية أن تكون لديهم      ميكن مل    )،    2004        وآخرون،   Joshi                  َّ    يعيشـــــــون يف أماكن معيَّنة (
                   إىل اختالفات ملحوظة           اليت تفضــــــــــــــي                                              وفرص خمتلفة ملالحظة العمليات الزراعية اإليكولوجية     ات                  يف حاالت أخرى اهتمام

   ).    2018        وآخرون،   Crossland          االجتماعي (         التباين                    للجنس أو سائر أشكال    ا            ً يف املعرفة تبعً 

                                                                        حول أدوار املزارعني واحلركات االجتماعية يف املعرفة الزراعية اإليكولوجية والبحث    ة       الدائر           النقاشــــــــــــــات        وترتبط
                        ). وأكد عديد من الباحثني  أ      Pimbert،   ed،   2018 (         بفعالية            اإليكولوجية         الزراعة  "      توسـيع                            الزراعي اإليكولوجي بإمكانية "

                                            العمليات الدميقراطية يف توليد املعارف الزراعية       أمهية  "         الســــــــــياســــــــــية            اإليكولوجية         الزراعة                          واحلركات االجتماعية يف مســــــــــار "
                                                                املســــــتقلة والالمركزية اليت يقودها صــــــغار منتجي األغذية باعتبارها ال تقل         املعارف                                    اإليكولوجية، مع النظر إىل عملية توليد 

    ا                 ً أشــــــــــــــار الباحثون أيضــــــــــــــً      ). و     Massicotte،   2014        الرمسية (         العلمية       النهج        تولدها                                 أمهية عن املعارف التقنية احملددة اليت 
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           االجتماعية           التفاوتات    من       وغريها         العرقية          واألقليات       اجلنسني    بني           التفاوتات       صراحة            اإليكولوجية         الزراعة      تعاجل    أن       ضرورة   إىل 
   ).    2019        وآخرون،   Bezner Kerr   ؛    Massicotte،   2014 (          والتغذية         الغذائي      األمن     على         بفعالية        التأثري     أجل    من

رتم حيدث ذلك عندما ال وقدأن تنشأ عن هذه القضايا توترات بني احلركات االجتماعية والعلماء.  وميكن  ُ   حت 
والرقابة االجتماعية  العلمي اإلنتاج أخالقياتوعندما ال تعاجل  صحتها، على احلكم يف وطريقتهاملعرفة  توليد يف العلم طريقة
 األكادميية يف إنتاج املعرفة. وينطبق ذلك بصفة خاصة على احلاالت اجلهات الفاعلة غري مسامهة راعىتوعندما ال  ،عليه
. وأفضى النظر يف هذه احلاالت إىل حماوالت القوى توازناختالالت يف  توجد بينما االستثمار بشأنفيها قرارات  تتخذاليت 

 ).2014وآخرون،  Tengö ؛2013وآخرون،  Mendez( املعرفة ُ   ن ظم خمتلف بني الثغرة القائمة لسدصرحية 

                  في مجال المعرفة        الثغرات   5 - 4 - 1

ر         يف املائة    5 . 1 و   1                              ُ                              ُ   َّ              االســـتثمار العام احملدود بشـــدة يف الُنهج الزراعية اإليكولوجية والذي يُقدَّر مبا يرتاوح بني   ُ   ِّ يُفســـِّ
         وآحرون،  DeLonge (        املعرفــة                                الثغرات اليت ال تزال قــائمــة يف جمــال     منــه      جــانــب   يف                 الزراعــة واملعونــة،          ميزانييت        من جمموع 

          والعامة       اخلاصـــــة            االســـــتثمارات      معظم        اســـــتندت   قد   و   .  )    Moeller،   2018 و  Pimbert   ؛    2017        وآخرون،   Miles   ؛    2016
      املواد       فيها    مبا   " (      اخلضــــراء        الثورة               إىل تكنولوجيات "            بشــــكل أســــاســــي       األخرية       اخلمســــني         الســــنوات     خالل         الزراعي       البحث   يف

   ؛    2016        وآخرون،   DeLonge   ؛    Barret،   2009 و  Vanloqueren         الوراثة (                     ) وبصـــــفة خاصـــــة إىل علم    كننة              الكيميائية وامل
Miles   ،؛    2017        وآخرون   Pimbert  و Moeller،   2018     .(    اريع                                          ذلك على ســـــبيل املثال أن املعونة املوجهة إىل املشـــــ    من  و      

                يف املــائــة من جمموع    5 . 0                           من املعونــة الزراعيــة وأقــل من        املــائــة  يف    5                                               الزراعيــة اإليكولوجيــة يف اململكــة املتحــدة متثــل أقــل من 
      البحــث          ميزانيــة     تقــل                               ). ويف الواليــات املتحــدة األمريكيــة،     Moeller،   2018 و  Pimbert (      2010        منــذ عــام         املعونــة         ميزانيــة

      العام          التمويل   من        املائة  يف    2   عن    -                   ُ                        وهو وســــــــــيلة رئيســــــــــية للُنظم الزراعية اإليكولوجية    -                    ُ            والتطوير املرتبطني بالُنظم املتنوعة 
  يف    8                                            ). وتشـــــري تقديرات منظمة األغذية والزراعة إىل أن     Miles،   2013 و  Carlisle (        العامة          الزراعية        للبحوث       املخصـــــص

     و).     2018                                                         هم يف التحوالت الزراعية اإليكولوجية (منظمة األغذية والزراعة،  ا  يس      2019 -    2018                 من عملها يف الفرتة        املائة

          ِّ                                                         ُ                  إىل ذلك، وجِّهت غالبية املؤســــســــات التعليمية والبحثية وخدمات اإلرشــــاد إىل ما يُطلق عليه الزراعة           وباإلضــــافة
         يف معظمها    ا                                                          ً الزراعة اإليكولوجية. وتتجه برامج تعليم اهلندســــــــة الزراعية عمومً              لتكنولوجيات        الرتويج    من     ً بدًال   "         الصــــــــناعية "

                                     عدد متزايد من برامج التعليم اليت تضــــــــــع   ا    ً حاليً        وهناك                             الوحيدة يف الزراعة التقليدية.        احللول     خالل    من     اكل   املشــــــــــ    حل    حنو
   ).    2017   ،    2011        وآخرون،   Francis (          اهتمامها       يف بؤرة    ،                    وكذلك التعلم التجرييب         منهجية،       األكثر       األمشل و        النهج

                 إىل النظر يف احنياز         الســــــــــائد  "   ية      الصــــــــــناع                   ُ                                       حتتاج املقارنات بني الُنهج الزراعية اإليكولوجية ومنوذج الزراعة "       ولذلك
   ).    Moeller،   2018 و  Pimbert   ؛    2016        وآخرون،   Delonge (         واإلرشاد          والتعليم            اإليكولوجية          الزراعية        البحوث    ضد        التمويل 

                                                     الربط بفعالية بني الزراعة اإليكولوجية والســــــــــياســــــــــات العامة         بكيفية                         الثغرات املعرفية الرئيســــــــــية     من        اثنتان        وتتمثل
                                            االقتصــادية واالجتماعية للزراعة اإليكولوجية على          وباآلثار   )،     2018        وآخرون،   Sabourin                             ملعاجلة األمن الغذائي والتغذية (

  Sanderson Bellamy                                                                يف اجملتمعات احمللية، مبا يشــــــــــــــمل تكاليف العمالة واألمن الغذائي والتغذية (         اجملموعات     خمتلف 
   ).    2019        وآخرون،   Bezner Kerr   ؛    Ioris،   2017 و
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                     للبحث. وعلى الرغم من       ً حيويًا     ً جماًال            اإليكولوجي          والزراعي  "        الصـــــــــــــناعي            بني النظامني "     ّ  الغّلة       تفاوت      تقييم       وميثل
        وازدياد          القصــوى،                    ال ســيما يف ظروف الطقس       ّ  الغّالت،         اســتقرار         وازدياد           للمقارنة،       قابلة    ّ غّالت                     أن عدة دراســات تشــري إىل 

                يف جمموعة أوســـــع من        البحث                                                                       من يســـــتخدمون األســـــاليب الزراعية اإليكولوجية فإن هناك حاجة إىل إجراء مزيد من       رحبية
   ).    Ioris،   2017 و  Sanderson Bellamy   ؛    2017        وآخرون،   d’Annolfo                             الظروف االجتماعية اإليكولوجية (

ا       وهناك        ُ                                                           نطاق الُنهج الزراعية اإليكولوجية بطرق تعزز العمليات الدميقراطية وتليب        توســــــــــيع       كيفية      إىل        افتقار     ً أيضــــــــــً
                       بســــياقات بعينها يف معاجلة       خاصــــة        أســــاليب       فعالية       تثبت     اليت          بعض األدلة       هناك      كانت       وإن                        احتياجات الفئات املهمشــــة، 

      املعين                             واالقتصادية (فريق اخلرباء الدويل          السياسية          للحواجز        التصدي   مت     إذا   ُ                      والُنظم الغذائية املستدامة           والتغذية             األمن الغذائي 
   ).    Coe،   2019 و  Sinclair   ؛    2018   ،      وآخرون  Terán و  Mier   ؛    2016           املستدامة،        األغذية      بنظم

    ّ   وتّتسم  .        املناخية          التقلبات         وازدياد       املناخ     ُّ تغريُّ         ملواجهة       حتمية       ضرورة        الصمود     على       قادرة        زراعية  ُ   نُظم       تصميم      وميثل
       اجلفاف       موجات     مثل         القصـــــــــــوى،                                                                          القدرة على الصـــــــــــمود بأمهية كبرية يف اجملاالت اليت تتأثر على األرجح بالظواهر املناخية 

   ،Rhodes   ؛    2012        وآخرون،   Koohafkan   ؛    eds،   2011        وآخرون،   Ching (         الشــــــــــــديدة         والرياح            والفيضــــــــــــانات        املمتدة
  )     2002 (  Holt-Giménez       وأشار   ).     2015        وآخرون،   Altieri   ؛    Müller-Lindenlauf،   2010 و  Scialabba   ؛    2013

ً  تكيـًُّفا      أكثر      تكون            اإليكولوجية          الزراعية    ُ   الُنظم    أن    إىل                                                       مع ذلك الســــياق، بل وميكن أن تســــاعد على التخفيف من تأثريات       ُّ
ُ                  نُظم أكثر قـدرة على      وجود                             لتحســــــــــــــني فهم العمليـات اليت تـدعم        البحـث                                  املنـاخ. غري أن هنـاك حـاجـة إىل مزيـد من      ُّ تغريُّ 

     اليت          الرئيسية        احلواجز       وحتديد         التحوالت     تلك     دعم        بكيفية       تتعلق      كثرية         ثغرات     ناك                                 الصمود يف خمتلف السياقات. وال تزال ه
دِّدت    ).    2019        وآخرون،   Côte   ؛    Gliessman،   2016 (       عليهـــا        التغلـــب       ينبغي ُ  ِّ  وحـــُ ّ  عـــّدة         دون     حتول    أن     ميكن  "      حواجز "   

          العمالة؛        تكاليف         وارتفاع  20      املســـــــار؛       تبعية     ذلك   يف    مبا       أفضـــــــل،     فهم    إىل     اجة حب        ولكنها        زراعية           إيكولوجية  ُ   نُظم    إىل         االنتقال
                                            على التوجه حنو التصــــــــدير يف الزراعة وكذلك كثافة       تشــــــــجع     اليت          والزراعة         التجارة         وســــــــياســــــــات         الطاقة؛        تكاليف        واخنفاض

                                                                                                 اســــــــــتخدام الوقود األحفوري واملدخالت الكيميائية؛ وتوقعات املســــــــــتهلكني ألغذية رخيصــــــــــة، ومعايري التجزئة اجلماعية؛ 
   ،Baret و  Vanloqueren                                                                             والتفكري اجملزأ القصري األجل يف البحوث والسياسات واألعمال؛ ومقاييس األداء غري املالئمة (

        ُّ  وميثل تركُّز     ).    2018        وآخرون،   Roesch-McNally   ؛    2016          املســـــــــــــتدامة        األغذية      بنظم      املعين            اخلرباء الدويل       فريق   ؛    2009
           ُ                                                                                       ُ    السلطة يف الُنظم الغذائية ويف قطاعات املدخالت والتجهيز والتجزئة عقبة رئيسية حتول دون بذل جهود للتحول حنو نُظم 

           املستدامة،        األغذية      بنظم      املعين            اخلرباء الدويل       فريق   ؛    Howard،   2015                                             غذائية مستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية (
                                ) يف ظل ما تقوم به اجلهات الفاعلة  أ    2017                                               رباء الرفيع املســـــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،        فريق اخل  ،  أ    2017   ،    2016

                                                                                                    املهيمنة من تأثري على تشــــــكيل األســــــئلة البحثية واحللول املقدمة يف البحوث والســــــياســــــات واألعمال (فريق اخلرباء الدويل 
      تركز     أل�ا       حصـــرية،         كســـردية   "       العامل       إطعام                      التأثري اســـتمرار مقولة "                 ). ومن أمثلة هذا     2016           املســـتدامة،        األغذية      بنظم      املعين
          الغذائية    ُ   للُنظم           االجتماعية        واآلثار            اإليكولوجية        بالصــــــــــــحة         املتعلقة         الشــــــــــــواغل      حســــــــــــاب     على        اإلنتاج    ات        ّ على حتميّ      فقط

) Bené   ،2019        وآخرون    .(   

                                                
    جيعل    "        الصــناعية "                                     َّ                           )، فإن املســتوى الكبري من االســتثمارات األوَّلية املطلوبة يف مناذج الزراعة     2016                                            ا لفريق اخلرباء الدويل املعين بالتغذية املســتدامة (   ً وفقً     20

                                               على املزارعني إجراء تغيريات هيكلية يف نظام اإلنتاج.      مبكان           من الصعوبة 
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                        ُ                       الزراعة اإليكولوجية نحو نُظم غذائية أكثر استدامة                    عمليات االنتقال إلى  5 - 1

                                                                                      ُ           تناولت األقســــام الســــابقة بالوصــــف الزراعة اإليكولوجية باعتبارها تتيح مســــارات ممكنة لالنتقال إىل نُظم زراعية 
   ؛    2016  ،                          املعين بنظم األغذية املســــــتدامة                                                                  وغذائية أكثر اســــــتدامة باالســــــتناد إىل �ج شــــــامل ومنهجي (فريق اخلرباء الدويل 

Elzen  ،2017         وآخرون    .(     وحــدَّد  َّ   Gliessman  ) 2007    - 2016     الزراعيــة             االنتقــال إىل                      ) مخســـــــــــــــة مســــــــــــــتويــات خمتلفــة يف         
  . 3      الشكل                  اإليكولوجية يبينها 

                        من خالل املمارســــــــــــــات اليت حتد               كفاءة املوارد        على حتســــــــــــــني               مســــــــــــــار االنتقال  ز    ّ يركّ        األول،        املســــــــــــــتوى      وعلى
     يوضــــع                                                                                                  من اســــتخدام املدخالت الباهظة التكلفة أو غري املتجددة أو الشــــحيحة أو الضــــارة بالبيئة. وعلى املســــتوى الثاين، 

                                                                           الكيميائية هبدف االعتماد أكثر على العمليات اإليكولوجية، مع االستفادة، على سبيل              حتل حمل املدخالت       بدائل  ل      تصور
ة اليت تعيش جنبًــ  ة الــدقيقــة النبــاتيــة أو األعــداء الطبيعيّــ                      ّ               ً املثــال، من الكــائنــات احليــّ      ) أو  ة                         ّ                                     ّ ا إىل جنــب (مثــل الكــائنــات احليــّ

                                     اإلجهاد األحيائي) لتحســـــني امتصـــــاص املغذيات      حاالت   ل                                                   ّ اخلصـــــائص الوراثية (مثل األصـــــناف املقاومة/القادرة على حتمّ 
   ).    2018         وآخرون،  Singh                                                 النباتية وحتمل اإلجهادات والدفاع ضد اآلفات واألمراض (

         إىل إعادة    3                     حتويلية. ويهدف املســــــــتوى    5   إىل    3                فإن املســــــــتويات من    ،       متدرجان   2 و   1                 ويف حني أن املســــــــتويني 
                                                                                       تعزيز قدرته على الصــمود بوســائل تشــمل التنويع، وإعادة التدوير، وحتســني إدارة الرتبة، واالكتفاء    إىل                    تصــميم نظام الزراعة 

                                ). وأحد األمثلة على ذلك هو تعزيز     2019  ،       وآخرون  Côte (       راؤها         اليت يتم شــــــــــــــ                                 الذايت، وتقليص االعتماد على املدخالت 
                                                                                                                التنوع يف هيكل املزرعة وإدارته من خالل الدورات الزراعية املتنوعة، والزراعة املتعددة احملاصــــــــيل واحلراجة الزراعية و(إعادة) 

                         لتفاعالت بني مكونات النظام            على إدارة ا               عند هذا املســــــــــتوى                   ينصــــــــــب الرتكيز بقوة                               التكامل بني احليوانات واحملاصــــــــــيل. و 
                                   من خالل االســـــــتخدام االســـــــرتاتيجي لبقايا    ً مثًال    -                                                           اإليكولوجي الزراعي (احليوانات واحملاصـــــــيل واألشـــــــجار والرتبة واملياه) 

ٍ                    احملاصيل كغطاء واٍق أو كعلف للحيوانات                                                         وعلى زيادة التآزرات على نطاق املزارع واملناظر الطبيعية.    -               

ع               إىل إعادة ربط    4                                                الرتكيز ليشــــــمل النظام الغذائي برمته. ويهدف املســــــتوى     جمال    5 و   4         االنتقال       مســــــتويا     ِّ  ويوســــــِّ
                                                                                               املســـتهلكني من خالل شـــبكات توزيع األغذية البديلة، مثل أســـواق املزارعني أو الزراعة املدعومة باجملتمع احمللي،  ب       املنتجني 

   ا،       ً . وأخريً                                   اإلنصـــــاف االجتماعي/املســـــؤولية االجتماعية          هم يف ضـــــمان  ا                                               أو التجارة العادلة يف املنتجات الغذائية وهو ما يســـــ
              ُ         ا على استعادة نُظم األرض              ً بل ويساعد أيضً    ،      ا فحسب                                       ً بناء نظام غذائي عاملي جديد ال يكون مستدامً    5            يشمل املستوى 

    ا    ً حاضــــــــــــــرً     ميع                                                ُ                                         الداعمـة للحيـاة ومحايتهـا. واهلدف النهـائي هو تصــــــــــــــميم نُظم غذائيـة تكفـل األمن الغـذائي والتغـذية للج
              ا يف وادي دروم                         ًّ ستدامة اجلاري تنفيذه حاليًّ   امل       غذائية   الُ    ُنظم   ال           االنتقال إىل     10      اإلطار                      على حنو مستدام. ويوضح          ً ومستقبًال 
          (فرنسا). 

 

        (فرنسا)      ديوا -    دروم      وادي  ُ                        الُنظم الغذائية المستدامة:       إزاء           نهج إقليمي    -    10       اإلطار
          عدد سكانه      بلغ     الذي   و   ) Vallée de la Drôme-Diois (      ديوا -    دروم      وادي     اسم                                  ُ         جنوب شرق فرنسا، يضم اإلقليم الذي ُيطلق عليه   يف

ً  ُنظًما   )،     2011                                       (املعهد الوطين لإلحصــــاء والبحوث االقتصــــادية،       2006               ألف نســــمة يف عام     54      حوايل       تشــــمل        متنوعة        زراعية           إيكولوجية  ُ  
       واجلوز          والـدواجن       احلبوب        وإنتـاج        التالل،      ســــــــــــــفوح     على          والالفنـدر          والفـاكهـة        واحلبوب       اخلمور        وإنتـاج         اجلبليـة،        املنـاطق   يف          احليوانـات       تربيـة

ا       األكثر        الوادي       مناطق   يف          والفاكهة                                                                                   . وظهرت الزراعة العضـــــوية باســـــتخدام املعارف املتبادلة بني املزارعني باالقرتان مع التعاونيات      ً اخنفاضـــــً
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                                           من املزارعني الذين يزاولون الزراعة العضـــوية يف        املائة  يف     40                          ر مهم لكســـب العيش حيث يوجد                             وســـالســـل اإلمدادات العضـــوية، كمصـــد
     د).                          يف املائة فقط على نطاق البال   8              الوادي (مقابل 

ً  رائًدا    له        املتامخة         واملنطقة      دروم      وادي     جعل    إىل  ) Biovallée (        بيوفايل       مشــــــــــــــروع       ويهدف        متعدد    �ج     خالل    من                       من الناحية اإليكولوجية     
       وإنتاج    ،    2040              يف املائة يف عام     50       وبنســـبة       2025              يف املائة يف عام     20                             ) احلد من اســـتهالك الطاقة بنســـبة  1   : (   يلي    ما    إىل      يهدف        األبعاد

         حتويل نصــــــــــــــف   و   )  2 (   ؛    2040              يف املائة يف عام      100 و      2025                                 يف املائة من االحتياجات احمللية يف عام     25                            الطاقة املتجددة احمللية لتغطية 
           يف املائة من     80     توفري   و   )  4 (        احلضـــري؛        التوســـع    من         الريفية        األراضـــي      محاية  و   )  3 (   ؛    2020                                            املزارعني واملنطقة إىل الزراعة العضـــوية حبلول عام 

   كز                         النفايات اليت تصل إىل مرا   ّ   كمّية         وخفض  )  5 (   ؛    2025                                                                 املنتجات العضوية أو احمللية يف خدمات املطاعم اجلماعية/املؤسسية حبلول عام 
   ؛    2025                                                  وظيفة جديدة داخل اإلقليم يف قطاعات مســــــــــتدامة حبلول عام    2    500     هتيئة   و   )  6 (   ؛    2025                            املعاجلة مبقدار النصــــــــــف حبلول عام 

                                                                                  االستثمار يف البحث والتعليم وبناء القدرات يف جمال التنمية املستدامة لتهيئة فرص للعمل.   و   )  7 (

          جلنة معنية     مت                                      ّ لســــالســــل اإلمداد والتعاون بني القطاعات. وقدّ          التحتية                           ابتكارات اجتماعية يف البنية     ً     اســــًتحدثت                  إطار هذه املبادرة،     ويف
        لتجهيز                                                                              الزراعة العضوية واألسواق واملشورة التقنية والتدريب. وأنشئ مركز كبري لألغذية ومصنع         الختبار                                بالتنمية الزراعية يف الوادي منصة 

                                                                                      ة من األغذية العضـوية، وتوزيعها على املقاصـف املدرسـية ومراكز الرعاية النهارية. وربطت مؤسـسـة                   تيسـري املشـرتيات العام       ار هبدف    اخلضـ
   إىل     30   من         واتســـعت                                                            املنتجون واملســـتهلكون واملوظفون، مبســـتهلكي املنتجات العضـــوية احملليني،         يديرها  La Carline         ُ     اجتماعية ُتســـمى 

        باإلضــافة           العضــوية،        املدخالت      توفري     تتوىل         مســتقلة      جهات       وكانت  .     2014      عام             مليون يورو يف   2 . 1                            أســرة، وبلغت مبيعاهتا الســنوية      600
   . 21      بيوفايل       مشروع     إطالق      قبل       شبكات        بالفعل      طورت       بلدية       وجمالس        عمالية         ونقابات          تعاونيات   إىل 

                                      تبادل املعارف الزراعية اليت تكونت حديثا         جمموعات       من خالل            التقليديني          واملزارعني         العضـوية         الزراعة       مزاويل            التفاعالت بني       تيسـري      وجرى
   يف         اإلدارية         للمجالس         كقيادات         احمللية            التعاونيات   يف                الزراعة العضـــوية        مزاويل                                                      (مركز الدراســـات التقنية الزراعية) وكذلك عن طريق مشـــاركة 

         االنتشار       واسعة        مؤسسية     سوق    إىل     صغري       هامشي     جمال    من         العضوية         للزراعة       تدرجيي      تطور    إىل          التفاعالت     تلك       وأفضت  .       األحيان     بعض
      يف جمال       إرشاد        خدمات          الزراعية        الغرفة          واستحدثت  .         املستدامة          املمارسات       بأفضل     ألخذ ل          املزارعون          يسرتشد به   ا    ً جديدً    ا     ً زراعيً    ا    ً منوذجً      ِّ توفِّر

            يف وادي دروم         وأنشــئت         يف فرنســا.    ة      العضــوي         الزراعة      يف جمال       رشــاد  اإل                            يف الوادي أكرب عدد من مســتشــاري    ا                           ً الزراعة العضــوية، ويوجد حاليً 
                                                   عدة مراكز للتدريب على الزراعة والتنمية املستدامتني. 

           اإليكولوجي        لإلنتاج        كإقليم         الكربى        الوادي       منطقة        بتعزيز         االهتمام    ظل   يف          البلديات    من        اإلمداد       وسالسل            للتعاونيات      احمللي       الدعم        وازداد
ا       ودعمت  .         املســـــــتدامة          والتنمية       اجلودة       العايل                                    مع مشـــــــروع الزراعة اإليكولوجية لفرنســـــــا       2012                                 االســـــــرتاتيجية الوطنية الفرنســـــــية لعام      ً أيضـــــــً

    22                 مبادرات يف الوادي.

     وادي      شـــهد                                                                                                  خالل مزيج من البحوث الزراعية العضـــوية وبناء القدرات واملشـــرتيات العامة واالبتكارات يف املؤســـســـات االجتماعية،      ومن
  .  به        املتصلة                                  لعضوي املتنوع واستهالكه وفرص األعمال                كبرية يف اإلنتاج ا         زيادة               دروم بصفة عامة 

               لإلحصـاء والبحوث          الفرنسـي       الوطين         )؛ املعهد     2010         يف فرنسـا (       املكاين                         والشـؤون الريفية والتخطيط        األمساك   د     ومصـاي         واألغذية              وزارة الزراعة    :      املصـادر
    ).     2018 (          املستدامة        األغذية      بنظم      املعين            اخلرباء الدويل       فريق  ؛ 2015) (  Bui  ؛ David  (2012) و  Wezel   )؛    2011           االقتصادية (

 

                                                
  .https://biovallee.net/     نظر:  أ    21
solidaire.gouv.fr/strategie-https://www.ecologique-                                                                   ملزيــد من املعلومــات عن االســـــــــــــــرتاتيجيــة الوطنيــة الفرنســـــــــــــــيــة لالنتقــال اإليكولوجي:     22

2020-2015-durable-developpement-vers-ecologique-transition-nationale.  

https://biovallee.net/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-transition-ecologique-vers-developpement-durable-2015-2020
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-transition-ecologique-vers-developpement-durable-2015-2020
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-transition-ecologique-vers-developpement-durable-2015-2020
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                              ُ                                                      المستويات الخمسة لالنتقال إلى ن ظم غذائية مستدامة ومبادئ الزراعة اإليكولوجية ذات الصلة - 3 الشكل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ُ   اُألطر  و    ، )    Gliessman  ) 2007         بتصـــرف من         منقولة      الشـــكل     من      األيســـر        اجلانب   يف                عمليات االنتقال   :     املصـــدر        اجملموعة    ل                   ّ الواقعة إىل اليمني متثّ           املســـتديرة   

  . 1                                                      املوحدة من املبادئ الزراعية اإليكولوجية املأخوذة من اجلدول 

  

 التآزر

6 

حوكمة األراضي والموارد 
 الطبيعية

 اإلنصاف

 الترابط
 القيم االجتماعية

 واألنماط الغذائية 

 التنويع االقتصادي إعادة التدوير

 التنوع البيولوجي الحد من المدخالت

8 

1 

2 

 التربةصحة 

10 
12 

9 11 

 المعرفةتوليد التشارك في 

7 

5 

 3 4 الحيوانصحة 

ي 
ريج

تد
 

لي
حوي

ت
 

بناء نظام غذائي عاملي جديد  5المســـــتوى 
باالســــــــــتناد إىل املشــــــــــاركة والســــــــــمات احمللية 

 واإلنصاف والعدالة.

عي
زرا

ي ال
وج

كول
اإلي

ام 
لنظ

ا
 

ائي
غذ

م ال
نظا

ال
 

إعادة الربط بني املســــــــتهلكني  4المســــــتوى 
واملنتجني من خالل تكوين شــــــبكات أغذية 

 بديلة

إعـــــــادة تصــــــــــــــميم الُنظم  3المســـــــــــتوى 
 اإليكولوجية الزراعية

اســــــــــــــتبــــــدال املــــــدخالت  2المســـــــــــتوى 
واملمـــارســـــــــــــــــات التقليـــديـــة ببـــدائـــل زراعيـــة 

 إيكولوجية

زيــادة كفــاءة اســــــــــــــتخــدام  1مســـــــــــتوى ال
املدخالت واحلد من اســـــتخدام املدخالت 
الباهظة التكلفة أو الشـــــــحيحة أو الضـــــــارة 

 بالبيئة

 المشاركة

13 
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                ُ                  االبتكار من أجل ُنظم غذائية مستدامة  - 2
                                                                                                       أظهرت تقارير فريق اخلرباء الرفيع املســـــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية وغريها من التقارير البارزة الســـــــابقة أن 

                                       ُ    ، وســــــــــــــلطت الضــــــــــــــوء على احلاجة إىل حتول كبري يف الُنظم  اُ                            ً نُظم األغذية الزراعية ليس خيارً   يف    " ا                  بقاء األمور على حاهل "
       لمسامهة  ل    ، و  ا     ً وهتميشً   ً  ًفا                                                       تعددة النامجة عن سوء التغذية، ال سيما على الفئات األكثر ضع                                  الزراعية والغذائية ملعاجلة األعباء امل

   ب؛     2017   ب،     2016  ،     2014                                                       (فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،       2030               يف حتقيق خطة عام 
                 ُ                           ي املعين بالزراعة ونُظم األغذية من أجل التغذية،               ؛ الفريق العامل    2016                       ُ                     فريق اخلرباء الدويل املعين بُنظم األغذية املســــــــــــتدامة، 

    ب).    2017                          ب؛ منظمة األغذية والزراعة،     2016   أ،     2016

                                                              ب التحول عمليات انتقال تدرجيية وتغيريات هيكلية متناســـــــــــــقة ومتكاملة                                   ّ وكما جاء يف مقدمة هذا التقرير، يتطلّ 
                             بيئة األغذية، ويف جانب االســــتهالك   يف               واإلمداد هبا، و                                                        يف أجزاء كثرية من النظام الغذائي؛ أي يف ســــالســــل إنتاج األغذية 

     داخل                                   ُ            ب). وبالنظر إىل التنوع الكبري يف الُنظم الغذائية    2017                                                       (فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 
            ُ             الفاعلة يف الُنظم الغذائية       اجلهات       ّ    يتعّني على                                             ، ويف ضــــــــــــــوء تنوع التحديات واملعوقات اليت تواجهها،         ما بينها            البلدان ويف

   ُ                                                        إىل نُظم غذائية مســـــتدامة (فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى املعين باألمن                       وحمددة الســـــياق لالنتقال                 ِّ   تصـــــميم مســـــارات متكيِّفة 
        يفضـــي إىل         وهو ما  ،        التباين                                              ب). وميكن أن تســـتند هذه املســـارات إىل ســـرديات شـــديدة     2017  ،     2016                  الغذائي والتغذية، 
                                   من اخليارات بشأن طريقة حتقيق التغيري.             جمموعات خمتلفة 

ّ  وحيّدد     ُ           الُنهج البديلة                                                       حملة موجزة عن النظريات االبتكارية وما يرتبط هبا من مفاهيم،       تقدمي     بعد           هذا الفصــــــــــــــل،     
                 ويتناوهلا بالوصــــف                                              ُ                                               الرئيســــية لالبتكار اهلادفة إىل تعزيز االنتقال إىل نُظم غذائية مســــتدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية

       من حيث               وجيري تقييمها                                                       ُ    . وترد بعد ذلك املبادئ املشــــــــــــــرتكة والفريدة املســــــــــــــتخدمة يف هذه الُنهج  1                 باالقرتان مع املرفق 
                          ُ           يضــــــــــاف إىل املبادئ التشــــــــــغيلية لُنظم األغذية        متطلب                                                        ارتباطها بتحقيق األمن الغذائي والتغذية ليســــــــــفر ذلك عن حتديد 

                                        املستدامة وركائز األمن الغذائي والتغذية. 

                            االبتكار: المفاهيم والتعاريف  1 - 2

    عما                                      كيفية اختالف طريقة معاجلة الناس لألمور       جيســد         ُ                 تحول يف الُنظم الغذائية ألنه   ال                    االبتكار ضــروري إلحداث 
          )، ذلك أن     Schumpeter ،  1939                  عن البحث واالخرتاع (   ا    ً واضــــــــــــحً    ا                            ً يف املاضــــــــــــي. وخيتلف االبتكار اختالفً         ت عليه   كان

ً  يؤدي إىل ما نعتربه اخرتاًعا   أن     دون    من             االبتكار ممكن  "            وهذا الفرق   .  "                   بالضــــــــــرورة إىل االبتكار       ال يؤدي        االخرتاع         كما أن   ،                       
، ليس باعتباره       "نشـــــر                                  ) أكثر عن طريق تعريف االبتكار بأنه     2010                   يوضـــــحه البنك الدويل (                    َّ               شـــــيء جديد يف ســـــياق معنيَّ

                             . ومتضــــي منظمة األغذية والزراعة  "     ســــتخدم       ُ شــــر وال يُ                            ُ ليس من قبيل االبتكار ما ال ينُ  "      ولذلك    " ق          باملعىن املطل  ا     ً جديدً    ا   ً شــــيئً 
                    منافع اجتماعية و/أو    ه  عن       وتنشـــأ      ســـتخدم     ُ ما يُ  "                              ُ                       ب) إىل ما هو أبعد من ذلك عندما ُتشـــري إىل أن االبتكار يشـــمل     2014 (

                           ينبغي أن يعود يف �اية املطاف  "                            ) أن االبتكار، من وجهة نظره،     2010                     ، ويؤكد البنك الدويل ( "                      اقتصادية كبرية للمستخدم
ّ     ً الفئات األشّد فقرًا                                  بالنفع على كثري من األشخاص، مبن فيهم            " .  

     ، بل      جديدة   ُ                                                                             وُيشري ذلك إىل احلاجة ليس فقط إىل استحداث تكنولوجيات وآليات للسوق أو ترتيبات مؤسسية
ّ                  ســـــّد الثغرات على صـــــعيد      وكذلك             بالنســـــبة إىل      خاصـــــة   ،     ً مناًال        وأقرب  ة                                             التنفيذ عن طريق جعل االبتكارات احلالية أقل كلف   

ّ     ً الفئات األشــّد فقرًا          اقتصــادية              و ثقافية أو          اجتماعية أ   و              أكانت ســياســية أ      ســواء   –                     مع خمتلف الظروف احمللية    ا            َّ ً ، وأكثر تكيـَّفً           
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                                               ب؛ فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعين بــاألمن الغــذائي     2014                         ؛ منظمــة األغــذيــة والزراعــة،     Wyckoff  2016          أو بيئيــة (
                     جديدة للقيام باألشـــــــــــياء    ا                                                                     ً أ). ولذلك ينبغي النظر إىل االبتكار ليس باعتباره تكنولوجيات جديدة أو طرقً     2017          والتغذية، 

       تفاعالت    ا           ً وتتطلب عمومً          وتغريها،                                   ة تتحدى املعايري واملمارســـــــــات والعالقات  كي                                فحســـــــــب، بل وكذلك عملية تعلم دينامي
                ؛ منظمة التعاون     Smits ،  2002  ؛     Winter ،  1982 و  Nelson (                                           بني عناصــــــــــر فاعلة كثرية وترتيبات مؤســــــــــســــــــــية جديدة

  Struik  ؛     Baret ،  2009 و  Vanloqueren  ؛     2005                                                        والتنمية يف امليدان االقتصادي واملكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب، 
  ال   و     ).    2018                        ؛ منظمــــة األغــــذيــــة والزراعــــة     2018        وآخرون،   Devaux  ؛     2017        وآخرون،   Loconto  ؛     2014        وآخرون، 

  ، Schumpeter (                                           ، بل وكذلك تغيريات اجتماعية وســـــــــوقية ومؤســـــــــســـــــــية    فحســـــــــب                                  تتطلب عملية االبتكار تغيريات تقنية
   ؛    2005                                                                      منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــــادي واملكتب اإلحصــــــــائي لالحتاد األورويب،   ؛     Smits،   2002  ؛     1934

Klerkx  و Leeuwis ،  2009    .(     ًا     ً ومتاشــــــــــــــي   ) ب)     2016                           َّ                          مع هذه املدرســــــــــــــة من التفكري، عرَّفت منظمة األغذية والزراعة   
  ،      إليهم                             الســـــــلع واخلدمات اجلديدة بالنســـــــبة                                           قن مبوجبها األفراد أو املنظمات، تصـــــــميم وإنتاج  ت             العملية اليت ي "             االبتكار بأنه 

   .  "                          منافسيهم أو بالدهم أو العامل   إىل                                      بغض النظر عما إذا كانت جديدة بالنسبة      وها،  ذ    وينف

                                                                                   بأمهية التفاعالت بني كثري من العناصــــــر الفاعلة واملؤســــــســــــات يف خمتلف مراحل عملية االبتكار، أدخل    ا      ً واعرتافً 
Lundvall  ) 1985     اليت تُعرَّف بأ�ا جمموعات من    "ُ           نُظم االبتكار  "                                            )، وتبعه يف ذلك كثري من املؤلفني اآلخرين، مفهوم                 َّ   ُ    

                                                       ُ               ِّ                         واملؤسسات املتفاعلة، أو بأ�ا شبكات اجتماعية بشرية تتصرف كُنظم بيولوجية حتدِّد األداء االبتكاري للمجتمع          العوامل
  ،     Freeman ،  1988  ؛     Lundvall ،  ed ،  1992 (           ِّ                                                         احمللي وتشــكِّل املوارد (املعرفية والبشــرية واملالية) املطلوبة لنجاح االبتكار

                                منظمــــــة التعــــــاون والتنميــــــة يف امليــــــدان   ؛     Metcalfe ،  1995  ؛     Pavitt ،  1994 و  Patel  ؛     Nelson ،  1993  ؛     1995
  ُ    ) نُظم     2012   َّ               وعرَّف البنــك الــدويل (    ).    eds ،  2013        وآخرون،   Coudel   ؛    2010               ؛ البنــك الــدويل،     2001          االقتصـــــــــــــــادي، 

                                                                                 شـــبكات من املنظمات واملؤســـســـات واألفراد تركز على وضـــع منتجات جديدة وعمليات جديدة وأشـــكال  "             االبتكار بأ�ا 
  .  "                                                                                التنظيم موضــــع االســــتخدام االقتصــــادي إىل جانب املؤســــســــات والســــياســــات اليت تعكس ســــلوكها وأداءها          جديدة من

                                                ما بينها، على نطاقات خمتلفة ترتاوح بني حملية ووطنية                                                     وميكن تطبيق هذه الفكرة داخل القطاعات االقتصــــــــــــــادية أو يف
       أفراد       جمموعات  "                     توضــع عن قصــد للجمع بني        ، وهي ر     ُ          نات لُنظم االبتكا                  ُ                      ّ وإقليمية وعاملية. وُتشــكل منصــات االبتكار مكوّ 

                      والتجــار وجمهزو األغــذيــة،          املزارعون    –                وخرباهتم ومصـــــــــــــــاحلهم         خلفيــاهتم        تتبــاين  )                       منظمــات يف كثري من األحيــان       (ميثلون 
    ).  أ    2007              (البنك الدويل،    "                         حبيز للتعلم والعمل والتغيري         وتزودهم   -                             والباحثون، واملسؤولون احلكوميون

        االنتقال   و  ُ   ِّ                                                                                      وُيكيِّف فريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية هذه األفكار مع نطاق هذا التقرير 
                    تعاريف املصــــــــــــــطلحات اليت                  ما يلي جمموعة من   يف   ا   ُ                                                     ً إىل نُظم غذائية مســــــــــــــتدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية، مقرتحً 

   ). 3        التعريف                      ينطوي عليها االبتكار (

         ويشــــــار يف             ُ                              ل الزراعة والُنظم الغذائية خالل القرن املاضــــــي.            ّ رئيســــــية لتحوّ      حمركة                               ومن الثابت أن االبتكار كان قوة 
           خمتلف مراحل    م ِ هِ  ل  امل       كتابه   يف    Rogers        ). ويصــــــــــــف     Rogers  ) 1962                                      كثري من اســــــــــــتعراضــــــــــــات االبتكار يف الزراعة إىل 

                                                        بتكرين والســـــــــــباقني إىل تبين االبتكار، والغالبية املتأخرة يف تبين                                                   االبتكار بأ�ا أطوار متعاقبة تشـــــــــــمل خمتلف األفراد، من امل
   من          الوافدة                          باعتباره تبين التكنولوجيات    –                                                               االبتكار، واملتقاعســــــــــــــني املناوئني للتغيري. ويفرتض هذا التوصــــــــــــــيف أن االبتكار

   ).    Joly ،  2018               العمل السابقة (                                                     ، وأن االبتكارات تستند إىل التكنولوجيا، وأ�ا تعطل طرق ا ً مً    ّ تقدّ        ً   يشكل دوًما    –      اخلارج 
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  ة   َّ                     ّ ولَّدت تأثريات خارجية ســــــــــــــلبيّ     قد                                    من االبتكارات التكنولوجية يف الزراعة   ا                             ً ومع ذلك، يزداد االعرتاف بأن كثريً 
       تشجيع           ُ                                                                            البتكار يف الُنظم الزراعية والغذائية أن يتصدى للتحديات االجتماعية والبيئية الرئيسية من أجل          ه ينبغي ل   ّ وأنّ    ى   كرب 

        وآخرون،   Campbell  ؛     eds ،  2013        وآخرون،   Coudel (             ُ                   ُ                          االنتقال إىل نُظم غذائية مستدامة تُعزز األمن الغذائي والتغذية
  Kremen  ؛     2017        وآخرون،   Mahon  ؛     2016                       ُ                     فريق اخلرباء الــــــدويل املعين بُنظم األغــــــذيــــــة املســــــــــــــتــــــدامــــــة،   ؛     2017

                   رات مفاهيم االبتكار     ُ   ِّ     ّ ). وُتشــــــدِّد تصــــــوّ     2018       ولوجي،          ُ                           اقتصــــــاد الُنظم اإليكولوجية والتنوع البي   ؛    Merenlender ،  2018 و
                                                                                                ُّ   األخرية يف الزراعة بصـــــــورة أكرب على العمليات االجتماعية لالبتكار، وعلى الدور األســـــــاســـــــي للمعارف احمللية والتكيُّف، 

ا                             وعلى احلـــاجـــة إىل أن يكون التغيري  ً  مرتبطـــً ًدا        بـــاملـــاضــــــــــــــي       ً  وجمســــــــــــــــّ   ؛     Joly ،  2018  ؛     Smits ،  2002 (             للظروف احملليـــة      ّ
van der Veen ،  2010     ؛  Faure   ،ــــة    )    2018        وآخرون ــــات االبتكــــار يف تعزيز االنتقــــال إىل نُظم غــــذائي                                         ُ           وعلى إمكــــان

        وآخرون،   Kilelu (    شــــــــــــــة           ّ الفئات املهمّ     ذلك                                                               مســــــــــــــتدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية داخل اجملتمعات احمللية، مبا يف 
          ) يف تقرير     2018                                    املســــــــــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية (                    د فريق اخلرباء الرفيع    ّ وأكّ     ).    2017        وآخرون،   Elzen  ؛     2018

صــــات                                                               ســــابق أن التعامل مع االبتكار يف جمال األغذية الزراعية ينبغي أن يكون       شــــارك  ً تً             ، وينبغي أن      ً       ً       ّ   منهجًيا وعابرًا للتخصــــّ
     ن من      األحيا       يف بعض          ومتباعدة       خمتلفة                                                                  فيه جمموعة متعددة من أصحاب املصلحة، وأن يشمل ما لديهم من رؤى وأشكال 

                              عن االبتكار واإلنتاجية الزراعية               دراســــــات قطرية                                               منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــادي ســــــلســــــلة      جرت    . وأ      املعرفة
       تماعية            الفوائد االج      إطالق                                                 على احلاجة إىل ســــياســــات شــــاملة للتنمية الريفية من أجل    ً ةً     صــــراح         ط الضــــوء   ّ تســــلّ           واالســــتدامة 

    ).     2018  ؛     2013                                          منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،                    لالبتكار (على غرار
 

              ُ                 ُ                                               االبتكار الذي يُعزز االنتقال إلى نُظم غذائية مستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية   –   3        التعريف 
               من خالهلا تغيريات                                                                                  ســتخدم كفعل (يبتكر) لإلشــارة إىل العملية اليت حيدث األفراد أو اجملتمعات احمللية أو املنظمات ُ يُ          االبتكار •

                                                                                                          يف تصــميم الســلع واخلدمات أو إنتاجها أو إعادة تدويرها، وتغيريات يف البيئة املؤســســية احمليطة وتكون جديدة على ســياقهم، 
ا كاســـــــم               ســـــــتخدم االبتكار                 ُ                                                   ً وتعزز االنتقال إىل ُنظم غذائية مســـــــتدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية. ويً            لإلشـــــــارة إىل      ً      أيضـــــــً

                       لرتتيبات املؤســـســـية ميكن أن                                                                         تولدها هذه العملية. ويشـــمل االبتكار تغيريات يف املمارســـات واملعايري واألســـواق وا            التغيريات اليت
                                   األغذية وجتهيزها وتوزيعها واستهالكها.       إلنتاج                               شبكات جديدة تتحدى الوضع الراهن ُ          ُتشجع قيام 

             َّ                ُ                واألفراد، تتولَّد داخلها تغيريات تُعزز االنتقال إىل                                             هي شـــــــبكات من املنظمات واجملتمعات احمللية واملؤســـــــســـــــات ُ            ُنظم االبتكار  •
ُ                                                                                                        نُظم غذائية مســــــتدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية وتنتشــــــر يف شــــــكل عمليات وأشــــــكال من التنظيم وتعميم للمعرفة أو 

                                                                              استخدام منتجات جديدة، إىل جانب املؤسسات والسياسات اليت تؤثر على سلوكها وأدائها. 

             نظرهم وخرباهتم        وجهات              الذين تتباين                                           ي مبادرات أو جهود جتمع بني خمتلف أصــــــــــــــحاب املصــــــــــــــلحة  ه               منصـــــــــــات االبتكار •
                                                    ُ                          حيز للتعلم املشـــــــرتك والعمل اجلماعي الذي يدعم االنتقال إىل ُنظم غذائية مســـــــتدامة من أجل        إتاحة       من أجل          ومصـــــــاحلهم، 

                        األمن الغذائي والتغذية. 

 
                                                             والغذائية عن مثيالهتا يف قطاعات أخرى كثرية ألن للعالقات اإليكولوجية                     ُ             وختتلف االبتكارات يف الُنظم الزراعية 

                                                                        . ولــذلــك ميكن أن تكون مالءمــة ابتكــارات األغــذيــة الزراعيــة للبيئــة احملليــة والظروف ً  يــًا    حمور    ً رًا                       والتفــاعالت االجتمــاعيــة دو 
      منتجو        ويعرف                  من عملية االبتكار.         ال يتجزأ    ا   ً جزءً      يشــــــــــــــكل                         تكييفها مع الظروف احمللية      فإن        بالتايل  و                 االجتماعية مهمة، 

                             ، ويكتســــــــــبون هذه املعرفة من خالل          حق املعرفة                                                                     األغذية والعاملون يف ســــــــــائر أجزاء النظام الغذائي البيئة اليت يعملون فيها
           أو من ممارس      آخر        زارع إىل                    ُ ، ولكنها تنتقل من مُ  ا                َّ       ً وهي معرفة غري مدوَّنة عمومً    -                                    احتكاكهم املباشــــر بالعمل واملشــــاركة فيه 
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            ُ                          ويعين ذلك أن نُظم االبتكار الزراعي تعتمد    ).     eds ،  2013        وآخرون،   Coudel  ؛     van der Veen ،  2010       متدرب (   إىل 
          مع الســــــــــياق    ا                                                                           ُّ       ً بشــــــــــدة يف كثري من األحيان على املعارف واملمارســــــــــات احمللية لضــــــــــمان ارتباطها بالســــــــــياق وتكيُّفها حمليً 

                                                                ُ                                         االجتماعي االقتصـــــادي واإليكولوجي على مســـــتوى املزارع واجملتمعات احمللية والُنظم اإليكولوجية الزراعية واملناظر الطبيعية 
) Coe   ،وّجه عدد من األشـــخاص الذين تناولوا نُظم    ،             ). ويف ضـــوء ذلك    2019        وآخرون    ُ                               ّ                 األغذية الزراعية                االبتكار يف جمال 

          ) واهتموا     Suchiradipta،   2017 و  Saravanan (   ا   ً حمليً         الناشـــــــــــــئ        االبتكار     إىل               أكرب من تركيزهم    ا    ً جانبً    ا              ً يف كتاباهتم مؤخرً 
            ، مع الرتكيز                    أصــحاب مصــلحة متعددين     تضــم                                                            أكثر باالبتكار وبناء القدرات على املســتوى املؤســســي من خالل عمليات 

        وال يقلل     )،    2017        وآخرون،   Loconto  ؛     2009        وآخرون،   Assefa (                                              بقوة على االبتكارات الناشـــــئة عن القواعد الشـــــعبية 
                                                                                                      الرتكيز على امللكية احمللية لعملية االبتكار من أمهية اإلجنازات األســــــــــــــاســــــــــــــية يف التكنولوجيا، مثل ظهور اهلواتف الذكية 
                                                                                               أو اهلنــدســـــــــــــــة الوراثيــة، ولكنــه يركز على كيفيــة اســــــــــــــتخــدامهــا ودجمهــا يف الســــــــــــــيــاقــات احملليــة وعلى من يقومون بــذلــك 

) Sinclair  و Coe ،  2019    .(   

                 من منتجي األغذية،    ا                                                                      ً هتدف ابتكارات األغذية الزراعية إىل زيادة إنتاج األغذية وأرباحها. غري أن كثريً       ً     وغالًبا ما
                               من حتقيق أكرب قدر من الربح لضـمان                                                                     ً خاصـة املنتجني ذوي املوارد احملدودة، قد يفضـلون حتمل أقل قدر من املخاطر بدًال 

                                                          َّ           كان اهلدف فإن فهم توزيع املخاطر والفوائد املرتبطة بابتكار معنيَّ مهم لتجنب    ا                                  ً األمن الغذائي والتغذية ألســــــــــــــرهم. وأيً 
                                                                                                     اآلثار الســــلبية احملتملة على األمن الغذائي والتغذية لدى جمموعات األشــــخاص أو اجملتمعات احمللية املهمشــــة أو الضــــعيفة

) Glover  و Poole،   2019    .(   

                                                                                                 ويؤكد البعض أن املزارع الكبرية اجملهزة باملعدات امليكانيكية ميكن أن تكون أكثر كفاءة يف إنتاج األغذية يف ظل 
    ِّ               املوفِّرة للعمــالــة اليت      رات      االبتكــا       غري أن    ).    Jansen ،  2015 (   ا    ً مقيــدً                                               ً قيود التكــاليف عنــدمــا تكون العمــالــة املتــاحــة عــامًال 

                                                     العمالة بســـــــــــهولة أكثر من رأس املال، مثلما يف كثري من أحناء       تتاح             مرغوبة عندما       تكون                          تتطلب اســـــــــــتثمارات كبرية قد ال 
                         ِّ                               ). وميكن للتكنولوجيات املوفِّرة للعمالة، مثل مبيدات األعشــــاب،     Dorin ،  2017 (      الكربى                            اهلند وأفريقيا جنوب الصــــحراء 

                                     ِّ                       نخفضـي الدخل واملهمشـني وفرص تشـغيلهم، وهتدِّد بالتايل أمنهم الغذائي   امل                        امة لدخل العمال الريفيني     ُ           أن تُلغي مصـادر ه
                                    ُ                                                                   وتغذيتهم. وعلى النقيض من ذلك، ميكن للُنهج الزراعية اإليكولوجية اليت تعتمد بكثافة على العمالة واملعرفة وتشــــــــــــــجع 

           خاصـــــــة ألصـــــــحاب   24 ،      واهلادف  23                          أن تزيد من فرص العمل الالئق                                          والتعلم املســـــــتمر وتبادل املعرفة بني املزارعني،       ختبار  اال
  Deaconu  ؛     2019        وآخرون،   Bezner Kerr  ؛     Félix ،  2015 و  Timmermann  ؛     Jansen ،  2015 (               احليازات الصغرية 

                                                
                       ً املنتجة اليت حتقق هلم دخًال ُ                                                                                                ُتشـــــــــــري منظمة العمل الدولية إىل أن العمل الالئق يلخص تطلعات الناس يف حياهتم العملية. وهو يشـــــــــــمل فرص العمل     23

         لتعبري عن     ِّ                                                   ِّ                                                         وتوفِّر هلم األمن يف مكان العمل واحلماية االجتماعية ألسرهم، وحتسِّن آفاق التنمية الشخصية والتكامل االجتماعي، وحرية الناس يف ا   ا    ً منصفً 
     نظر:  أ                     جلميع النســــــــــــــــــــاء والرجـــــال.      ويـــــة     املتســــــــــــــــــــا                         ، وتكــــــافؤ الفرص واملعــــــاملــــــة    فيهــــــا         واملشــــــــــــــــــــاركـــــة                                        شـــــــــــــــواغلهم، وتنظيم القرارات اليت متس حيــــــاهتم

en/index.htm--work/lang-https://www.ilo.org/global/topics/decent.  
                                               ُ    الفلســـفة، وله تطبيقات يف إدارة املوارد البشـــرية. ويُنظر                                                              هو مفهوم جديد عابر للتخصـــصـــات ناشـــئ عن علم االجتماع وعلم النفس و        اهلادف      العمل     24

                                                     ويشـــري اجلانب املوضـــوعي إىل االلتزام األخالقي للعاملني/املؤســـســـات   .    ذايت     اآلخر          موضـــوعي و          ، أحدمها                                        إليه يف كثري من األحيان باعتباره يشـــمل مكونني
                                                               لدخول يف العمل، واالتصـــــــــــــال األمني، واملعاملة النزيهة واملتســـــــــــــمة باالحرتام،                        مبا يف ذلك: حرية اختيار ا    ا،                                    ً بتهيئة ســـــــــــــياق يكون فيه العمل اهلادف ممكنً 

              صــــــول القانونية                                                                                                                   والتحدي الفكري، واالســــــتقالل الكبري يف حتديد أســــــاليب العمل، واملشــــــاركة الدميقراطية يف صــــــنع القرار، والتنمية األخالقية، ومراعاة األ
      ويوصف                ً  باعتباره هادفًا،     عمله     إىل              الفرد العامل         إىل نظرة      فيشري       الذايت            وأما املكون   ).     Michaelson ،  2009                  ، والتعويض املنصف (          عدم التسلط            والعدالة، و 

   أن        الشـــخص                                          تجاوز الذات، ويشـــري إىل احلاالت اليت يتصـــور فيها  ت            أوســـع للحياة              وغاية ســـامية                         الشـــخص صـــلة حقيقية بني عمله                   بأنه ناشـــئ عن تصـــور 
   ً                                      ســـــــــــواًء باملعىن الروحي أو الديين، أو داخل منوذج    "        قوة أعلى "    خيدم          يرى أنه    أو    ة،           أو االقتصـــــــــــادي   ة        االجتماعي        املنافع       من حيث                  حيقق الصـــــــــــاحل العام     عمله 

   ).    Madden ،  2017 و  Bailey (               إنساين غري إمياين

https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
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      للعمل        احلامسة                                                                       ويرى بعض املؤلفني أن الزراعة اإليكولوجية ميكن أن تفضـــــــي إىل مزيد من االســـــــتقاللية     ).    2019        وآخرون، 
                     اســــــــــتبداهلم أكثر صــــــــــعوبة              ليكون بالتايل   رة                                                              َ اهلادف عن طريق تشــــــــــجيع املزارعني والعمال الزراعيني على أن يصــــــــــبحوا مهَ 

) Timmermann  و Félix ،  2015     ؛   Deaconu ،وعالوة على ذلـــك، ميكن أن يؤدي تركيز الزراعـــة     ).    2019        وآخرون                                         
          ل يف أعمال                                 أقصــــر، إىل زيادة فرص العمل واملداخي                                                          اإليكولوجية على االقتصــــادات احمللية اليت تكون فيها ســــالســــل القيمة

   ب،     Pimbert ،  2018  ؛     2012        وآخرون،   Jones        واهلجرة (                                                          جتارية يف املناطق الريفية اليت تواجه مســتويات عالية من البطالة 
Deaconu   ،2019        وآخرون    .(     

      تطبيق   )  1         ما يلي: (      يشـــــــمل            من خالل خطاب             يف جوانب عدة    )Joly, 2018 (   "      البتكار ل     جتديد  "   ا    ً حاليً      جيري  و 
  َّ   وزَّعة                        ما بينها وعرب الشـــبكات امل                                                                   االبتكار وتعزيز اإلنتاج املشـــرتك للمعرفة وتبادهلا داخل اجملتمعات احمللية ويف   يف            الدميقراطية

) von Hippel ،  2004     ؛  Schot  و  Steinmueller ،  2016    ( ) االبتكار املســــــــؤول الذي يركز على القضــــــــايا ذات   و   )  2   ؛                                         
                 يف ظل أشـــــكال شـــــاملة     )،    2018                                                                               االهتمام اجلماعي أو العام (فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

    ومن     ).    Poole ،  2009 و  Glover  ؛     Guston ،  2006  ؛     von Schomberg ،  ed. ،  2011 (        احلوكمـــة            وتشــــــــــــــــاركيـــة من 
                االبتكــار عن طريق  "      تســــــــــــــمى              لتصــــــــــــــور االبتكــار              طريقــة جــديــدة               جتــديــد االبتكــار""                 اليت ينطوي عليهــا             اجلوانــب األخرى 

                                                                                            ، وهي تتألف من االنسحاب من النظام الغذائي الزراعي املهيمن واالستعاضة عن التكنولوجيات واملمارسات  "       االنسحاب
ن دعم االنتقال إىل نُظم غذائية مســـــــتدامة (                      القائمة ببدائل مبتكرة          االبتكار  "          ). ويتطلب     Vinck ،  2012 و  Gouletُ  ِّ                 ُ                    ُحتســـــــِّ
                                   القرار واملزارعون واملســــــتهلكون) وكذلك        صــــــانعو                                         حتوالت يف عقلية مجيع العناصــــــر الفاعلة املعنية (   "               عن طريق االنســــــحاب

  Goulet (                ث على مر الزمن      ُ دة وحيدُ       َّ ات معقَّ   كي     ينامي     على د   ا                ً ؛ وينطوي ذلك أيضً  ا                           ً ممارسات بديلة واألخذ هبا تدرجييً         اختبار

                                             فرنســــــــــــــا الذين بدأوا االنتقال عن طريق االنســــــــــــــحاب من      يف ني      املزارع     حالة      ذلك    على      مثلة   األ    ومن    . )    Vinck ،  2017 و
                                                                واألخذ مبصــــــــــــادر عضــــــــــــوية بديلة أعادت بناء صــــــــــــحة الرتبة والنشــــــــــــاط البيولوجي         املركبة                         اســــــــــــتخدام األمسدة الكيميائية 

) Le Velly  و Goulet،   2015 ومل تكتسـب السـياسـات الفرنسـية اهلادفة إىل احلد من اسـتخدام املبيدات زمخها إالّ بعد .(     ّ                                                                      
             ذلك العالقة     ّ ويبّني     ).    Goulet ،  2017 و  Aulagnier (    ات          آلفات احلشــــــــــــــر                                      لبدائل فعالة، مثل املكافحة البيولوجية         الرتويج
        اختبار    على         املزارعني         وإقدام                                                               ة املعقدة بني ضـــــــغوط املناظر الطبيعية وحتوالت الســـــــياســـــــات وتصـــــــورات اجلمهور   كي        الدينامي

          ُ                         انتقال إىل نُظم غذائية أكثر اســـــتدامة.        إلحداث   ا      ً ة عقودً   كي                                                 منتجات متخصـــــصـــــة بديلة. واســـــتغرقت هذه العالقة الدينامي
       الشـــراء         جمموعات      ) حول     Fonte  ) 2013                   الدراســـة اليت أجراها                              انتقال األغذية الزراعية، مثل            اليت تناولت       البحوث         وأظهرت

          بني املنتجني                   عرب إقامة الشــــــــــبكات                                                                التضــــــــــامين اإليطالية اجلديدة، أن للممارســــــــــات اجلديدة يف االســــــــــتهالك والتواصــــــــــل 
ات يف املمارســــات االجتماعية اليومية دورً                        ُ                   يف إحداث حتوالت كبرية حنو نُظم غذائية مســــتدامة    ا                     ُّ                                   ً واملســــتهلكني وســــائر التغريُّ

) Hinrichs ،  2014     .(    

  ّ                                            ُ                                    ً                ويّتضـــح بالتايل من األقســـام الســـابقة أن االبتكار يف الُنظم الزراعية والغذائية قد يكون مؤســـســـًيا يف املقام األول، 
                    َّ  مع اآلخر وميكن أن تتولَّد                               ). وترتبط هذه العناصــــــــــــــر كل منها     Smits،   2002                                      أو قد يرتبط أكثر باملعرفة أو باملمارســــــــــــــة (

    ً                                                                         ُّ                           داخلًيا يف نظام االبتكار أو تدخل إليه من اخلارج أو تشــــــــــــــمل كلتا الطريقتني يف عملية تكيُّفية. وهذه الرؤية لالبتكار يف 
                االســــــــــــــتخــدام املنــاســـــــــــــــب                                 ن تكنولوجيــة مرتبطــة مبعرفــة كيفيــة                                                 الزراعــة واألغــذيــة اليت تعرتف بــأن التغيريات ميكن أن تكو 

             ّ                       ُ                                         ، أو مؤســــــــــــــســــــــــــــية مّتصــــــــــــــلة بتفاعل الناس داخل نُظم االبتكار، تتفق مع فئات املعدات والربامج       ومكا�ا              للتكنولوجيات
  ُ             ُ                   وطُبقت ضــــــــمن إطار نُظم االبتكار. وتركز   Leeuwis  (2009) و  Klerkx                                       احلاســــــــوبية والرتتيبات التنظيمية اليت وضــــــــعها 
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      القســـم          يتناوهلا                                      دامة من أجل األمن الغذائي والتغذية اليت   ُ                                          ُ              الُنهج االبتكارية املختلفة اليت تعزز االنتقال إىل نُظم غذائية مســـت
                              التايل، على طرق خمتلفة لالبتكار.

       ) تيســـــــري  1                   ُ               َّ                                           باجلوانب التنظيمية لُنظم االبتكار، حتوَّل الرتكيز داخل البحوث الزراعية الدولية حنو: (           يف ما يتصـــــــل  و 
                                 اســـــتخدام العلم التشـــــاركي الذي يشـــــمل   و   )  2 (    )؛    2016        وآخرون،   Nelson            بني املزارعني (                  عرب إقامة الشـــــبكات        التواصـــــل 

                                                                                                    التطورات احلديثة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــــــاالت جلمع املعلومات وتبادهلا بني أعداد كبرية من املزارعني املشـــــــــاركني 
) van Etten   ،؛     2016        وآخرون  Dehnen-Schmutz   ،رغم اجلدل الدائر حول مدى صـــــدق التشـــــارك    )    2016        وآخرون                                    

ّ                      البتكارات اليت تقودها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الواقع، تبًعا لدرجة حتّكم املزارعني يف البيانات            يف بعض هذه ا           ً                                                            
                            نقلة نوعية من البحث "عن" إىل   و   )  3   ؛ ( )    Coe ،  2019 و  Sinclair                                             وطبيعة خيارات التصــــــــــميم وآليات تقدمي التعليقات (

ُ        ً     ُتشـــــــكل جزًءا من   25                           َّ   التطوير من خالل "مقارنات مقرَّرة"                      البحث يف صـــــــميم مبادرات     يدخل                        البحث "يف" التطوير، حيث 
ر مجيع هذه التطورات اجلديدة مشــــــــــــاركة املزارعني، وقد جنح     ).    2014        وآخرون،   Coe                       توســــــــــــيع مبادرات التطوير (   ُ  ِّ                                                 وتُيســــــــــــِّ

ّ    عّدة (     عقود                                                                    اســــــــتخدامها يف اختيار األصــــــــناف بصــــــــورة تشــــــــاركية وتربية النباتات على امتداد   Tiwari   ،؛     2009        وآخرون  
Bonneuil   ،ومن الســـمات املشـــرتكة بني هذه الُنهج أ�ا تســـتخدم منصـــات االبتكار اليت   11      اإلطار    ؛    2006        وآخرون .(                                 ُ                              

ّ                      يتعّدد فيها أصــــــــحاب املصــــــــلحة (    Schut   ،وتّتســــــــم هذه املنصــــــــات بأمهيتها أل�ا تولِّد ابتكارات تدعم     2018        وآخرون .(                ِّ                              ّ     
                 رعاية األراضــــــــــي على         جمموعات     جتميع                ّ ســــــــــبيل املثال أنّ             من ذلك على  و                                       التحوالت اليت تكون مؤثرة على نطاق واســــــــــع. 

                                                                           أوغندا يتيح، على مســـــتوى املناظر الطبيعية وعلى املســـــتوى اإلقليمي، حمافل قادرة على   يف                          املســـــتوى القروي يف كابشـــــوروا 
              القطاع اخلاص                                                            من خالل التأثري يف احلكومة احمللية والوطنية وكذلك اجلهات الفاعلة يف         التحتية                      إحداث تغيريات يف البنية 

) Catacutan   ،2015        وآخرون .(    

   26                                               التربية التشاركية للذرة الرفيعة في بوركينا فاسو   -    11      اإلطار 
             نوعي الغذاء                                                                          مشــاركة املنتجني يف كل مراحل تطوير األصــناف. ومتثل الذرة الرفيعة والدخن األفريقي  ا                                    ً تشــمل الرتبية التشــاركية للنباتات فعليً 

                    اليت ينتجها املزارعون                                   هكتار. وال تزال غالت الذرة الرفيعة      ماليني   5 . 1                                                        الرئيســي يف بوركينا فاســو من حيث املســاحة، إذ يغطيان أكثر من 
  ،  ل  غال  ال       إنتاج      زيادة           قادرة على             تطوير أصـناف     رغم   و                  ) واحد للهكتار. 1 (                   ، إذ تبلغ حوايل طن ا           ً منخفضـة نسـبيً                       أصـحاب احليازات الصـغرية

                                        استخدام هذه األصناف عند مستوياته الدنيا.       ال يزال 

                                                                                                              ات القرن املاضــــي، بدأ باحثون من معهد البحوث الزراعية والبيئية يف بوركينا فاســــو (وهو معهد حبثي حكومي) ومركز التعاون  ي        ويف تســــعين
                              ناطق االســـتوائية شـــبه القاحلة، يف                                         ة فرنســـية) واملعهد الدويل لبحوث احملاصـــيل يف امل                                             ّ الدويل للبحث الزراعي من أجل التنمية (مؤســـســـة عامّ 

                      وشـــاركت منظمات املزارعني     ا.            ً ومالئمة ثقافيً    ا                       ِّ      ً من أجل تطوير أصـــناف متكيِّفة حمليً    )PPB (                                          اســـتخدام أســـاليب الرتبية التشـــاركية للنباتات
                ســـــتفيد من التنوع                               أصـــــناف جديدة من الذرة الرفيعة ت         اســـــتحداث                                                        احمللية يف مجيع خطوات عملية صـــــنع القرار. وكان اهلدف من ذلك هو 

                                                                                        الوراثي جملموعات األصناف التقليدية وحتسينها لالستخدام احمللي من خالل الرتبية التشاركية للنباتات.

                                                
                                                                                                   إىل قياس مقصــــود ألداء خيارات خمتلفة (التكنولوجيات أو تدخالت الســــوق أو الســــياســــات) عرب جمموعة ســــياقات (قد تكون       َّ  املقرَّرةُ            ُتشــــري املقارنة     25

                                                            من مبادرات التنمية األثر اإلمنائي يف احلاالت اليت تكون فيها املعرفة    ا            ً اليت تشـــــــكل جزءً       َّ  املقرَّرة                                     ُ   ِّ           إيكولوجية أو اقتصـــــــادية أو اجتماعية). وُتســـــــرِّع املقارنات 
        املزارعني                                                                                                                  دى مالءمة اخليارات املختلفة يف الســــــياقات املختلفة غري كاملة كما هو احلال بصــــــفة عامة. ويتم ذلك من خالل تيســــــري التعلم املشــــــرتك مع  مب

           ســــياقه احملدد                                                                                                                     حول الظروف اليت تكون فيها اخليارات املختلفة مناســــبة أو غري مناســــبة، ويتناقض ذلك فقط مع تقدمي كل مزارع ما يعترب أفضــــل رهان يف
    ). 2017        وآخرون،   Coe                        هبا السياق أداء اخليارات (      يكيف          ِّ                          الذي يقيِّد فرصة حتسني فهم الطريقة اليت

ـــــــــــــظـــــــــــــر:  أ    26 faso-burkina-in-eedingbr-sorghum-results/2016/participatory-research/research-https://www.cirad.fr/en/our-     ن
farmers-the-for-and-with-varieties-new-of-production.  

https://www.cirad.fr/en/our-research/research-results/2016/participatory-sorghum-breeding-in-burkina-faso-production-of-new-varieties-with-and-for-the-farmers
https://www.cirad.fr/en/our-research/research-results/2016/participatory-sorghum-breeding-in-burkina-faso-production-of-new-varieties-with-and-for-the-farmers
https://www.cirad.fr/en/our-research/research-results/2016/participatory-sorghum-breeding-in-burkina-faso-production-of-new-varieties-with-and-for-the-farmers
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جلت يف القائمة الوطنية يف             مت اســتحداثها                   وأنتجت مثانية أصــناف  ُ                        من خالل الرتبية التشــاركية للنباتات وســُ   .     2018 و      2002           ما بني عامي                                     
                   ألثر أن اســـتيعاب هذه  ل                                                     يف املائة يف غالهتا مقارنة باألصـــناف التقليدية. وأظهر تقييم     30 و   7            ة تراوحت بني                هذه األصـــناف زياد       وحققت

                                      هذه األصــــناف حققوا زيادات يف إنتاج الذرة           اســــتخدموا                    ، وأن املزارعني الذين                     وأ�ا حققت مبيعات كربى   ا                        ً األصــــناف الثمانية كان واســــعً 
                                      ت املرتبطة باســــتخدام األصــــناف املســــتحدثة من      قايضــــا                                                                      الرفيعة ودخلهم وحالة أمنهم الغذائي وتغذيتهم. ومع ذلك، كانت هناك بعض امل

                   تخدام هذه األصــــناف يف                               يف التخزين. وعلى الرغم من أن اســــ    ات            مبيدات احلشــــر                                                   خالل الرتبية التشــــاركية للنباتات، مثل ازدياد اســــتخدام 
                    َّ                                                                          األصــناف التقليدية وخفَّض بالتايل التنوع الوراثي، واصــل املزارعون يف معظم األحناء زراعة األصــناف احمللية إىل     ّ حملّ     ّ حلّ    قد             بعض األقاليم 

نت أسـاليب الرتبية التشـ                        األصـناف املسـتحدثة من خالل     جانب                       اركية للنباتات معرفة                                               َّ                     الرتبية التشـاركية للنباتات. وباإلضـافة إىل ذلك، حسـَّ
  .               واألصناف املطلوبة                                                                                املزارعني التقنية برتبية النباتات وكذلك فهم القائمني بالرتبية الحتياجات املزارعني احمللية 

  .(2016)        وآخرون  Trouche       املصدر: 
 

  يف       احلال         ا كما هو         ً واحد حتديً         ٍ ل يف آنٍ                                                           ّ ويف ضـــــــــوء اجلوانب التوزيعية ملخاطر االبتكار وفوائده، بات ذلك يشـــــــــكّ 
    ). Poole ،  2019 و  Glover (               على سبيل املثال         التغذية 

 ُ                                               ُنظم غذائية مستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية ل  ُ             الُنهج المبتكرة   2 - 2
               ُ                        ُ   ِّ                            وهي تنشـــــــــــأ ضـــــــــــمن الُنظم االجتماعية القائمة، وتُعربِّ بالتايل عن النماذج احملددة أو         بالقيمُ            نُظم االبتكار      تقرتن 

                                         ). ويعرتف هــذا التقرير بــذلــك من خالل النظر يف Joly ،  2018                               ُ               وجهــات النظر العــامليــة داخــل تلــك الُنظم االجتمــاعيــة (
                   ُ                        غذائية املســــــــــــــتدامة. ويُنظر بالتايل إىل االبتكار يف       ُ                 ُ                األخذ بُنهج خمتلفة إزاء الُنظم الزراعية وال    عرب           ُ            كيفية تأثري نُظم االبتكار 

                                                          من املفاهيم والتعاريف احملددة يف القســـــم الســـــابق ومفاهيم االنتقال    ا                       ً الذي جيري تعزيزه. وانطالقً   27                 ســـــياق النهج الشـــــامل
                   املعين باألمن الغذائي                                                                                           والنظام االجتماعي التكنولوجي اليت تبلورت يف مقدمة هذا التقرير، يقرتح فريق اخلرباء الرفيع املستوى 

    ).  4                         ُ              ُ                                                            والتغذية التعريف التايل للُنهج املبتكرة للُنظم الغذائية املستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية (التعريف 
 

  ُ                                                   لُنظم الغذائية المستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية ل  ُ             الُنهج المبتكرة    - 4        التعريف 
         دة بوضـــوح                                       ّ جمموعة من املبادئ واملمارســـات واألســـاليب احملدّ    ي                              من أجل األمن الغذائي والتغذية ه   ُ                     لُنظم الغذائية املســـتدامة ل          هج املبتكر    ُ النُ 

       شــــاملة                                       ُ                        ُ                                          قة على نطاق واســــع بغرض تعزيز االنتقال إىل ُنظم غذائية أكثر اســــتدامة تُعزز األمن الغذائي والتغذية ضــــمن إطار فلســــفة      ّ واملطبّ 
                           ورؤية اسرتاتيجية للمستقبل. 

 
           ُ                                                      َّ                           وإىل جانب الُنهج الزراعية اإليكولوجية املوضـــــــحة من قبل يف الفصـــــــل األول، حدَّد فريق اخلرباء الرفيع املســـــــتوى 
ً                                       ُ                   ُ                  املعين باألمن الغذائي والتغذية ُ�ًجا مبتكرة أخرى هتدف إىل تعزيز االنتقال إىل نُظم غذائية مســـــــتدامة تُعزز األمن الغذائي   ُ                             

                 التكثيف المستدام   )  1                   ضمن فئتني رئيسيتني: (   1       المرفق                         واردة مبزيد من التفصيل يف                           ُ      والتغذية. وميكن جتميع هذه الُنهج ال
  )  2                             ً                                                               (مبا فيها الزراعة الذكية مناخًيا، والزراعة املراعية للتغذية، وســــالســــل القيمة الغذائية املســــتدامة)؛ (     ُ             والُنهج ذات الصـــلة

                                                                   (مبا فيها الزراعة العضـــــوية واحلراجة الزراعية والزراعة الدائمة). وخيتلط                 ُ             اإليكولوجية والُنهج ذات الصــــلة         الزراعية   ُ    الُنهج  و
               أ�ا ال تستند إىل     مع                               ُ                                       ً                 األمر على بعض املؤلفات فتشري إىل الُنهج الزراعية اإليكولوجية باعتبارها أشكاًال للتكثيف املستدام 

ا الُنهج القائمة على      ). و 2018        وآخرون،   Pretty         ّ                                 فرضــــــية الغّلة املتزايدة اليت يتضــــــمنها التكثيف (                   ً    ُ                أخذت يف االعتبار أيضــــــً

                                                
                          مفهومة على نطاق واسع ويتم   و        غالبة         من فلسفة    اُ        ً ُتشكل جزءً                        مبادئ وممارسات وأساليب      جمموعة  "         َّ                                  النهج احملدَّد يف املقدمة ألغراض هذا التقرير بأنه     27

  . "                                بغرض تعزيز األمن الغذائي والتغذية    ها              تعزيزها وممارست
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ا مع                     لى حق اإلنســان يف الغذا                                                                       احلقوق رغم االختالف الكبري يف نطاقها. ويتفق ذلك مع تأكيد التقرير يف البداية ع ً      ، وأيضــً      
          كيز التقين             ُ                                                                                      اعتبار أن الُنهج اليت تنطلق من فرضـية تأكيد احلقوق من املرجح أن تسـفر عن نتائج خمتلفة عن النتائج ذات الرت 

                               ُ             ُ                                                        على اإلنتاج. ولذلك يرتاوح نطاق الُنهج بني بعض الُنهج اليت تركز على ممارســــــــــــــات اإلنتاج الزراعي (املســــــــــــــتويات الدنيا 
ُ                                                  ُ    ) وُ�ج أخرى تركز على الطريقة اليت يتفاعل هبا الناس مع الُنظم  3      الشــكل   يف   Gleismann                       إلطار االنتقال الذي وضـــعه     

   ).Gleismann   َّ                                                  ملعيَّنة املطبقة (املستويات العليا إلطار االنتقال الذي وضعه                             الغذائية وليس على املمارسات ا

                                                 ُ                                          وتشتق يف هذا القسم جمموعة شاملة من املبادئ من مجيع الُنهج لتسليط الضوء على نقاط االلتقاء واالختالف 
                         ُ                                       املبادئ بأ�ا البيانات اليت ُتشــــــــــــــكل األســــــــــــــاس لنظام أو معتقد أو منطق يوجه            جرى تعريف            هلذه الغاية،    ا       ً . وحتقيقً   ها   بين

    ُ                    الُنظم الغذائية منصفة)،              ضرورة أن تكون                                  تؤكد القيم (ومنها على سبيل املثال          معيارية                               القرارات والسلوك. وميكن أن تكون 
     تكون    ا  ُ                        ً الُنظم الغذائية األكثر إنصـــافً                                                                توضـــح العالقات مثلما يف االســـتخدام العلمي (ومنها على ســـبيل املثال أن       ســببية   أو 

   إىل                                                                                                    على األرجح أكثر اســــــتدامة). ويف كلتا احلالتني، حتتاج هذه املبادئ، لكي تســــــاعد على توجيه القرارات واإلجراءات،
  يف                                          ُ               ُ                             . وعلى الرغم من تنوع املبادئ املرتبطة بالُنهج املختلفة، اشُتقت جمموعة شاملة من املبادئ وهي ا                 ً أن تكون واضحة متامً 

ُ    معظمها مشــــــــــرتكة بني عدة ُ�ج (                                                       ُ    ). ووضــــــــــعت اجملموعة الشــــــــــاملة عن طريق جتميع املبادئ من خمتلف الُنهج  2       الجدول                     
       الجدول                                                  َّ              ) مث اجلمع بينها بعد ذلك عند االقتضـــاء لوضـــع جمموعة موحَّدة غري متكررة ( 1                   الجدول ألف، المرفق          املبتكرة (

                           ة اإليكولوجية يف الفصل األول.                 مع املبادئ الزراعي   ا  ً بعً                     ّ ) على غرار ما كان متّ  2

             تدامة من أجل                                                   ُ              ُ                وصـــــــــــــيغت املبادئ يف كثري من األحيان يف املؤلفات املتعلقة بالُنهج املبتكرة للُنظم الغذائية املســـــــــــــ
                                                   توجيه واضــــــــــــــح للعمل (على ســــــــــــــبيل املثال تقليل االعتماد على        إعطاء                                            األمن الغذائي والتغذية كبيانات معيارية، بغرض 

                                           ِّ                     بني البيانات املعيارية والعناصـر السـببية. وتقدِّم هذه البيانات يف كثري      جتمع          ) أو بطرق                 شـراؤها أو إلغاؤه        اليت يتم        املدخالت 
                     للنهج الذي ترتبط به.          الشــــاملة             خارج الفلســــفة    ا                              ُ                           ً من األحيان ضــــمن إطار ســــردي وقلما ُتذكر بطريقة جتعلها واضــــحة متامً 

            ي إىل التباس                                                       ّ املصاحل أو القيم الضمنية، ويف كيفية التعبري عن املبادئ، يؤدّ                                     بني العناصر املعيارية والسببية وإدراج       املزج     وهذا 
                                                 كل مبدأ كبيان معياري ومن حيث العالقات الســــــــــــــببية اليت      2       الجدول                                     يف تفســــــــــــــريها وتطبيقها. ولتجنب ذلك، يعرض 

             ينطوي عليها.

            ُ                                       االنتقال إلى نُظم غذائية مســــتدامة من أجل األمن الغذائي              مبادئ تشــــكيل          مشــــتركة من   ال       مجموعة   ال   -   2       الجدول 
         والتغذية

 البيان السببي البيان المعياري االسم التصنيفي

 ديياإلنتاج التجد

             ُ                         تسخري خدمات الن ظم اإليكولوجية والعمليات 
الطبيعية يف العملية اإلنتاجية وحتقيق املستوى 

وتقليل األمثل الستخدام املوارد احمللية املتجددة، 
 العوامل اخلارجية السلبية إىل حدها األدىن

من                                ُ                          ً استخدام العمليات الطبيعية يف الن ظم الزراعية والغذائية بدال  
تنطوي يف اليت يتم شراؤها و االستعاضة عنها ببدائل (املدخالت 

كثري من األحيان على استخدام الوقود األحفوري يف تصنيعها) 
الل إدارة املادة العضوية للرتبة    ُ                    أن ي عزز صحة الرتبة (من خميكن 

) وبالتايل جتديد قدرة األرض على توفري ونشاطها البيولوجي
 خدمات النظام اإليكولوجي. 

إعادة التدوير 
 والكفاءة

االعتماد  تقليلو زيادة كفاءة استخدام املوارد 
 أو إلغاؤه اليت يتم شراؤهاعلى املدخالت 

                 ُ                                              اإلدارة املتعمدة للن ظم الزراعية والغذائية اليت تدعم إعادة التدوير 
 اليت يتم شراؤهاميكن أن حتد من االعتماد على املدخالت 
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واملخاطر أو الديون املرتبطة باستخدامها، وتقضي على تسرب 
 األحيائيةله إىل أدىن حد (مثل الكتلة                       ّ املوارد الرئيسية أو تقل  
   ِّ                                   تعز ز كفاءة استخدام املوارد والقدرة على  واملغذيات)، وميكن أن

 الصمود.

 ضمان صحة احليوان ورعايته  صحة الحيوان
تكون أكثر   ُ                                         الن ظم الغذائية اليت تكفل صحة احليوان ورعايته 

 .أكثر من الناحية االجتماعيةومقبولة  كفاءة واستدامة

 التآزر
تعزيز التفاعالت اإليكولوجية اإلجيابية والتكامل 
                         ُ               والتآزر بني خمتلف مكونات الن ظم اإليكولوجية 

 الزراعية

                              ُ    لتفاعالت والتآزرات بني مكونات الن ظم ل اإلدارة املتعمدة
           ُ           ن من تطوير ن ظم غذائية   ّ متك   ا                                 ً اإليكولوجية الزراعية املتنوعة وظيفي  
 أكثر كفاءة وقدرة على الصمود.

 التنوع

وتعزيزه، احلفاظ على تنوع األنواع واملوارد الوراثية 
واحلفاظ على التنوع البيولوجي يف النظام 
اإليكولوجي الزراعي عرب الزمان واملكان يف 

 احلقل واملزرعة وعلى نطاق املناظر الطبيعية.

                                             ُ             االستخدام املتعمد للتنوع البيولوجي الزراعي يف الن ظم الغذائية 
                                       ُ                والزراعية أكثر مما هو مستخدم يف العادة يف ن ظم زراعة احملصول 
الواحد ميكن أن جيعلها أكثر كفاءة وقدرة على الصمود 

هم يف تطوير أمناط غذائية أفضل اويس ا        ً واقتصادي   ا        ً إيكولوجي  
 ).ا       ً (وثقافي   ا                         ً للصحة ومتنوعة ومالئمة مومسي  

 التكامل
                     ُ                زيادة تكامل مكونات الن ظم يف كل النظام 

 الغذائي لتحقيق مزيد من املنافع والفرص.

                                    ُ                اإلدارة املتعمدة للتفاعالت بني مكونات الن ظم الغذائية عرب 
من التكامل، ويسفر ذلك  أكرب ا   ً قدر  النطاقات ميكن أن حتقق 

يف كل مراحل سلسلة القيمة  زيادة كفاءة األداء واستدامتهعن 
 الغذائية. 

   ُّ               ُّ  تغي ر المناخ والتكي ف 
معه والتخفيف من 

 آثاره

هم يف ازراعية تستصميم واستخدام ممارسات 
 التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره

القدرة  أن يزيد ا                                 ً األخذ مبمارسات الزراعة الذكية مناخي  من شأن 
     ُّ        ُّ                                    التكي ف مع تغري  املناخ عن طريق استهداف أخطار مناخية على 

ُ                             حمد دة و/أو حتسني قدرة س بل كسب العيش على الصمود، ويف                   َّ  
الكربون واحلد من انبعاثات غازات  باسالوقت نفسه احت
 االحتباس احلراري.

توليد المعارف 
 ونشرها

، ا                                         ً تعزيز التشارك يف توليد املعارف وتبادهلا أفقي  
 مبا يشمل املعارف احمللية والعلمية واالبتكار.

التعلم التجرييب وتبادل املعرفة بني املمارسني واإلنتاج املشرتك 
                ُ     املصلحة املتعددين ي عزز للمعرفة بني شبكات أصحاب 

               ِّ               ِّ                  مشروعيتها ويول د ابتكارات متكي فة مع السياق احمللي.

 الثقافي التماسك

     ُ                                    بناء ن ظم غذائية مستندة إىل الثقافة واهلوية 
واإلنصاف االجتماعي واجلنساين واالبتكار 

غذائية صحية ومتنوعة  ا                     ً واملعرفة، مبا يشمل أمناط  
ُ    للمجتمعات احمللية وس بل  ا      ً وثقافي   ا           ً ومالئمة مومسي                    
 كسب العيش

املستندة إىل الثقافة واهلوية  من املرجح أن تكون النظم الغذائية
 ،احملليتني، إىل جانب اإلنصاف والربط بني املنتجني واملستهلكني

. وميكن لتقليل اللحوم وامللح والسكر واألغذية الفائقة مستدامة
ري الصحية يف كثري من التجهيز وغريها من املمارسات الغذائية غ

األمناط الغذائية أن يفضي إىل نتائج تغذوية وصحية أفضل 
 زيادة االستدامة. إىل وكذلك 

القيم البشرية 
 واالجتماعية

ُ                   دعم س بل كسب العيش الكرمي جلميع  تينةوامل ة    
                          ُ              اجلهات الفاعلة املشاركة يف الن ظم الغذائية، 

العادلة (مبا  الفكرية امللكيةو تطبيق التجارة العادلة والعمل العادل 
لى املوارد الطبيعية صول عيف ذلك ما يرتبط باملوارد الوراثية)، واحل
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خاصة صغار منتجي األغذية، باالستناد إىل 
التجارة العادلة والعمل العادل واملعاملة املنصفة 

 حلقوق امللكية الفكرية.

هم يف اوتدابري اإلنصاف االجتماعي واجلنساين، ميكن أن يس
لكل ُ                                           س بل كسب عيش منصفة وكرمية وقوية واحلفاظ عليها  هتيئة

     ُ             يف الن ظم الغذائية.العناصر الفاعلة املشاركة 

 الترابط

زيادة القرب والثقة بني املنتجني واملستهلكني من 
خالل شبكات التوزيع العادلة والقصرية اليت 
      ُ                              تضع الن ظم الغذائية يف صميم االقتصادات 

 ودعم مناذج اإلنتاج واالستهالك البديلة. ،احمللية

حتسني الربط بني املنتجني واملستهلكني (من خالل سالسل 
                           ُ                    اإلمداد األقصر، وإعادة وضع الن ظم الغذائية يف صميم 
االقتصادات احمللية، وتشجيع اقتصاد التدوير) يفضي إىل زيادة 
 الثقة بني املنتجني واملستهلكني يف جودة األغذية وسالمتها

 السالسل الغذائية. امتدادوتقليل املهدر على 

 الحوكمة
االعرتاف بالغذاء كحق أساسي من حقوق 

عملية االبتكار،  وتطبيق الدميقراطية يفاإلنسان؛ 
           ُ              ومراقبة الن ظم الغذائية. 

االعرتاف بالغذاء كحق أساسي من حقوق اإلنسان وزيادة 
تدابري رئيسية تؤثر                           ُ             ُ    الرقابة الدميقراطية على الن ظم الغذائية ي شكل

على األمن الغذائي والتغذية. ويلزم حلوكمتها  ا    ً واضح   ا    ً تأثري  
مجيع العناصر    َّ      متث ل فيهااملنصفة والدميقراطية وجود مؤسسات 

يف  وتشارك ا       ً وموضوعي   ا    ً عددي                  ُ                 ً الفاعلة داخل الن ظم الغذائية متثيال  
 صنع القرار. 

 التمكين

االعرتاف باحتياجات ومصاحل أصحاب 
                   ُ                      املصلحة الرئيسني يف الن ظم الغذائية ودعم تلك 
االحتياجات واملصاحل (خاصة املزارعني األسريني 
وأصحاب احليازات الصغرية ومنتجي األغذية 

 من الفالحني واملستهلكني). 

اعتماد تدابري لدعم مصاحل املزارعني أصحاب احليازات الصغرية 
ُ                                           األ سريني باعتبارهم مديرين مستدامني وأوصياء على  واملزارعني  

اليت حتايب  يقضي على فشل األسواقاملوارد الطبيعية والوراثية 
 وفورات احلجم ذات العوامل اخلارجية السلبية.

 المشاركة

تشجيع التنظيم االجتماعي وزيادة مشاركة 
ستهلكني يف كيفية تشغيل املمنتجي األغذية و 

 شراكمع اختاذ تدابري خاصة إل   ُ             الن ظم الغذائية،
 الفئات املهمشة

تشجيع التنظيم االجتماعي وزيادة املشاركة وصنع القرار من 
جانب منتجي األغذية واملستهلكني سيدعم احلوكمة الالمركزية 

                    ُّ      ُ                        واإلدارة احمللية التكي فية للن ظم الغذائية والزراعية. 
من خالهلا يُعزز الطرق اليت ميكن  يف االبتكار تطبيق الدميقراطية

للمجتمعات احمللية تبادل املعلومات واملعارف عرب الشبكات 
 للسياقات احمللية. االبتكار األنسباملوزَّعة، وُيساهم يف 

 
    هلذه    ا             ُ                                                                  ً إىل استعراض الُنهج املختلفة، ميكن استخدام املبادئ لتوصيف نقاط االلتقاء واالختالف. وحتقيقً    ا       ً واستنادً 

    ها                           )، لكل منها أربع قيم، مبا في 3       الجدول                         لتوليد جمموعة من اخلصــــــــــــــائص (   2       الجدول                  املبادئ الواردة يف       أدجمت        الغاية، 
                                        مقابل اســــــــــــــتخدامها لتكثيف اإلنتاج) مع قيمتني                 اليت يتم شــــــــــــــراؤها                  (مثل إلغاء املدخالت                    قطبيتان متناقضــــــــــــــتان        قيمتان

                                                    على طول السلسلة كما هو موضح يف اجلدول حسب درجة اللون.       أوضاع      جمموعة    ا  ً معً           وهي تشكل                متوسطتني بينهما، 
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ُ                                                                      ُنظم األغذية المســــتدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية: ســــلســــلة متصــــلة متعددة  ل  ُ             الُنهج المبتكرة    -   3       الجدول 
       األبعاد

 قطبين متناقضينبين  من الخصائصطيف القيم لكل  الخصائص المميزة

اإلنتاج التجددي 
التدوير وإعادة 

 والكفاءة

 ، واالعتماد فقط على العمليات الطبيعية وإغالق دورات املوارداخلارجيةإلغاء املدخالت : 1 القطب

، ودعم العمليات الطبيعية وحماولة اليت يتم شراؤهاالتقليل إىل أدىن حد من املدخالت : 1القيمة المتوسطة 
 إغالق دورات املوارد

من أجل كفاءة استخدام العمليات الطبيعية  اليت يتم شراؤهاد استخدام املدخالت تعمّ : 2القيمة المتوسطة 
 ودورات املوارد

لتكثيف اإلنتاج لكل وحدة من األرض مع إبقاء التسرب  اليت يتم شراؤهااستخدام املدخالت  :2القطب 
 عند حدوده الدنيا

التنوع البيولوجي، 
 والتآزر والتكامل

                                                    ُ                                اإلدارة املتعمدة للتنوع البيولوجي والتفاعالت بني مكونات ن ظم اإلنتاج لتعزيز التكامل وحتقيق  :1القطب 
 املزارع واملناظر الطبيعية (تقاسم األراضي)و التآزر، مبا يف ذلك بني أهداف اإلنتاج واحلفظ على نطاق احلقول 

دون حماولة احلفاظ على من ظم اإلنتاج                                      ُ إدارة التفاعالت بني مكونات خمتارة داخل ن   :1القيمة المتوسطة 
 ع مبا يتجاوز ما هو ضروري لإلنتاج     ّ التنو  

 احلياد بشأن دمج املكونات أو فصلها داخل ُنظم اإلنتاج: 2القيمة المتوسطة 

وبالتايل ترك األراضي األخرى حتقق أهداف  ذات اإلمكانات األعلىتكثيف اإلنتاج يف األراضي : 2القطب 
 احلفظ (جتنيب األراضي)

التنويع االقتصادي 
 مقابل التخصص

                                         ُ          السعي إىل حتقيق مزيد من التنوع االقتصادي يف ن ظم اإلنتاج :1القطب 

  ُ    الن ظم                        ُ                                             إدارة التنوع االقتصادي لن ظم اإلنتاج حول عتبات وظيفية للحافظ على خدمات : 1القيمة المتوسطة 
 ا                                     ً اإليكولوجية والقدرة على التعايف اقتصادي  

 احلياد بشأن التنويع أو التخصص: 2القيمة المتوسطة 

                           ُ                                             التخصص يف بضعة مكونات داخل ن ظم اإلنتاج لتبسيط اإلدارة ومتطلبات أسواق العرض :2القطب 

     ُّ            التكي ف مع المناخ 
 والتخفيف من آثاره

                                                  ُّ        ُّ                   السعي صراحة إىل تصميم واستخدام ممارسات تساهم يف التكي ف مع تغري  املناخ والتخفيف من  :1القطب 
 آثاره

                         ُّ        ُّ                         فوائد مشرتكة ملموسة للتكي ف مع تغري  املناخ والتخفيف من آثاره  حتقيق :1القيمة المتوسطة 

 آثاره                        ُّ                فوائد مشرتكة ملموسة للتكي ف أو التخفيف من  حتقيق :2القيمة المتوسطة 

                                               ُّ                        عدم بذل أي حماولة صرحية للمسامهة يف التخفيف من تغري  املناخ والتخفيف من آثاره: 2القطب 

 تأكيد دعم االبتكار احمللي وتبادل املعارف بني املزارعني: 1القطب  توليد المعارف ونشرها
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 قطبين متناقضينبين  من الخصائصطيف القيم لكل  الخصائص المميزة

 التعلم املشرتك واجلمع بني املعارف العلمية احمللية والعاملية  التشديد على: 1القيمة المتوسطة 

 نشر االبتكارات من البحوث التشاركية على نطاق واسع التشديد على :2القيمة المتوسطة 

 من البحوث احلكومية والرمسية املمولة من القطاع اخلاص اتنشر االبتكار  التشديد على :2القطب 

القيم اإلنسانية 
 واالجتماعية: اإلنصاف 

                            ُ                                                           االعرتاف بعدم املساواة داخل الن ظم الغذائية كمشكلة رئيسية تعيق حتقيق األمن الغذائي والتغذية  :1القطب 

                               ُ                                             االعرتاف بالتفاوتات احملددة داخل الن ظم الغذائية (املرتبطة على سبيل املثال باجلوانب  :1القيمة المتوسطة 
 اجلنسانية) وحماولة التغلب عليها

 عدم الرتكيز على قضايا املساواة :2القيمة المتوسطة 

 إزالة التفاوتاتب كفيلةالنظر إىل قوى السوق باعتبارها  : 2القطب 

القيم اإلنسانية 
واالجتماعية: تكثيف 

اليد العاملة مقابل 
 تكثيف رأس المال

 : التأكيد على تكثيف اليد العاملة، واإلنصاف، والعمل الكرمي للجميع1القطب

الرتكيز على إنتاجية اليد العاملة واحلفاظ يف الوقت نفسه على زراعة أصحاب احليازات  :1القيمة المتوسطة 
 الصغرية 

 : احلياد بشأن أبعاد التكثيف 2القيمة المتوسطة 

 الرتكيز على تكثيف رأس املال :2القطب 

الترابط (سالسل 
القيمة/اقتصادات 

 التدوير) مقابل العولمة

 : الرتكيز على األسواق احمللية، والرتابط بني املنتجني واملستهلكني، واقتصاد التدوير1القطب 

�ج السوق املختلطة اليت جتمع بني الوصول إىل األسواق الوطنية حيثما يكون ذلك  :1القيمة المتوسطة 
 وحتفيز أداء األسواق احمللية ،ا     ً مناسب  

 احلياد بشأن التسويق أو هيكل سلسلة القيمة :2القيمة المتوسطة 

 الرتكيز على كفاءة األسواق الكبرية وسالسل القيمة العاملية :2القطب 

الحقوق الحوكمة: 
وتطبيق الديمقراطية 

 والمشاركة

                                                         ُ                              البدء بتأكيد احلقوق األساسية واالنتقال منها إىل كيفية حتويل الن ظم الغذائية؛ والسعي إىل زيادة  :1القطب 
أي مشاركة اجملتمع املدين يف صنع القرارات املتعلقة بكيفية إنتاج األغذية وجتهيزها وختزينها  -صفة الفاعل 

 ونقلها واستهالكها

االعرتاف بأن احلقوق، مبا فيها احلق يف معلومات دقيقة، جزء مهم من عملية حتويل  :1القيمة المتوسطة 
 النظام الغذائي وتشمل مراعاة تلك احلقوق

 احلياد بشأن احلقوق :2القيمة المتوسطة 

عدم االعرتاف صراحة باألمهية اجلوهرية للحقوق يف األمن الغذائي والتغذية؛ وتشكيل املشاركة من  :2القطب 
 خالل قوى السوق
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            ، تنشــــــأ أمناط  ) 4       الجدول            ُ             ما يتصــــــل بالُنهج املبتكرة (   يف   3       الجدول   يف           وأطيافها       القيم       خصــــــائص           وعند جدولة 
       للمبدأ    3       الجدول   ُ                  ُ                      الُنهج داخل كل فئة. وُتســـــــــند اخلصـــــــــائص الواردة يف        وفرادى                       ُّ  الفئتني الرئيســـــــــيتني للنُّهج         واضـــــــــحة بني 

                                                             هم فيها بأكرب قدر من الوضـــوح (كفاءة املوارد والقدرة على الصـــمود ا                 ُ                          ُ  التشـــغيلي اخلاص بالُنظم الغذائية املســـتدامة اليت ُتســـ
  .    ينها                                  أةجه الرتابط والتآزر القائمة يف ما ب                                 االجتماعي/املسؤولية االجتماعية) رغم      نصاف    واإل

                         ُ                                                                 ويركز التكثيف املســــــــــتدام والُنهج املتصــــــــــلة به على اجلوانب املشــــــــــاهبة للمســــــــــتوى األول من التحوالت الزراعية 
                                         َّ   وهي تستفيد من االبتكارات التكنولوجية واملوجَّهة     ). 3      الشكل               يف الفصل األول (  Gliessman                     اإليكولوجية اليت حددها 

                                                                                                   ُ    حنو اإلنتاجية من أجل حتســـــني كفاءة املوارد واحلد يف الوقت نفســـــه من اآلثار البيئية والصـــــحية الســـــلبية النامجة عن الُنظم 
ــــة ( ــــة احلــــالي   ، Clark و  Tilman  ؛     2016               ؛ حــــداد وآخرون،     2011        وآخرون،   Foley  ؛     2019        وآخرون،   Béné                 الغــــذائي

                                                                    . ونقطة االنطالق يف ذلك هي افرتاض احلاجة إىل زيادة الغلة لكل وحدة من األرض  )    Lux ،  2017 و  Bernard  ؛  4   201
) Pretty   ،اجلزء املتعلق بالتكثيف يف االســم التصــنيفي "التكثيف املســتدام". وســواء    ا                   ً )، وهو ما يعنيه ضــمنً 2018        وآخرون                                                              

                                                       من انتقال زراعي إيكولوجي فإن ذلك يتوقف على ما إذا كانت    ا               َّ                            ً أكان أي شكل معنيَّ من التكثيف املستدام يشكل جزءً 
                                                                                                  هناك مبادئ إيكولوجية زراعية رئيســــــــــــــية أخرى، مثل التشــــــــــــــارك يف توليد املعارف، والتقليل إىل أدىن حد من املدخالت 

                                        ة، واحلفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.     ّ السامّ 

        اكتســـاب                 ُ                           ُ                                            ويف املقابل، هتدف الُنهج الزراعية اإليكولوجية والُنهج ذات الصـــلة اليت يرد بيا�ا يف الفصـــل األول إىل 
         التحوالت                                         ُ                                                       طابع حتويلي أكرب. وأقصى ما تطمح إليه تلك الُنهج هو إعادة تصميم النظام الغذائي برمته (أعلى مستوى من 

                                         بأقاليم بعينها، مع مراعاة الظروف البيئية    ا              ً ؤى أكثر ارتباطً               ). وهي تشــــــــــــــمل ر  3     لشـــــــــــكل    ، اGliessman          اليت حددها 
  Wezel  ؛     2007        وآخرون،   Gliessman  ؛     2003        وآخرون،   Francis   ّ  معّني (        كل موقع                                 والصحية واالجتماعية والثقافية يف  

         وهي تضـــــفي    .  أ)    2018        وآخرون،   Wezel  ؛     2013        وآخرون،   Méndez  ؛     David ،  2012 و  Wezel  ؛     Soldat ،  2009 و
         ات القوة   كي                                                                  ُ                           حمورية على األبعاد االجتماعية والثقافية والســـياســـية لعمليات االنتقال إىل نُظم غذائية مســـتدامة، ودينامي     أمهية 

                                                        ُ                                               وقضــــايا احلوكمة. وتعاجل ليس فقط اآلثار اإليكولوجية والصــــحية للُنظم الغذائية، بل وكذلك اختالالت القوى والتفاوتات 
  Rosset  ؛     2016  ،                                           فريق اخلرباء الدويل املعين بنظم األغذية املســــــــتدامة   ؛    De Schutter ،  2010                     االجتماعية االقتصــــــــادية (

   ب،     2018        وآخرون،   Wezel  ؛     Lux ،  2017 و  Bernard  ؛     2011        وآخرون،   Rosset  ؛     Martínez-Torres ،  2012 و
   ).Misra ،  2018                                                    . وهي بذلك تستند إىل إطار قائم على حقوق اإلنسان (مثل:   ب)    2018

           ُ                                                                    الرتكيز يف الُنهج الزراعية اإليكولوجية على اآلثار االقتصادية لألساليب اليت تتطلب عمالة                   وجتدر اإلشارة إىل أن 
      ، كان   ات                                                         ت التغيري الدميغرايف، مبا يف ذلك اآلثار النامجة عن اهلجرة والنزاع   كيا                                    كثيفة، وعلى أفضـــليات املســـتهلكني ودينامي

                ّ                                         معاجلة العوامل املّتصـــــــــــــلة باحلوكمة والعوامل االجتماعية الثقافية                 ُ                            . وينصـــــــــــــب تركيز الُنهج الزراعية اإليكولوجية على  ا    ً حمدودً 
        وآخرون،   Wezel  ؛     Lux ،  2017 و  Bernard  ؛     2011        وآخرون،   Rosset                                     واملعرفية لتعزيز ممارســــــــــــــات صــــــــــــــديقة للبيئة (

                          يكولوجي اختالالت القوى داخل   اإل      زراعي   ال     نظور   امل           االنتقال من                      العوائق اليت حتول دون    أهم       وتشــمل     ب)    2018   أ،     2018
        واملوارد         املعارف          الوصــــــــــــول إىل     فرص            التكافؤ يف                                                            صــــــــــــناعة التجزئة واملدخالت الغذائية الزراعية، وهو ما يفضــــــــــــي إىل عدم 

        ُ                                                                                       ُ    حوكمـة الُنظم الغـذائيـة ومـا يرتتـب عن ذلـك من آثـار إيكولوجيـة وصــــــــــــــحيـة واجتمـاعيـة (فريق اخلرباء الـدويل املعين بُنظم   و 
   ).Lux ،  2017 و  Bernard  ؛     2016      دامة،            األغذية املست
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   من          نابعتان     ُ                                                          من الُنهج املبتكرة (�ج التكثيف املســــــــــــــتدام والنهج الزراعي اإليكولوجي)              هاتني الفئتني            وبالتايل فإن 
                     ســــــم هبا النظام الغذائي                           ُ                                                   ّ رؤى شــــــديدة االختالف ملســــــتقبل الُنظم الغذائية من حيث اخلصــــــائص الرئيســــــية اليت ينبغي أن يتّ 

                            ُ                                           ُ    بشـأن كيفية تنفيذ االنتقال إىل نُظم غذائية أكثر اسـتدامة. ومن هنا فإن هذه الُنهج               خمتلفة للغاية                     املسـتدام، واسـرتاتيجيات 
                                                           واالجتاهات اليت ينبغي أن يتخذها االبتكار االجتماعي والتكنولوجي،   ُ   ِّ                                       تُعربِّ عن ســــــرديات متباينة بشــــــأن أولويات االنتقال

                     ُ           هم يف تيســـــــــري االنتقال إىل نُظم غذائية  ا          هم أو ال تســـــــــ ا                                              يل األدوات واملمارســـــــــات والتكنولوجيات اليت ميكن أن تســـــــــ      وبالتا
    .                                           ّ  وبالتايل جتمع بينها قواسم مشرتكة وعالقات تكاملّية                 يف كثري من اجلوانب،    ا                       ُ       ً مستدامة. وتتداخل تلك الُنهج أيضً 
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 ُ                                                 ُنظم األغذية المستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية ل         ُ                      مقارنة الُنهج المبتكرة المختلفة    -   4       الجدول 
 نُهج التكثيف المستدام والُنهج ذات الصلة الُنهج الزراعية اإليكولوجية والُنهج ذات الصلة 

 الخاصية المميزة
الزراعة 

 اإليكولوجية
 السيادة الغذائية الزراعة الدائمة  احلراجة الزراعية الزراعة العضوية 

التكثيف 
 املستدام

ة              ّ الزراعة الذكي  
 ا     ًّ مناخي  

الزراعة املراعية 
 للتغذية

سالسل القيمة 
 الغذائية املستدامة

 كفاءة الموارد

 ال توجد أي أدلة ال توجد أي أدلة        والكفاءةدي وإعادة التدوير             ّ اإلنتاج التجد  

          التنوع البيولوجي والتآزر والتكامل 

 القدرة على الصمود

          ص                             ّ التنويع االقتصادي مقابل التخص  

          ر المناخ والتخفيف من آثاره        ّ ف مع تغي       ّ التكي  
 اإلنصاف االجتماعي والمسؤولية االجتماعية

          المعارف ونقل التكنولوجياتوليد 

          القيم اإلنسانية واالجتماعية: اإلنصاف

القيم اإلنسانية واالجتماعية: تكثيف القوة 
 العاملة مقابل تكثيف رأس المال

         

الترابط (سالسل القيمة/اقتصادات التدوير) 
 مقابل العولمة

         

          الديمقراطية والمشاركةالحوكمة: الحقوق وتطبيق 

      احملددة                                                                                                               ُ    الرمادية التقييم الذي أجراه فريق اخلرباء الرفيع املســتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية باالســتناد إىل األدلة املتعلقة بالُنهج         اخلانات         ُ    الســابق. وُمتثل    3       الجدول      دة يف                          َّ : يســتخدم اجلدول اخلصــائص احملدَّ      مالحظة
                                              . وهذه املنهجية واضـــحة وميكن أن يأخذ هبا آخرون أو     ّ       َّ  لة مّتصـــلة حمدَّدة   ســـلســـ        على طول            مكان كل �ج      حيدد                                   عن أي حكم على القيمة، ولكنه ببســـاطة          يف اللون     ُ   ِّ            . وال يُعربِّ هذا التدرج  1                     يف هذا الفصـــل ويف املرفق 

                                                                        ة خمتلفة تسفر عن درجات خمتلفة من الشدة يف النطاقات الرمادية يف خمتلف اخلانات.                                 ّ ميكن تكرارها باالستناد إىل قواعد أدلّ 



82 

                             ما هو زراعي إيكولوجي وما ليس             للتمييز بني        ة واضــــــــــــــحة                                          ّ وكما جاء يف الفصــــــــــــــل األول، ال توجد حدود توافقيّ 
ا                                   ُ         باإلضـــافة إىل االختالفات الواضـــحة بني الُنهج، هناك  و   .     كذلك ً  أيضـــً                                       تداخالت وال يوجد �ج وحيد يشـــمل كل املبادئ     

  ع        ُ                                                        ّ جتميع الُنهج يف الفئتني الرئيســـــــــيتني املشـــــــــار إليهما أعاله ال يعين إخفاء تنوّ                    ّ ومن املهم إدراك أنّ   .  1       الجدول         احملددة يف 
      ســــــــــارات   امل               اإلشــــــــــارة إىل تنوع                   والغرض من ذلك هو  ُ                                                     الُنهج اليت ميكن األخذ هبا يف نفس املنطقة أو حىت يف نفس املزرعة. 

        ُ                                  فة من الُنظم الزراعية والغذائية املســــتدامة يف             حنو أشــــكال خمتل                             جمموعة من نقاط البدء املختلفة   من                 املتاحة لالنتقال        املمكنة
                               من املقابلة الثنائية بني الفئتني.     ً بدًال                  على جوانب خمتلفة       وتركز                              واليت تقوم على أساس قيم خمتلفة        املستقبل 

               ز متعدد األبعاد                          ّ مسارات خمتلفة لالنتقال يف حيّ           حيث تظهر                              مفهوم مسارات االنتقال املتعددة،    4      الشكل       ّ ويبّني 
          أن الســياق                    االنتقال. ويؤكد ذلك    ّ   حيّققه                                                     تقطعة إىل اختالف نقاط البدء وعدم التيقن من التقدم الذي   امل    طوط   اخل     فيه    تشــري 
ّ    حيّدد ا                             ز ذلك على املمارســــات الزراعية       ّ . ويركّ        املختلفة        اإلنتاج       عوامل                   انتقال خمتلفة تكثف            اختاذ مســــارات          وخيارات       النتقال  

                                           اليت يتناوهلا القسم التايل مبزيد من التفصيل.     ملة                   النظم الغذائية الكا          وليس على        املختلفة 
 

               للنظم الزراعية   دة                      ّ مسارات االنتقال المتعدّ    -   4      الشكل 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

          ُ                                        تقليدية مث ن ظم الزراعية التقليدية السائدة (األحادية الزراعة ال          ُ    طبيعية إىل ن ظم مسارات متعددة من النظم اإليكولوجية ال الشكل      ّ : يبني  مالحظة
العقد  حولوتشري اخلطوط املتقطعة     ُ                                                إىل ن ظم التكثيف املستدام والزراعة اإليكولوجية املبتكرة.                                   ُ   احملصول يف جانب كبري منها)، ومن هذه الن ظم

تشري األسهم املتقطعة إىل مسارات انتقال متعددة ومتغرية بني احلاالت. وتشري األسهم الرمادية إىل ، فيما إىل تباين حالة خمتلف أنواع النظم
 التحوالت السائدة.

   ).     2016 (  Hainzelin و  )     Griffon  ) 2013          بتصرف عن        املصدر:

  ُ               الن ظم اإليكولوجية 
 الطبيعية

 مستوى منخفض من التحكم البشري -طبيعية 

 إنتاجية غذائية منخفضة

 منخفضتنوع (بيولوجي) 

اعتماد منخفض على 
 العمليات اإليكولوجية

 التحكم البشريمستوى كبري من  -مدارة 

 إنتاجية غذائية عالية

 تنوع (بيولوجي) كبري

اعتماد كبري على العمليات 
 اإليكولوجية

 ُ                      ن ظم الزراعة التقليدية 
 ُ                    ن ظم التكثيف المستدام

 التقليدية  ُ             الن ظم الزراعية 

 اإليكولوجية  ُ             الن ظم الزراعية 

كثافة رأس 
 املال

كثافة املعرفة/اليد 
 العاملة
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                           مستدامة: المفاهيم الناشئة               ُ          االنتقال إلى نُظم غذائية  3 - 2
ُ           ُ                                                                        ُ             ُيشـــري حتليل الُنهج املوضـــحة يف األقســـام الســـابقة إىل احلاجة إىل توســـيع املبادئ التشـــغيلية الثالثة للُنظم الغذائية 
                                                                                                     املســتدامة (حتســني كفاءة املوارد، وتعزيز القدرة على الصــمود، وضــمان اإلنصــاف االجتماعي/املســؤولية االجتماعية؛ فريق 

               توافر األغذية،                                       والركائز األربعة لألمن الغذائي والتغذية (  )     2016                 لغذائي والتغذية،                                 اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعين باألمن ا
  ُ                        الُنهج الزراعية اإليكولوجية          من خالهلا                                             واســتقرارها) من أجل رصــد الطرق األربعة اليت تؤثر    ،          واســتخدامها   ،            واحلصــول عليها

        ُ                يف طبيعة نُظم اإلنتاج، وإن          التناقض                  ، رغم فائدته، على  4      الشكل               ُ                                    على استدامة الُنظم الغذائية. ويركز تصوير االنتقال يف 
                       ُ           القدر من األمهية يف تطوير نُظم غذائية      نفس                                                   مناط االســــــــــــــتهالك وما حيدث للغذاء من باب املزرعة حىت تناوله  أل    كان 

      بوجود        لتغذية                                                                                           مســــــــــــــتدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية. ويعرتف فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعين باألمن الغذائي وا
                                                    يف مفهوم البصــــــمة البيئية لتوســــــيع إطار املبادئ التشــــــغيلية        يردان        مها جماالن   و             من االهتمام،    ا                        ً جمالني رئيســــــيني يتطلبان مزيدً 

                                                                 من أجل توســــيع الركائز األربعة لألمن الغذائي والتغذية. وتعرض كل نقطة             صــــفة الفاعل  ُ                             للُنظم الغذائية املســــتدامة ومفهوم 
                          مبزيد من التفصيل التشغيلي.                       ويتناوهلا الفصل الرابع   اه                  من تلك النقاط أدن

 
                  البصمة اإليكولوجية  1 - 3 - 2

اجة إىل حب       ُ                                                                      ُ             أفضت الن هج الزراعية اإليكولوجية إىل الفكرة القائلة بأن بعض األبعاد احلامسة ألداء الن ظم الغذائية 
رصد تأثري اإلنتاج احلايل  ، االستنتاج القائل بأنا     ً وثاني  ، احلاجة إىل إدراج االستهالك وكذلك اإلنتاج؛  ً ال  مزيد من املعاجلة: أو 

وإذا تسىن . "كفاءة املوارد"يتجاوز مفهوم  ،    ُ                              إذا أ خذ يف احلسبان التدهور واالستعادة على القدرة على اإلنتاج يف املستقبل،
                    ُ                      املبادئ التشغيلية للن ظم الغذائية املستدامة. ا                         ِّ     ً حتقيق ذلك، فمن شأنه أن يوس ع كثري  

                       حتســني كفاءة املوارد (فريق           الداعي إىل                    من املبدأ التشــغيلي     ً جزًءا                           اآلثار البيئية يف بعض األحيان            كل احلد من   ويشــ
                                               ). ومع ذلك، كما هو موضــح يف الفصــل األول ويف األقســام     2016                                                 اخلرباء الرفيع املســتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

                ُ                           ُ                                                                          الســـابقة، تركز الُنهج الزراعية اإليكولوجية والُنهج ذات الصـــلة (مبا فيها احلراجة الزراعية والزراعة الدائمة والزراعة العضـــوية) 
                              ا، مع تســـخري العمليات الطبيعية،                                                  ُ                            على تطبيق املفاهيم واملبادئ اإليكولوجية على تصـــميم الُنظم الغذائية املســـتدامة وإدارهت

                                                     ُ                                                  وهتيئة تفاعالت وتآزرات بيولوجية مفيدة بني خمتلف مكونات الُنظم اإليكولوجية الزراعية (احملاصــيل واحليوانات واألشــجار 
  ُ    للُنظم                                                                                                       والرتبة واملياه). ويف ضــــــــــــــوء هذا الرتكيز، من املهم النظر بتعمق أكرب يف العوامل اخلارجية البيئية اإلجيابية والســــــــــــــلبية 

                                                                                                            الزراعية والغذائية املرتبطة ليس فقط بكيفية إنتاج األغذية، بل وكذلك بكمية األغذية املســــــــــــــتهلكة وكيفية جتهيزها ونقلها 
                     إليالء مزيد من االهتمام              إىل أن مثة جماال                                                      فريق اخلرباء الرفيع املســـــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية      يشـــــري              وبيعها. ولذلك 

                                  ُ                             لنظر يف إضـــــــــافته كمبدأ تشـــــــــغيلي رابع للُنظم الغذائية املســـــــــتدامة من أجل  ل    ) و  5        التعريف           يكولوجية (               ملفهوم البصـــــــــمة اإل
   ). 5      الشكل       أنظر (                        تحسين البصمة اإليكولوجية 

 
                     ُ            البصمة اإليكولوجية للُنظم الغذائية   -   5        التعريف 

                                                 تســتهلكها جمموعات حمددة من األشــخاص (فرد، أو قرية، أو ُ   ِّ                     ُ                                           تُعربِّ البصــمة اإليكولوجية للُنظم الغذائية عن اآلثار املرتتبة عن األغذية اليت 
                                    واملياه الالزمة إلنتاج األغذية املســـــتهلكة    ا            ً نتجة بيولوجيً   امل                    من حيث مســـــاحة األراضـــــي        مقاســـــة   )،  ا                                ً مدينة، أو بلد، أو ســـــكان العامل مجيعً 

   .  )Rees ،  1996 و  Wackernagel                                          والستيعاب النفايات النامجة عن ذلك (بتصرف عن 
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                      ُ                                                                                  وكمقياس لتقييم أداء الن ظم الزراعية والغذائية فإن القيمة املطلقة والتغيري يف البصمة اإليكولوجية على مر الزمن 
). وإذا كانت القيمة املطلقة للبصمة اإليكولوجية أعلى من موارد األراضي واملياه Barrett ،2010و Wiedmannمهمان (

يف ا    ُ                                      ً . وي ظهر تغيري البصمة ما إذا كان النظام آخذ  ا      ً مستدام   النظام عندها، ال يكون املتاحة آنذاك لألشخاص املعنيني
 ). 2018وآخرون،  Linالتحسن أو يف التدهور على مر الزمن ويبني بالتايل مستوى أداء االنتقال (

ولذلك                                                    ً                                  ويتوقع أن يتأثر مسار البصمة اإليكولوجية بالتغريات سواء  أكانت يف أمناط اإلنتاج أو االستهالك، 
ستحسن الزيادات يف الكفاءة أو العمليات التجددية، مثل استعادة األراضي، البصمة اإليكولوجية على مر الزمن عند 
         َّ                                                                                     مستوى معني  من االستهالك، يف حني أن العمليات األقل كفاءة أو حاالت تدهور األراضي ستسفر عن احلاجة إىل مزيد 

ال يأخذ يف االعتبار استعادة األراضي أو تدهورها بسبب نقص البيانات  من األراضي؛ ولكن اإلطار احلايل للمحاسبة
           ُ          وهي مسألة ت ناقش مبزيد  - )Wackenagel ،2013و Rees؛ 2013وآخرون،  Blomqvistاملتاحة القابلة للمقارنة (

 من التفصيل يف الفصل الرابع.

ساهم مفهوم البصمة اإليكولوجية بدور فعال يف تعميم القضايا املتعلقة باالستدامة ولكنه قوبل بانتقادات، قد و 
ما يتصل بفائدته يف توجيه قرارات السياسات وتأثري جتميع خمتلف اجلوانب يف مؤشر وحيد، وهو ما يسفر عن  خاصة يف

 Wiedmann؛ 2009وآخرون،  Kitzes؛ Fiala ،2008( استمرار تطوير أساليب احلساب والطعن فيها وحتسينها
ملؤشرات متعددة األبعاد يربط  ا                                                      ً ويكمن التحدي يف تطوير حساب البصمة اإليكولوجية ليشمل إطار   .)Barrett ،2010و

 دية أو املفضية إىل حدوث تدهور. بني االستهالك واإلنتاج ويراعي تأثريات الزراعة التجدي

 صفة الفاعل 2-3-2

                                   ات القوة داخل نظام األغذية الزراعية   كي                                                        خمتلف أبعاد األمن الغذائي والتغذية باإلنصــــــاف واحلوكمة ودينامي      ترتبط 
ّ     على نطاقات متعّددة (               Sen ،  1981     ؛  De Schutter ،  2014     ؛  Bellows   ،وآخرون        eds. وُيشــــــــــــــري التحليل  )    2016  ؛ .            ُ   

                                                     الركائز األربع لألمن الغذائي والتغذية، إىل احلاجة إىل طرق        ُ                                               احلايل للُنهج، بالتزامن مع ازدياد األدلة اليت ظهرت منذ وضــــــع 
                                                                                                    أوضــــــــــــح ملعاجلة اجلوانب احلامسة حلقوق اإلنســــــــــــان وتعزيز القدرات اجملتمعية والقوة واملراقبة من أجل إحراز تقدم يف حتقيق 

             يكتســــب املفهوم                 ويف هذا الســــياق،   . )    2015   ّ    وحّداد،   Smith  ؛     De Schutter ،  2014                              األمن الغذائي والتغذية للجميع (
                                                 يف اخلطاب الدويل الدائر حول األمن الغذائي والتغذية.    ا    ً ) زمخً  6        التعريف                         اجلديد للقدرة على الفعل (

 
           صفة الفاعل   -   6        التعريف 

          وعلى اختاذ       فيها                                                             ُ                                          يعين مصـــــــــــــطلح صـــــــــــــفة الفاعل قدرة األفراد أو اجملتمعات احمللية على حتديد الُنظم الغذائية والنتائج التغذوية اليت يرغبون 
                                 اجتماعية سياسية ميكن أن تنشأ فيها           وجود نظم                                                                              القرارات والقيام باخليارات احلياتية االسرتاتيجية اليت تسمح هلم بتأمينها. ويتطلب ذلك 

ّ  مبا ميّكن                                   ُ   ِّ                   الســـــياســـــات واملمارســـــات بإرادة املواطنني وتُعربِّ عنها هياكل احلوكمة          تصـــــرف عن   (ب   .                                    من حتقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع      
Ganges ،  2006 ؛  Chappell ،  2018.(   

 
                             ُ              ُ         فإن إمكانية الوصول تنطوي على ب عدين حامسني: الب عد األول  ،إىل املؤلفات العلمية املتعلقة بالتمكني ا       ً واستناد  

                                                                     ُ    الركيزة الثانية لألمن الغذائي والتغذية، وهي احلصول على الغذاء؛ ويركز الب عد  ا          ً وتغطيه متام   ا                          ً قائم على األصول وتؤكده حالي  
ويشري إىل البيئة املؤسسية السائدة وقدرة  )2016وآخرون،  Chombaالثاين على هياكل الفرص القائمة على املؤسسات (

) Amatya Sen )1981قاليد عريقة تعود إىل                                                   ُ                  خمتلف األشخاص على الوصول إليها والتأثري فيها. وهذا الب عد الثاين مرتبط بت
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                      ُ                                        بتحقيق الدميقراطية يف الن ظم الغذائية: من ميسك بزمام السيطرة، ومن  ا                             ُ            ً يف عمله الرائد بشأن اجلوع، وهو ب عد معين أساس  
العامة األساسية، مثل املياه واألراضي                    ُ                                                       ر ومن يستفيد من الن ظم الغذائية الزراعية، وكيفية ضمان وصول الناس إىل املنافع   ّ يقر  

). ويتأثر التوسع احلضري واالستقرار Birner ،2017و von Braunوالبذور والغابات واملعارف األساسية لإلنتاج الزراعي (
يف قطاعي                           ُ                                                                        كالمها باحلوكمة الدميقراطية للن ظم الغذائية، مبا يف ذلك آثارها على الرعاية الصحية، وتأثريات الرتكز املتزايد 

والتمييز وسائر الظروف السياسية  اتلى املوارد والتجارة الدولية والنزاععصول املدخالت والتجزئة للزراعة واألغذية واحل
؛ De Schutter ،2014واالجتماعية واالقتصادية اليت تؤثر يف قدرة الناس على احلصول على أغذية كافية ومغذية (

Ottersen  ،؛ 2014وآخرونAyala وMeier ،2017(  قدرة  ا   ُ                                           ً . وت شكل املساواة بني اجلنسني على نطاقات متعددة أيض
، 2015وآخرون،  Bellowsلى املوارد والسيطرة عليها، وبالتايل حتقيق األمن الغذائي والتغذية (عصول الناس على احل

2016 .( 

ّ   تطو ر ما يتعلق ب ويف ام األمن الغذائي ونقص التغذية، إحداث آثار دائمة على انعدمن أجل الفهم ملا هو مطلوب   
كركيزة خامسة لألمن   "صفة الفاعل"يدعو فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية إىل النظر يف إضافة 

). Rocha ،2009 ،Chappell ،2018           ُ                                  مع ظهورها كب عد حاسم يف األمن الغذائي والتغذية ( ا                     ً الغذائي والتغذية متاشي  
لى معلومات دقيقة، واحلق يف تلك املعلومات، وسائر جوانب األمن عصول حتقيق صفة الفاعل يف طياته ضرورة احلوحيمل 

لى املوارد املطلوبة إلنتاج األغذية وحصادها عصول الغذائي، وكذلك القدرة على ضمان تلك احلقوق، مبا يف ذلك احل
 ). Chappell ،2018وإعدادها والسيطرة عليها (

 
                      األمن الغذائي والتغذية         المتصلة ب      نتائج   ال      تحقيق         من أجل              ُ             إطار لتسخير الُنهج المبتكرة   3 - 3 - 2

اُ  ِّ        ُ        َّ                            ُحتدِّد مجيع الُنهج املبيَّنة يف هذا التقرير مســــــارات وفر     َّ                                         معيَّنة للتغيري الذي ميكن أن يســــــاهم يف تصــــــميم إطار    ً صــــــً
                                          ائية مســــــــــــــتدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية            ُ      االنتقال حنو نُظم غذ       باجتاه         ُ                            النتقال الُنظم الغذائية بغرض حتقيق تقدم 

  ُ                   للُنهج واملبادئ وركائز          من خالهلا                الطريقة اليت ميكن    5      الشـــــــــــكل                  اإلطار الوارد يف                                ّ وإعمال احلق يف الغذاء الكايف. ويبّني 
            ن أجل إحداث              ُ             تنفيذ خمتلف الُنهج املبتكرة م        إمكانية         الســـتكشـــاف    ا                                                 ً األمن الغذائي والتغذية والنتائج واألثر أن تتضـــافر معً 

                           ُ                                                                      تغيري يفضــــــــــــــي إىل إحداث حتول يف الُنظم الغذائية. وتتمثل اجلوانب اليت ينفرد هبا هذا اإلطار يف دمج مفهوم البصــــــــــــــمة 
                                                                          اإليكولوجية وإدراج صفة الفاعل كمكون أساسي من مكونات األمن الغذائي والتغذية.
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                             من أجل األمن الغذائي والتغذية        مستدامة   ال       غذائية   الُ    ُنظم  ل ل ُ             لُنهج المبتكرة  ا     إطار    -   5      الشكل 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                         ُ             ُ                                                                       اإلطار كيفية تأثري خمتلف الُنهج املبتكرة لُنظم األغذية املســــــــــــــتدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية على املبادئ التشــــــــــــــغيلية      ّ : يبّني      مالحظة
   ُ                                                                                                   للُنظم الغذائية املستدامة وركائز األمن الغذائي والتغذية مع توسيعها لتشمل البصمة اإليكولوجية وصفة الفاعل. 

 
                                                                    لها أن التحوالت اهليكلية يف النظام االجتماعي التقين ويف البيئة الســـــياســـــاتية                    ُ        ويؤكد توصـــــيف خمتلف الُنهج وحتلي

   ا    ً وثيقً                 ً ما بينها تفاعًال                                                                                         واملؤســــســــاتية، من ناحية، ومســــارات االنتقال، مبا فيها التكنولوجيا، من الناحية األخرى، تتفاعل يف
                لتعميم التغيري. 

       تغيريات   ال                              الســــــــــياســــــــــي االقتصــــــــــادي املطلوب إلحداث           واالنتقال         االجتماعي             بد لالبتكار               ويف ضــــــــــوء ذلك، ال
         أن تتصــــدى   ُ             الُنظم الغذائية       حتويل       من أجل    ة        االقتصــــادي   ة        االجتماعي           والتغيريات           صــــحة اإلنســــان              والتغيريات يف         يكولوجية   اإل

        الطريقة                                                    الوضــــع الراهن. ويتناول الفصــــل الثالث من هذا التقرير    عن        للتغيري                  ، واملقاومة العامة        " عديدة        انســــدادات " و       حلواجز
        ب عليها       ّ والتغلّ                االستفادة منها                                                     هذا اإلطار املفاهيمي عند حبث القضايا املثرية للجدل وكيفية               من خالهلا تسخري        اليت ميكن 

               ُ                   االنتقال إىل نُظم غذائية مستدامة.       عمليات              من أجل تعزيز 

 

 الحقوق

    

 ُ                      ُ             � ج التكثيف املستدام والن هج ذات الصلة   ُ                           ُ             الن هج الزراعية اإليكولوجية والن هج ذات الصلة

 الحراجة الزراعية الزراعة العضوية الزراعة اإليكولوجية

 السيادة الغذائية الزراعة الدائمة

 التكثيف المستدام

 الزراعة المراعية للتغذية
 

 ا                    ً الزراعة الذكية مناخي  

سالسل القيمة الغذائية 
 المستدامة

 النهج المبتكرة
 )4نظر اجلدول أ(

مجموعة مشتركة من 
 مبادئ االنتقال

 في التصنيفيةاألسماء  نظرأ(
 )2الجدول 

 القدرة على الصمود كفاءة الموارد
اإلنصاف االجتماعي/ 
 المسؤولية االجتماعية

 اإليكولوجية البصمة

 التجديدياإلنتاج 
 إعادة التدوير والكفاءة 

 

 التنوع
 التكامل

     ُّ        ُّ       التكي ف مع تغري  املناخ 
 والتخفيف من آثاره

 

 

 توليد املعارف ونشرها 
 االتساق الثقايف 

 القيم اإلنسانية واالجتماعية
 الرتابط 
 احلوكمة

 التمكني 
 املشاركة

 

 صحة احليوان
 التآزر

 

 المبادئ التشغيلية

        ُ             ركائز الن ظم الغذائية 
المستدامة من أجل األمن 

 الغذائي والتغذية 
 صفة الفاعل االستخدام االستقرار صولحال التوافر

 النتائج

 املمارسةاملعرفة/

 

 مستدامة أكثر نظم غذائيةإلى عمليات االنتقال 

 لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةغذائية الُ    ن ظم الل يتحو  األثر
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 الغذائية النظم في ل     ّ التحو   تحقيق    ّ  كيفي ة  بشأن النظر وجهات اختالف -3 
ّ                         حتديد احملر كات الرئيسية لالنتقال إىل     ّ يعد    ناألمن الغذائي والتغذية ع حتقيقمن أجل  املستدامة الغذائية النظم       

 القيودبالغ األمهية لفهم  ا   ً أمر   تعرتضه  ُ                                                                      الن هج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة، والتحديات اهليكلية اليت  طريق
املكتب اإلحصائي و االنتقال وسبل مواجهتها (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  هذا تعيقأن  هااحملتملة اليت ميكن

 ).2016 الفريق الدويل للخرباء بشأن نظم األغذية املستدامة ؛2005 ،ةللجماعات األوروبي

ّ                                                 مت حتديد جمموعة من احملر كات الرئيسية اليت حيتمل أن تعيق االبتكارات الداعمة  وقد إىل النظم الغذائية  لالنتقال                  
املكتب و أو أن تبطئها (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  ،األمن الغذائي والتغذية حتقيق أجل مناملستدامة 

البنك الدويل،  ؛Baret، 2009و Vanloqueren ؛Fughs، 2009و Clapp ؛2005 ،ةاإلحصائي للجماعات األوروبي
الفريق  ب؛2016منظمة األغذية والزراعة،  ؛Wittmayer، 2016و Avelino ؛Haddad، 2015و Smith ؛2010

 Wezel ؛2017الصندوق الدويل للتنمية الزراعية،  ب؛2017 ،2016، الدويل للخرباء بشأن نظم األغذية املستدامة
 جماالت رئيسية على النحو التايل. مخسةضمن  كات       ِّ هذه احملر   تصنيف وميكن). أ2018وآخرون، 

 ز                                 ّ ة واألطر القانونية واحلوافز اليت تعز  يسياسات التجار ال                               ّ      النظم السياسية القصرية األجل واجملز أة؛ و  :الحوكمة عوامل )1(
اختالل و النظم الغذائية غري املستدامة وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية؛ وغياب الدميقراطية يف النظم الغذائية 

 اليت تعزز الوضع الراهن. توازن القوى

 املناطق يف فرص العملوزيادة دمج الشركات؛ وتراجع  املهيمنة؛ املساراتعلى  االعتماد أوجه :االقتصادية لالعوام )2(
 وارتفاع املستدامة؛ الغذائية باملنتجات     ّ   املتعل قة يف األسواق ياراتاخل وحمدودية املساواة؛ عدم أوجه وتزايد الريفية؛

 .التحول املستداماملرتبطة باالبتكار من أجل  رة     َّ املتصو   املخاطر أو اليقني وعدم التكاليف؛

 اليد إىل ارقاخنفاض خصوبة الرتبة، والثغرات التكنولوجية، والثغرات يف اإلنتاجية، واالفت :بالموارد      ّ   المتعل قة العوامل )3(
 .واملعلومات واالئتمان الوراثية واملوارد والبذور واملياه األراضي على احلصول فرص كفاية  وعدم املتاحة، العاملة

ات يف األمناط الغذائية؛ وتوق عات املنتجني واملستهلكني؛ واخلطابات املهيمنة؛  :والثقافية االجتماعية العوامل )4(      ّ                        ّ                                         التغري 
 الثقافية واألذواق الغذائية.و ورأس املال االجتماعي واملعايري واملمارسات االجتماعية 

مقاييس البحوث اليت ال تعاجل العوامل اخلارجية البيئية أو الصحية أو االجتماعية،  :بالمعرفة      ّ   المتعل قة العوامل )5(
أو القدرات يف جمال االبتكارات  رفةواخللل يف االستثمارات العامة يف جمال البحث والتطوير، واالفتقار إىل املع
يات القائمة أو اجلديدة وإىل املعارف الداعمة للنظم الغذائية املستدامة، واالفتقار إىل املعلومات بشأن التكنولوج

 مداد باختاذ القرارات بشأن قيمة خيارات السوق. اجلهات الفاعلة على طول سالسل اإلاليت تسمح ملختلف 

ّ                                           هذه احملر كات وتتفاعل مع بعضها البعض لتقييد االبتكار  وتتداخل االنتقال إىل النظم الغذائية املستدامة  إىل الرامي      
 ؛العيشوحتقيق األمن الغذائي والتغذية، مؤثرة يف ذلك على مخسة أبعاد رئيسية للعمليات االنتقالية، هي: سبل كسب 

ّ                                                                        واألمن الغذائي والتغذية يف جمال صح ة اإلنسان؛ والبصمة اإليكولوجية؛ واحلوكمة الدميقراطية؛ واملعرفة والتنوع الثقا  وتقوميف،                               
ّ     ). وعلى سبيل املثال، تؤثر احملر كات املتعل قة باحلوكمة واملوارد واحملر كات 6 الشكلمجيعها على احلقوق بوصفها ركيزة أساسية (                        ّ         ّ                            

 جتري اليت للجدل املثرية الست املسائل حيدد موضعو . املعرفةلى عول صاحلواالجتماعية والثقافية على إمكانية  االقتصادية
 .هبا ا      ً ارتباط   كثراأللألبعاد اليت هي  ا   ً وفق  ) 6-3إىل  1-3 األقسام( الفصل هذا يف مناقشتها
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ّ                                    ُ            على احملر كات والتحديات الرئيسية املشرتكة بني الن هج املبتكرة  التوافقمن  ا   ً قدر   هناك أن حني ويف اليت جرى       
ّ  القو ة ديناميكيات يف امللحوظة الفوارقيف الفصل الثاين من هذا التقرير، تظهر بعض  استعراضها  دث ُ حي   مبن   ّ    املت صلة    
ّ     حول ما إذا كان اعتماد بعض الن هج املبتكرة يقو ض احملر كات  ا   ً أيض   النقاشات وتدور. منها يستفيد ومن دة   ّ احملد   االبتكارات      ّ               ُ                            

 ويثري). 2018وآخرون،  Caronإضافية ( ا  ّ       ً يول د قيود  أنه السياسية واالجتماعية واإليكولوجية اخلاصة بابتكارات أخرى أو 
 . ّ   جي دة بصحة تتمتع وجمتمعات وشعوب كوكب  إىل االنتقال تتيح اليت االبتكارات حول اجلدل بعض ذلك

ّ    احملر كات جمموعات حيث من الثاين الفصل يف املذكورة االبتكار ُ  � ج وختتلف  ومعاجلتها، عليها التشديد يتم اليت   
ّ    احملر كات على التشديد إىل املستدام التكثيف ُ  � ج ومتيل. العديدة املشرتكة النظر وجهات حيث ومن       ّ   واملتعل قة االقتصادية   

واستخدام املوارد الطبيعية على حنو  )Lux ،2017و Bernard( التكنولوجية واحللول اإلنتاجية على الرتكيز مع باملوارد،
الضعيف  داءاألمن النمو السكاين واالستثمارات التكنولوجية و                                                    ً مستدام. وتشمل املسائل الرئيسية من وجهة النظر هذه كال  

                             ّ   أن تقي املنتجني من الصدمات. وترك ز  ،ا                     ً من وجهة النظر هذه أيض   الدولية للتجارة وميكن. املستهلكني وأفضليات سواقألل
ّ              الن هج الزراعية اإليكولوجية بقدر أكرب على معاجلة حمر كات احلوكمة، واحملر كات االجتماعية                 ّ ّ         ّ    والثقافية، واحملر كات املتعل قة    ُ                                                           

 ؛Lux، 2017و Bernard ؛2011وآخرون،  Rossetواملمارسات الصديقة للبيئة من دون املساس باإلنتاجية ( ،باملعرفة
Wezel  ،اختالالت القو ة يف قطاعي  يكولوجية،اإل زراعةال نظر وجهة من الرئيسية احلواجز وتشمل). ب2018وآخرون           ّ           

 على احلصول يف مساواة عدم إىل ؤديالبيع بالتجزئة واملدخالت يف جمال صناعة األغذية وهياكل السوق غري املناسبة اليت ت
الفريق الدويل ( واجتماعية وصحية بيئية راآث من ذلك عن ب   ّ يرتت   ما مع والتجارية، الغذائية النظم حوكمة ويف واملوارد املعرفة

 ).Lux، 2017و Bernard ؛2016 ،املستدامة الغذائيةنظم الللخرباء بشأن 

 باملوارد     ّ   املتعل قةتلك و  االقتصادية واحلواجز الزراعية اإلنتاجية على أكرب بدرجة املستدام التكثيف ُ  � ج تد  ّ شد  قد و 
 معاجلة إىل السياقات من العديد يف ماسة حاجة   ّ  يول د ما االبتكار، عملية تعرتض اليت املعارفالعوائق املتعلقة ب وبعض

ّ    احملر كات  املستدامة اإلدارة على   ُ   الن هج هذه    ّ  وترك ز). 2011وآخرون،  Gomiero( باحلوكمة      ّ   واملتعل قة والثقافية االجتماعية   
ّ    احملس نة، والتكنولوجيات الربح هوامش لزيادة املوارد استخدام وكفاءة واملدخالت، دة     ّ املتجد   للموارد  أصناف ذلك يف مبا   

ّ   احملس نة احليوانية والثروة احملاصيل  على الرتكيز اقرتن األحيان، بعض ويف. التغيري هذا مثل تعزيز إىل الرامية والسياسات   
ّ                               يشج ع العمليات االنتقالية املستدامة  ا   ً متام   متكامل �ج إىل االفتقار مع املستدام التكثيف جمال يف والتكنولوجيا اإلنتاجية   

) 2016وآخرون،  Hortonيف النظام الزراعي الغذائي بكامله ويغطي األبعاد اإليكولوجية واالجتماعية والسياسية والصحية (
دث التغيري عن طريق التعاون يف صنع القرارات املستنرية وعن                                                     ُ واملشاركة املتفاوتة من جانب الناس واجملتمعات احمللية اليت حت  

ّ              طريق نظام زراعي غذائي أكثر دميقراطية وإنتاجية. وتبن ت الن هج الزراعية اإليكولوجية بشكل متزايد تصو رات خاصة بكل                                        ُ     ّ                                                 
ّ    احملر كات مراعاة مع)، 12 اإلطارللنظم الغذائية بكاملها ( أقليم ّ   والصح ية البيئية     معارف تثمني ذلك يف مبا عية،واالجتما     
 ،Soldatو Wezel ؛Gliessman، 2007 ؛2003وآخرون،  Francis(    ّ معني   مكان يف حقوقها عن والدفاع املرأة

يف  ا    ً حمدود   الرتكيز وكان). أ2018وآخرون،  Wezel ؛2013وآخرون،  Méndez ؛David، 2012و Wezel ؛2009
  ُ                                                                                                  الن هج الزراعية اإليكولوجية على اآلثار االقتصادية املرتتبة عن األساليب الكثيفة العمالة، وأفضليات املستهلكني، 

 وديناميكيات التغيري الدميغرايف، مبا يف ذلك آثار اهلجرة والنزاعات.

              ُ                                 ّ الفوارق بني الن هج املبتكرة يف إحداث االنتقال. ويعد   ُ   ت ربز للجدل مثرية مسائل   ّ ست   مناقشة جتري الفصل، هذا ويف
توضيح طبيعة ونطاق اجلدل الدائر حول كل مسألة من هذه املسائل (من ميارسه ويعززه، وما هي املسائل املرتبطة بالنظم 

لفهم املسامهات احملتملة  ا    ً مفيد   ا   ً أمر  ) عليها يقوموما هي األدلة اليت  يعاجلها،الغذائية املستدامة واألمن الغذائي والتغذية اليت 
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 حتقيق أجل منالنظم الغذائية املستدامة  تعزيز                    ُ                                                 اليت ميكن أن تقدمها الن هج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة يف 
وما الذي ميكن فعله  ،فيها قائمة الرئيسية اخلالفات أو اليقني عدم أوجه تزال ال واضع اليتوامل ،األمن الغذائي والتغذية

 األمن الغذائي والتغذية. لتحقيق    ّ                                                                للتغل ب على احلواجز اهليكلية وإتاحة االنتقال إىل النظم الغذائية املستدامة 

 
االنتقال إلى النظم الغذائية المستدامة والمسائل المثيرة  تعترض التيأبعاد النظم الغذائية والحواجز  -6 الشكل
 للجدل

 

 

 
ّ                               احملر كات اليت تؤدي دور احلواجز يف املستطيالت املدو رة الزوايا، واملسائل التوضيحية  يف األشكال البيضوية، وجمموعات االنتقالتظهر أبعاد  :مالحظة                                        ّ   

ّ  احلاد ة املستطيالت يف أسئلة شكل على طرح                                                                 ُ املثرية للجدل اليت جتري مناقشتها يف األقسام التالية من هذا الفصل واليت ت    .الزوايا    
 

الستكشاف املسائل الست املثرية للجدل اليت ترد يف      ً  منطلق ا   ُ           الن هج املذكروةهذه الفوارق الرئيسية بني  شكل  ُ وت  
املثرية  واليت تتم معاجلتها واحدة تلو األخرى يف األقسام التالية من هذا الفصل. وتعكس هذه املسائل الست 6 الشكل
ّ  تنو ع إلظهار اختيارها مت وقد. اخلالف جماالت مجيع تغطي ال فإ�ا ذلك، ومع. ا                           ًّ النقاشات املهمة الدائرة حالي   للجدل    

ّ    احملر كات الغذائية املستدامة. وتستند هذه األقسام إىل تقارير سابقة صدرت عن فريق اخلرباء  بالنظم اخلاصةاملختلفة  واألبعاد   
املسائل املثرية للجدل يف  وحددتيف اآلراء املتباينة  ونظرتالرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء) 

والزراعة الصغرية النطاق، والزراعة املستدامة من أجل حتقيق التنمية، واملهدر من األغذية، وإىل التوصيات اليت  التغذية،جمال 
 ب،2017 ،2016 ،2014 ب،2013وردت يف هذه التقارير (فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

2018.( 

 

 الحقوق

 الغذائية للنظم أساسية ركيزة بوصفها
 والتغذية الغذائي واألمن المستدامة

 والتنوع املعرفة 
 الثقايف

 البصمة
 اإليكولوجية

 الدميقراطية احلوكمة
 احلقوق على والقائمة

كسب   سبل
 العيش

   ُ   الن هج تشمل أن يمكن حد أي إلى
ِ   المبتك رة  والكبيرة الصغيرة المزارع      

 السواء؟ على

 المدخالت من     ّ  التخل ص يجب هل
 بشكل استخدامها أو االصطناعية

 الغذائية النظم إلى لالنتقال حكيم
 المستدامة؟

 تساهم أن يمكن مدى أي إلى
 في الحديثة األحيائية التكنولوجيات

 المستدامة الغذائية النظم إلى االنتقال
 الغذائي األمن تحقيق أجل من

 

 

 االجتماعية العوامل
 والثقافية

 االقتصادية العوامل
      ّ   المتعل قة العوامل

 الموارد

      ّ   المتعل قة العوامل
 بالمعرفة

 الحوكمة عوامل

 والتغذية الغذائي األمن
ّ  صح ة جمال يف  اإلنسان  

 التقوية تشكل أن يمكن مدى أي إلى
 إلى االنتقال استراتيجية من    ً جزء ا البيولوجية

 األمن لتحقيق المستدامة الغذائية النظم
 والتغذية؟ الغذائي

 في البيولوجي التنوع صون يجب هل
 فقط؟ البراري في أو الزراعة

 التكنولوجيات تتفق مدى أي إلى
 الغذائية النظم إلى االنتقال مع الرقمية

 الغذائي األمن لتحقيق المستدامة
 والتغذية؟
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 بالتنمية األغذية لشراء العامة البرامج ربط: )Fome Zero( القضاء على الجوع استراتيجية - 12 اإلطار
 28البرازيل في المستدامة الريفية

للمنتجات  ا    ً صافي   ا      ً مستورد   ا   ً بلد   كانت  أن فبعد ؛املاضية القليلة السنوات يف رئيسي زراعي منتج إىل ا     ً تدرجيي   الربازيل   ّ  حتو لت لقد
 كمنتج  الربازيل بروز وجاء. العامل يف زراعيني رين    ّ ومصد   منتجني مخسة أكرب بني من اليوم باتت املاضي، القرن اتيالزراعية يف سبعين

 إىل واستندت االجتماعية احلركات وتعبئة النشط املدين واجملتمع الزراعة قطاع دعم إىل هدفت حازمة سياسة نتيجة رئيسي زراعي
 على احلصول تيسري إىل هذه اجلوع على القضاء اسرتاتيجية إطار يف ذة    َّ املنف   الرئيسية الربامج ورمت. التدابري من واسعة جمموعة
ّ  املدر ة األنشطة وتعزيز الزراعة ودعم الكافية التغذية  هذه إطار يف الربازيل،  ّ   طب قت وقد. االجتماعية التعبئة وتشجيع للدخل    

 والتأمني القروض على احلصول تيسريو  العائلية واإلعانات التخزين مرافق توفري منها التدابري، من واسعة جمموعة االسرتاتيجية،
 التغذوية اجلودة برصد    ّ   املكل فة الرقابة وهيئات نظم تعزيز إىل الرامية الربامج من وغريها الفين التدريب وبرامج األسعار وتنظيم
 .لألغذية

 ل   ّ معد   خفض إىل املدرسية، التغذية مثل      ّ   اجملتمعي ة، واملشاريع األسرية للزراعة املايل الدعم من مزيج ى  ّ أد   ،2006و 2000عامي  وبني
يف املائة. وسامهت االسرتاتيجية كذلك يف احلد من  3.5إىل  املائةيف  12.7سوء التغذية لدى األطفال دون السنتني من العمر من 

ّ         وفيات الرض ع بنسبة   .املائةيف  47         
  1996عام  املائةيف  17.9أفقر منطقة يف البالد، اخنفضت مستويات سوء التغذية من          ّ الذي يعد   الربازيل شرق مشال ويف
 النصف مبقدار األطفال، تغذية سوء عن املرتتب والعقلي اجلسدي الضرر وهو التقزم، معدل وتراجع. 2005يف املائة عام  6.6إىل 

 . املائةيف  6.8إىل  13.5أي من  ،خالل الفرتة نفسها
 بالنهوض سمحعبارة عن مرتبات نقدية تساعد العائالت على مواجهة الفقر بواسطة دخل ي وهو ،Bolsa Familiaبرنامج  ويعترب

 يف العاملني من العديد الربنامج ساعد الربازيلي، الوسطمن اسرتاتيجية القضاء على اجلوع. ويف  ا   ًّ مهم   ا   ً جزء   احمللية، باالقتصادات
ّ   املغذ ية الوجبات لتوفري باملدارس املنتجني صغار ربط ومت. اخلاصة أرضهم ميلكون ني     ّ مستقل   مزارعني ليصبحوا املزارع  وكان. الطازجة    

 .اجلوع على القضاء اسرتاتيجية جناح يفهلذا الربط أمهية 
 األرجنتني هذه االسرتاتيجية أو سعت إىل اعتمادها بطريقة أو بأخرى، مبا يف ذلك كررتأخرى    ً ن ابلدا أن النجاح هذا على والدليل
 .واهلند ومالوي وكينيا وكمبوديا وغانا والصني وزمبابوي وزامبيا وبنغالديش وباكستان وباربودا أنتيغوا وأملانيا وأسرتاليا

 واليت ا ّ  ً جي د   املعروف اجلوع على القضاء برنامج مثل الغذائي، األمن تعزيز إىل الرامية العامة السياسات يف األخرية التطورات ورغم
 هناك زالت ال العامل، حول املبادرات من للعديد إهلام مصدر وشكلت ملحوظ بشكلالبالد  يفاجلوع  ل   ّ معد   خفض إىل أدت
أو أكثر  ان،       ّ من السك   املائةيف  1.6أن حوايل  ر                            َّ لبحوث السياسات الغذائية، يقد   الدوىلللمعهد  ا    ً ووفق  . التغذية سوء حاالت بعض

ّ  املرج ح من)، وأنه 2016لبحوث السياسات الغذائية،  الدوىلمن ثالثة ماليني برازيلي، ال يزالون يعانون من اجلوع (املعهد   يزداد أن    
 يف احملتمل االجتاه عكس يؤدي أن وميكن). 2016، حمطة يب يب سيبسبب األزمة االقتصادية اليت تشهدها البالد (  ً ء اسو  الوضع

    ّ  وتسل ط. ا   ً أيض   الغذائي األمن انعدام مستوى تغيري إىل اجلوع، على القضاء اسرتاتيجية فيها مبا االجتماعي، الضمان سياسات
 تأثري وعلى التغذية لسوء للتصدي احلكومات مع املدين واجملتمع االجتماعية احلركات عمل أمهية على الضوء هذه احلالة دراسة

 .التغذية سوء معاجلة على السياسية األولويات
 ).Blesh )2017و Wittman :املصدر

                                                
 ؛http://www.fao.org/docrep/016/i3023e/i3023e00.htmو ؛i3023a.pdf-http://www.fao.org/3/a :ا   ً أيض   أنظر  28

 ؛http://www.un.org/en/zerohunger/pdfs/Zero%20Hunger%20country%20actions%20Dec_2015.pdfو

 ؛head-wfp-says-hunger-beat-how-world-shows-https://www.wfp.org/stories/brazilو

 /en.pdf-090611-brazil-hunger-fighting-cshttps://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/filesو

http://www.fao.org/docrep/016/i3023e/i3023e00.htm
http://www.un.org/en/zerohunger/pdfs/Zero%20Hunger%20country%20actions%20Dec_2015.pdf
https://www.wfp.org/stories/brazil-shows-world-how-beat-hunger-says-wfp-head
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/cs-fighting-hunger-brazil-090611-en.pdf
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  ؟          على السواء      الحجم                ُ                                      يمكن أن تشمل الُنهج المبتكرة المزارع الصغيرة والكبيرة            ّ إلى أي حدّ   1 - 3

 من      ٍ متنام   لعدد الغذائية االحتياجات وتلبية املقارنة امليزة على الرتكيز مع     ً عادة   العمليات أو املزارع حجم مسألة تربز
 واملوارد املعرفة على باحلصول عالقتها حيث من وليس)، 2010وآخرون،  Godfray( املستدام التكثيف طريق عن السكان
يف الكثري من  الن  ّ ميث   اللذين التغذية وسوء الغذائي األمن نعدامكامنني وراء ابالنظام الغذائي بوصفهما سببني   م      ّ والتحك  

 ).2014وآخرون،  Loos                     ُ                         األحيان بواعث قلق يف الن هج الزراعية اإليكولوجية (

 واالقتصادية واالجتماعية التارخيية لظروفويتوقف على ا سياق بكل وخاص نسيب أمر املزارع حجم وإن
 العديد يف"كبرية"  األمريكية املتحدة الواليات يف" الصغرية"ـبتوصف  مزرعة عترب ُ ت   أن ميكن املثال، سبيل فعلى ؛واإليكولوجية

 يف ما يتعلق مشرتكة مسات السواء، على والنامية مة     ّ املتقد   البلدان يف العائلية، املزارع تتقاسم ولكن. األفريقية البلدان من
 ).Sourisseau، 2014باالبتكار والتنوع البيولوجي الزراعي واسرتاتيجيات التكثيف والعالقات باألقاليم (

                            إعادة النظر في وفورات الحجم  1 - 1 - 3

 وإن االستثمارات إىل احلاجة ر  ّ ترب   أن من أصغر النامية البلدان يف املزارعتناولت املؤلفات بشكل مسهب كون 
ّ   ). ولكن تعذ ر Ruttan، 1985و Hayami( وإنتاجيتها الكبرية املزارع كفاءة  من تزيد الزراعية اإلدارة يف" احلجم"وفورات            

 دمج عمليات شهدت اليتإجياد قدر أكرب من الكفاءة االقتصادية يف املزارع الكبرية احلجم يف الواليات املتحدة األمريكية 
 يف العمليات حجم زاد  ّ   كل ما  ة    ّ أولي   مرحلة يف). ومن املمكن أن تنخفض التكاليف Willis، 1986و Kislevاملزارع ( بني

ّ   ما تنطوي نظم اإلنتاج الكبرية اليت تؤيدها حج ة  ا     ً وغالب  . ا هو متوفعمم أسرع     ً عادة   د    ّ تتبد   الوفورات هذه     ّ ولكن   املزرعة،                                        
). ويف الكثري من األحيان، مت توثيق عالقة Duffy، 2009وفورات احلجم، على آثار سلبية على البيئة واجملتمعات الريفية (

وحدة من مساحة  لكل   ّ                                                 تبني  أن اإلنتاجية يف املزارع الصغرية عالية من حيث الناتج  إذاملزرعة واإلنتاجية  حجمعكسية بني 
). Gollin، 2018 ؛2010وآخرون،  Barrett( العمل وحدات من وحدة لكل       ّ   أو متقل بة  منخفضةاألراضي حىت لو كانت 

 وكما. والتغذية الغذائي األمن قيقحت يف احملتملة احلجم وفورات مسامهة يف النظر يتم عندما حامسة بأمهية السياق سم   ّ ويت  
 ،Dorin( الرساميل أو األراضي أو العاملة اليد حمدودية حبسب االنتقال مسارات ستختلف الثاين، الفصل يف إليه مشار هو

2017.( 

. مالئمالقياسات البسيطة للغالل يف النظم الزراعية الصغرية واملتنوعة قد ال تعكس اإلنتاجية الفعلية بشكل  وإن
     ّ                                                        اليت متي ز العديد من احليازات الزراعية الصغرية يف أجزاء من أفريقيا  احملاصيل يف الزراعة املتعددة الغالل جمموع   ً  عادة  يكون و 

جنوب الصحراء الكربى وأمريكا الالتينية وآسيا حيث تزرع احلبوب والفاكهة واخلضار وعلف احليوانات واألشجار واملاشية 
 زراعةراعة املتعددة أصغر منها يف           ّ                 حىت لو أن غل ة كل حمصول يف الز  واحدال صولاحمليف احلقل نفسه، أكرب منه يف زراعة 

عندما تؤخذ  املائةيف  60و 20بني  تكون أكرب مبا يرتاوحيف املزارع الكبرية. وتشري التقديرات إىل أن الغالل  واحد حمصول
كثر املتنوعة أ احملاصيل املتعددة الزراعة نظم تكون قد الواقع، يفو  ).2007وآخرون،  Badgley( احلسبان يفمجيع احملاصيل 

النامجة  الفواقدمن     ّ وحتد   بكاملها، املتاحة الزرع مساحة شغل عرب األعشاب منو متنع أل�ا واحدال صولاحملفعالية من زراعة 
 أنواعبني املواضع من خالل ربط  التمايز استغاللكفاءة استخدام املياه والضوء عرب من  عن اآلفات واألمراض، وتزيد 

ّ   متعد دة  ؛2007وآخرون،  Badgley ؛Sinclair، 1993و Anderson ؛Francis، 1986( خمتلفة موارد إىل حتتاج    
Cardinale  ،؛2007وآخرون Prieto  ،أن نظم زراعة احملصول  احلديثةبعض االستعراضات  أظهرت وقد). 2015وآخرون

 بعض يف املتنوعة العضوية بالنظم مقارنة الفردية احملاصيل من) املائةيف  20و 8أكرب (بني                          ً الواحد التقليدية تدر غالال  
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). ولكن الحظ استعراضان عامليان أن أداء Wachter، 2016و Reganold ؛2015وآخرون،  Ponisio( السياقات
 Badgley ؛2006وآخرون،  Pretty( املائةيف  80النظم املتنوعة فاق أداء النظم التقليدية يف سياقات البلدان النامية بنسبة 

 مت أنه ومبا ،5-4-1                 ّ           ة اإليكولوجية املبي نة يف القسم يُ          ن هج الزراعالأن االستثمارات العامة حمدودة يف  مباو ). 2007وآخرون، 
 عاليةللمدخالت، تشري النتائج إىل وجود إمكانية  الكبري الستخداممعظم أصناف احملاصيل احلديثة واختيارها يف ظل ا تربية

ّ          لسد  الثغرات   يف البحوث الزراعية اإليكولوجية. اتالل زيادة االستثمار يف الغالل بطريقة مستدامة من خ  

البيولوجية حجم املزرعة وتنوع املشهد الطبيعي بقدرة النظم الزراعية على العمل بفعالية مع العمليات  ويرتبط
          ّ     املثال، تبني  أنه واإليكولوجية، مثل إعادة تدوير الكتلة األحيائية وتوفري خدمات مكافحة اآلفات والتلقيح. وعلى سبيل 

ٍ                        ميكن للمزارعني أصحاب احليازات الصغرية الذين يزرعون أراض  تقل مساحتها عن هكتارين ، أن يزيدوا الغالل مبتوسط اثنني                                                   
 احملاصيليف  الكبري التنوع فإن)؛ 2016وآخرون،  Garibaldiعرب تعزيز زيارة امللقحات حملاصيلهم ( املائةيف  24نسبته 

 لكبار بسهولة متاحة اخليارات هذه ليست. و ا ًّ ي  بقحات اليت ميكن زيادهتا بواسطة تدابري بسيطة نسيدعم جمموعات املل
 إعادة على لآلفات اإليكولوجية املكافحة وتقوم). 2016وآخرون،  Garibaldi( أوسع     ً حقوال   ميلكون الذين املزارعني
لها عرب استخدام التقنيات الثقافية، وتعزيز التنوع داخل    ّ تنق  وضع احلواجز أمام على و  الطبيعيني، وأعدائها اآلفات بني التوازن

 تتطلب اليت التدابري هذه تطبيق وميكن). 5اإلطار  أنظراملزرعة، واختيار األصناف املناسبة، وإدخال األعداء الطبيعيني (
احلفاظ على  عد  ُ وي  . ا    ًّ نسبي   ا   ً حجم   األصغر العمليات يف الفعالية من قدر بأكرب للعمل، ا    ً دقيق   ا      ً وتنظيم   باملزرعة عميقة دراية

والسماد  لسماد الطبيعيوحماصيل التغطية، وتطبيق ا البينيةصحة الرتبة وخصوبتها واستخدام تعاقب احملاصيل والزراعة 
 بسبب كثافة اليد العاملة والتنظيم األنسب. ا                    ً يف املزارع الصغرية نسبي   ا                 ً العضوي، أكثر شيوع  

                                في تحقيق األمن الغذائي والتغذية                       حجم المزرعة والمساهمات   2 - 1 - 3

مجيع  بل ،إنتاج السعرات احلرارية عرب فقط ليسا            ًّ العامل" حالي   تغذياملزارع اليت " أنواع فهم مبكان األمهية من
 (مثل املغذيات الكبرية والدقيقة واأللياف). ا   ً أيض      ّ                               مكو نات النمط الغذائي املتنوع والصحي

أن "زراعة أصحاب احليازات الصغرية هي أمر واقع يف مجيع البلدان له  تقرير سابق يفكان فريق اخلرباء قد أفاد و 
وأن األعداد الكبرية من أصحاب احليازات الصغرية هي القاعدة وليست االستثناء" (فريق اخلرباء الرفيع  ا              ً واألقاليم تقريب  

 2015مع املدين اليت اجتمعت يف نيليين عام ). وأعلنت منظمات اجملتب2013املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 
 املائةيف  70حوايل  ً  ع ايف إطار املنتدى الدويل بشأن الزراعة اإليكولوجية أن صغار منتجي األغذية الذين متثلهم ينتجون م

ّ          تقل  مساحتها ) أن املزارع الصغرية واملتوسطة احلجم (اليت 2017وآخرون ( Herrero                               ّ من األغذية املستهلكة يف العامل. وبني     
ملمن  املائةيف  77و 51بني نسبة تراوح ) تنتج يف العامل ا     ً هكتار   50عن   ا                                        ً السلع األساسية واملغذيات املنظور فيها تقريب   ُ   جم 

والفاكهة واأللياف               ّ  الثروة احليواني ة                        ّ     ات والبقول واحملاصيل الزيتي ة و واجلذور والدرن (مبا يف ذلك اخلضار وحماصيل السكر
الشمالية، وأمريكا اجلنوبية، وأسرتاليا ونيوزيلندا"  أمريكاأقاليم من قبيل " ففي. األقاليم بنيواحلبوب)، مع وجود فوارق رئيسية 

يف املائة من جمموع  100و 75حيث املزارع الكبرية هي املهيمنة، تساهم املزارع الصغرية واملتوسطة احلجم "يف توفري ما بني 
مبجموعات السلع األساسية األخرى. ويف املقابل، تنتج  يف ما يتعلقوالفاكهة، والنمط مماثل  احليوانية لثروةإنتاج احلبوب وا
من معظم السلع األساسية الغذائية يف  املائةيف  75) أكثر من اهكتارً  20(اليت تقل مساحتها عن احلجم املزارع الصغرية 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وجنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا، والصني. ويف أوروبا، وغرب آسيا، وأفريقيا الشمالية، 
 يف إنتاج معظم السلع األساسية ا) مسامهة كبرية أيضً اهكتارً  50و 20وأمريكا الوسطى، تساهم املزارع املتوسطة احلجم (بني 
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أن تنوع اإلنتاج الزراعي وإنتاج املغذيات يرتاجع كلما  ا   ً أيض   فريق اخلرباء والحظ ).2017وآخرون،  Herreroالغذائية" (
النظر عن حجم                                                                                ّ وأن مناطق العامل اليت تتمتع بقدر أكرب من التنوع الزراعي تنتج املزيد من املغذيات بغض   زاد حجم املزرعة،

ألدلة على أن املزارع الصغرية والكبرية احلجم تساهم مسامهة مهمة يف توافر األغذية، وأن املزارع            ّ                املزرعة. ويوف ر هذا التحليل ا
بالسكان  ا                                              ً من األغذية واملغذيات يف أقاليم العامل األكثر اكتظاظ   أكرب كميةوالصغرية واملتوسطة احلجم تنتج   ا         ًّ الصغرية جد  

وآخرون  Ricciardi). ومجع 2016وآخرون،  Graub(احلجم  الكبرية باملزارع قارنة(واليت تعاين من انعدام األمن الغذائي) م
 مساحتها    ّ تقل  من احملاصيل لتبيان أن املزارع اليت  ا   ً نوع   154و ا   ً بلد   55ـب                                          ّ    ) البيانات اجلزئية والتعدادات الزراعية املتعل قة 2018(

يف املائة من جمموع املساحة الزراعية بفضل  24ية يف يف املائة من اإلمدادات الغذائ 34و 30تنتج ما بني اثنني عن هكتارين 
 هكتار). 1 000من  ثر(أكاحلجم بعد احلصاد مقارنة باملزراع الكبرية  ماالفواقد تدين التنوع األكرب يف احملاصيل و 

احتياجات املزارعني أصحاب احليازات الصغرية وعمال املزارع الذين  ا                              ً أن تراعي جهود إنتاج األغذية أيض   وجيب
تؤدي عمليات التكثيف إىل تفاقم هشاشة صغار  وقدبطريقة سلبية بزيادة إنتاج املزارع الواسع النطاق.  ايتأثرو  أن ميكنهم

 بتدهور ب     ّ التسب  احملاصيل الغذائية، و  املزارعني وتدهور أمنهم الغذائي وتغذيتهم عرب زيادة إنتاج احملاصيل النقدية على حساب
وآخرون،  Rasmussen( الصغرية احليازات أصحاب على أصعب النطاق الواسع اإلنتاج منافسة وجعل والرتبة املياه نظم

 ). ويف بعض األماكن، ميكن أن يتسبب شراء األراضي على نطاق واسع بإقصاء أصحاب احليازات الصغرية، 2018
ّ                                                                      حلقوقهم األساسية ويعر ضهم النعدام األمن الغذائي (فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي  ً  ك اما يشكل انتها                    

 واملزارعني املزارع لعمال والتغذية الغذائي األمن حالة تزيد وقد). Nyantakyi-Frimpong، 2017 ب؛2011والتغذية، 
 الغابات مثل عليها يعتمدون اليت الطبيعية املوارد تتدهور وقد ة،مستدام غري بطريقة التكثيف حيصل عندما ا   ً سوء   الفقراء

 ).2018وآخرون،  Rasmussen ؛2015وآخرون،  Powell( املياه وإمدادات

                                                        حجم المزرعة والعدالة االجتماعية ورفاه المجتمعات الزراعية  3 - 1 - 3

 Deller ؛2001وآخرون،  Lyson( احمللية اجملتمعات ورفاه االجتماعية العدالة على املزرعة حجم يؤثر أن ميكن
 ،Gillespieو Jackson-Smith ؛Zueli، 2005و Foltz ؛Roscigno، 2004و Crowley ؛2003وآخرون، 

أنه  يفاملنطقي للرتكيز على أصحاب احليازات الصغرية وتشجيعهم  األساس ويتمثل). 2007 ،وآخرون Donham ؛2005
العدالة والفقر واألمن الغذائي والتغذية والعمالة واإلدارة املستدامة مسائل ميكن لنظم الزراعة هذه أن تساهم يف معاجلة 

 ،Sourisseau ؛Gollin، 2018 ب؛2013للموارد الطبيعية (فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 
 ا       ً دميقراطي   ا   ً صوت   إعطائهم عرب على صعيد السياسات الصغرية احليازات أصحاب املزارعني شهتمي يتم ما ا     ً وغالب  ). 2014
 نتائج وجود املزرعة، حجم ناحية من فقط ختتلف اليت اجملتمعات بني املقارنات   ّ  بي نت وقد). Grindle ،2004( ا    ً حمدود  

ل أنواع التنظيم االجتماعي واالقتصادي املرتبطة حبجم املزرعة، مثل       ّ ). ومتث  Barucha، 2014و Pretty( مهمة اجتماعية
 أن ميكنها عوامل    ّ    املشغ لني، /املالكني من    ً بدال   املزارع مديري على واالعتماد التعاقدية، والزراعة  ّ              تغي ب صاحب األرض، 

ّ  تعر ض  Jackson-Smith ؛Welsh، 2005و Lyson ؛Roscigno، 2004و Crowley( للخطر    ّ  احملل ية اجملتمعات   
 أكرب كانت  اجملتمعية احلياة يف واملشاركة والثقة االجتماعي الرتابط أن املؤلفني بعض أظهر وقد). Gillespie، 2005و

 Donham ؛Roscigno، 2004و Crowley ؛2001 ،وآخرون Lyson ؛Lobao، 1990( أصغر كانت  املزارع حيث
 ).2007وآخرون، 
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          ّ                      التغذية اجلي دة، إىل النظر يف النظم  لتحقيقسد الفجوة التغذوية بني األغذية املتوافرة واألغذية الالزمة  حيتاج
ّ           وميث ل املزارعون أصحاب احليازات الصغرية وعم ال املزارع  ).2012وآخرون،  Traoreالغذائية والزراعية املراعية للتغذية (                                    ّ  

من األسر املعيشية  املائةيف  75 أنمن انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، حيث نسبة كبرية من األشخاص الذين يعانون 
 وقد). 2017 ؛2015املناطق الريفية وتعتمد على الزراعة (منظمة األغذية والزراعة وآخرون،  يف تعيشاألفقر يف العامل 

 احليازات أصحاب للمزارعني التغذوية والنتائج املتنوعة الزراعية النظم بني إجيابية عالقة وجود عديدة دراسات الحظت
). 2017وآخرون،  Demeke ؛2016، وآخرون Bellon ؛2015، وآخرون Powell ؛2014 ،وآخرون Jones( الصغرية

بكفاية املغذيات الدقيقة يف النمط  ا    ً وثيق   ا                              ً التنوع البيولوجي، يرتبط ارتباط   مقاييس من مقياس       ّ                   وقد تبني  أن غىن األنواع، وهو 
). 2018 ،وآخرون Lachat ب؛2017الغذائي لإلنسان (فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

ّ  الرب ي البيولوجي التنوع ويؤدي  يف املعيشية لألسر الغذائية األمناط من العديد يف ا   ًّ مهم   ا   ً دور   منها، مقربة على أو املزارع يف   
 ويف). ج2017فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،  ؛2015 ،وآخرون Powell( الريفية املناطق
ّ  وتصر ف املالية، والتحويالت األسواق، ىلإ الوصول كان  احلاالت، بعض  والعوامل اإلثنية، الغذائية األذواقو  الدخل، يف املرأة    

ّ  تنو ع على    ّ تدل   مؤشرات ل  ّ متث   األخرى الثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية  تؤدي وسيطة عوامل أو الغذائي النمط   
 Sibhatu ؛Nyantakyi-Frimpong، 2017 ؛2016وآخرون،  Ng’endo ؛2016وآخرون،  Lourme-Ruiz( إليه
 أصحاب مزارع يف الغذائي النمط وتنوع الزراعي البيولوجي التنوع تعزيز إىل الرامية اجلهود وحتتاج). Qaim، 2018و

 Jones ؛2013 وآخرون، Keding( احلسبان يف واالقتصادية الثقافية االجتماعية العوامل تأخذ أن إىل الصغرية احليازات
 ).2016وآخرون،  Ng’endo ؛2014وآخرون، 

                     حجم المزرعة واالبتكار  5 - 1 - 3

                                                                                 ُ            أن يؤثر حجم املزرعة على طريقة نشر التكنولوجيا وعلى قدرة صغار املزارعني على اعتماد الن هج املبتكرة  ميكن
 التكنولوجيات على للحصول أفضل بفرصالذين ميلكون مزارع أكرب  املزارعون يتمتعوإدارة املخاطر ذات الصلة. وميكن أن 

 Royal( أرضهم فقدان وإىل الزراعة عن التخلي إىل يضطرون قد الذين املزارعني صغار على ا    ً ضغوط   يفرض ما اجلديدة،

Society، 2009 .(  خالل من واسع دعم على احلجم الكبرية املزارع حتصل عندما البلدان بعض يف احلال هي هذه     ّ ولعل 
 عمليات تساهم أن وميكن). Bruckner، 2016 ؛Chirwa، 2013و Dorward( احلكومية الربامج من وغريها اإلعانات

 ).Adesina، 2009( ختفيفها من    ً بدال   املساواة عدم وأوجه الفقر تفاقم يف التكنولوجيا نقل

ّ  تنو ع بأناالبتكار للمزارع من مجيع األحجام  ويسمح  والثروة احملاصيل بني التكامل حتقيق ويشكل. اإلنتاج نظم   
 ).13 اإلطار( النتيجة هذه على ا     ً برهان   احليوانية
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 29نماذج الرعي التعاقدي في كاليفورنيا - 13 اإلطار
 متكاملة نظم إنشاء إىلأصحاب مزارع تربية املاشية يف كاليفورنيا وأجزاء أخرى من الواليات املتحدة األمريكية، بشكل متزايد  يعمد

 أن ميكن كيف  واملزارعون املاشية تربية مزارع أصحاب ويستكشف. التعاقدي الرعي مناذج طريق عن احليوانية والثروة للمحاصيل
ّ    حتر كات تؤدي ّ   وكم ية األرباح وزيادة اإليكولوجي النظام وظيفة حتسني إىل الزراعية األراضي يف املناسب التوقيت يف احليوانات      

 .اجلودة العالية واأللياف باملغذيات     ّ  الغني ة األغذية

 إنتاج لنظم التعاقدي الرعي خدمات كاليفورنيا،  يف الساحلية التالل يف املاشية تربية مزارع أصحاب   ّ  يوف ر املثال، سبيل وعلى
مساحات داخل الكروم وتركيز تأثري احليوانات  إلنشاء الكهربائي السياج املنتجون ويستخدم. العنب كروم  مثل املعمرة احملاصيل

 املثل هذا يف األغنام من تتألف اليت املاشية، نقل ويتم. الرباعم ح   ّ تفت   وتسبق احلصاد تلي اليت الفرتة خالل إليهحيث هناك حاجة 
. فيه ترعى الذي الطبيعي املشهد واحتياجات الطقس حبسب األسبوع يف األقل على ات  ّ مر   وثالث   ّ  مر تني بني متكررة بصورة    ً  عادة ،
بة احلشيش وآكلة العشب جزازات دور العنب كروم  يف األغنام وتؤدي ّ   ومشذ   يلغي أو   ّ  يقل ص ما الضرورية، اخلصوبة    ّ  وتوف ر الشجر    
 .اجلرارات واستخدام     ّ واجلز   التشذيب على الوقت وإنفاق االصطناعية، واألمسدة األعشاب مبيدات استخداماحلاجة إىل  بالتايل

ّ                          املد خرات يف أحد الكروم الكبرية  بلغتقد و  ّ                             للهكتار الواحد يف املتوسط وحد ت من استهالك الوقود األحفوري.  ا      ً أمريكي   ا    ً دوالر   173                             
عن تراجع انتشار األمراض وزيادة حيوية الكرمة وارتفاع جودة العنب. وبعد االنتهاء  ا         ً الكرم أيض  أفاد القيمون على إدارة ذلك و 

ٍ            األغنام إىل أراض  زراعية أخرى مثل البساتني وحقول تنب الفص ة وقش القمح، أو إىل أراض  عامة لرتعى  تنقلمن الرعي يف الكروم،                         ّ                                       ٍ              
من  تستفيد                  ّ                                                            احلد من احلرائق. ويول د ذلك شبكة من املشاهد الطبيعية واحملاصيل واملنتجات املرتابطة اليت  محولة الوقود من أجل

لتوثيق  ا  ً حبث   ا                                     ّ                                                                 ً خدمات النظم اإليكولوجية اإلجيابية اليت يوف رها قطيع األغنام نفسه. وجيري العلماء يف جامعة كاليفورنيا ديفيس حالي  
هلا، منوذج  ا              ًّ كاليفورنيا مقر    من واليت تتخذ اليت ال تتوخى الربح Fibershedوضعت منظمة  بعض آثار النظم اإليكولوجية، وقد

حتقق مفيد للمناخ ميكن أن حيصل املنتجون من خالله على عالوة أعلى على منتجاهتم من العالمات التجارية الداعمة للنظم 
 الزراعية اليت متتص الكربون.

                             االقتصادية والقدرة على الصمود                     حجم المزرعة والمخاطر   6 - 1 - 3

يتعلق بالقدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ والتكيف معه، ميكن أن يؤدي التكثيف (الذي ينطوي يف  ما يف
ً  حجم ا األكرباملزارع واالنتقال إىل املزارع  دمجالكثري من األحيان على  ّ  يتعر ض اليت االقتصادية املخاطر يف التوازن تغيري إىل)        

 املنتجات هذه من أصغر عدد على أو واحد زراعي منتج على الرتكيز وإن). Godfray، 2012و Garnett( املنتجون هلا
ّ  يعر ض  سنوات يف ذلك بعد عنها التعويض يفرتض أمور وهي اجلوية، األحوال وسوء السلبية األسعار لصدمات املزارعني   

ّ  يعر ض أن العاملية السوق يف األساسية السلع بعض على لالعتماد وميكن.   ّ  اجلي د والطقس   ّ   اجلي دة األسعار  الوطين االقتصاد   
" اليت يعجز فيها الفقراء عن اإلفالت من براثن الفقر لفقرا دولية ل            ً األسعار "شراك     ّ  تقل بخيلق  وقد األسعار، لصدمات

). 2013 ،2002دة للتجارة والتنمية، مؤمتر األمم املتح أ؛2011(فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 
. اليقني عدم حالة يف بديلة خبيارات القيام على بالقدرة من أصحاب املزارع الكربى اليت تتفاوت أحجامها املزارعون     ّ  ويتمت ع

 يواجه فيما األسعار، وصدمات احملاصيل فشل حاالت ضد تأمني على احلصول من ىالكرب  املزارع أصحاب يتمكن فقد
 .ا   ً أيض   الدخل ومصادر اإلنتاج نظم تنويع عرب اليقني عدم املزارعني صغار

  

                                                
 https://www.fibershed.com: نظرأ  29
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عديدة تنتهج سياسات ترمي إىل  ا     ً بلدان   أن ذلك السياسات جمال يف حرجة مسألةيشكل  املزرعة حجم ال يزال
األراضي وبأسواق هذه األخرية من خالل  بدمج النهوض إىل البلدان بعض وتسعى. ا   ً حجم   األكرب أو األصغرتعزيز املزارع 

حتقيق النمو االقتصادي.  يفمن غريها  أكثرتنطوي على وفورات احلجم وتساهم  ا   ً حجم   األكربمتليكها، حبجة أن املزارع 
). Gollin، 2018(عرب فرض قيود على أسواق األراضي وأحجام املزارع  الدمج عملياتوتسعى بلدان أخرى إىل احلد من 

                   ّ               من خالهلا املسائل املتعل قة حبجم املزرعة  تعاجل أن احلكومات على     ّ يتعني  ويطرح ذلك السؤال التايل: "ما هي السبل اليت 
على األدلة املعروضة هنا، ميكن لزيادة الرتكيز      ً بناء  و ". ؟على النحو األفضل لشعوهبا والتغذية الغذائي األمن حتقيق لضمان

احلصة الكربى من التغذية يف العامل بفضل مزايا حجمها الصغري  ا                                      ّ       ً على املزارع الصغرية واملتوسطة احلجم اليت توف ر حالي  
 .   ً جمدي ا ا                        ً وتنوعها، أن تشكل استثمار  

 الستثمارات وطنية اسرتاتيجية وضع علىمن البلدان  بلد كل  يعمل بأن اخلرباء فريق أوصى ،2013عام  ويف
وجمموعة من السياسات  الصغرية، احليازات أصحاب على القائمة للزراعة رؤية إىل باالستناد الصغرية احليازات أصحاب

 وامليزانيات املصاحبة هلا من أجل دعم التحول يف قطاع احليازات الصغرية (فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي
 ). ب2013والتغذية، 

دعم شبكات املزارعني والعلماء وجمموعات اجملتمع املدين لتعزيز تقاسم املعارف واملشاركة يف توليدها من  وسيلزم
من دعم التدابري            ً بينها، بدال   ما ويف البحوث                                                ّ                       أجل إدارة النظم اإليكولوجية الزراعية املتنوعة واملعق دة داخل املزارع وأوساط 

 Nyantakyi-Frimpong ؛Brescia، ed، 2017 ؛Holt-Gimenez، 2006ملؤسسات الكبرية احلجم (اليت تساعد ا
 ).Altieri، 2018و Nicholls ؛2018وآخرون،  Teránو Mier ؛2018وآخرون،  Khadse ؛2017وآخرون، 

 بتحقيق الكفيلة السبل مبعاجلة الباحثني، مع بالتعاون النطاق، الواسعة الزراعية العمليات من عدد بدأ املقابل، ويف
حتسني األداء  وبالتايل، التقليدية، النظم يف قد ُ ف   الذي التنويع إدخال عرب اإليكولوجية الزراعية املمارسات إىل االنتقال

 ،Schulteو Leibman ؛2014وآخرون،  Zhou ؛2012وآخرون،  Helmersوالقدرة على الصمود على السواء (
 الزراعية املمارسات إىل لالنتقال مهمة مببادرات احلجم والكبرية الصغرية املزارع أطلقت ،   ً مثال   وسويسرا فرنسا ويف). 2015

 االجتماعية واحلركات األكادميية واألوساط احلكومية غري واملنظمات احلكومية السياسات بدعم تيوحظ اإليكولوجية
)Anderson  ،؛2019وآخرون Bellon وOllivier، 2018؛ Gonzalez وChang، 2018منظمة التعاون والتنمية  ؛

). وبصورة عامة، ال يرتبط تأثري حجم املزرعة على االنتقال ب2018وآخرون،  Wezel ؛2017يف امليدان االقتصادي، 
به. ومع ذلك،  ا    ً وثيق   ا                  ً بالتنويع بل ارتباط   ا    ًّ حصري   ا                             ً األمن الغذائي والتغذية، ارتباط   حتقيق أجل منإىل النظم الغذائية املستدامة 

 ميكن أنه إىل ذلك ويشري. ع      ّ بالتنو   املزارع هذه مجيع  ّ   تت سمفقط، كما ال احلجم                   ّ                   ال يعد التنويع مسة ممي زة للمزارع الصغرية 
 والبحوث الداعمة، العامة السياسات طريق عناحلجم  الكبرية إىل الصغرية املزارع من جمموعة يف التنويع إحداث يف النظر

 .املدين اجملتمع ومبادرات

هبا املزارع الصغرية والكبرية للمسامهة يف قيام النظم الغذائية املستدامة،  تتمتعحتليل القدرات التكميلية اليت  ويدفعنا
إىل االعرتاف على حنو أفضل بتعددية العمليات االنتقالية يف كل فئة من هذه الفئات وبالقدرة على تصميم السياسات 

 الصلة ذات املستويات على والتغذية الغذائي األمن ومعاجلة التنوع هذا مع التعامل أجل من وتنفيذها سياق بكلاخلاصة 
)Sourisseau، 2014.( 
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                                      الحديثة في االنتقال إلى النظم الغذائية           األحيائية             لتكنولوجيات          أن تســــــــــــاهم ا      يمكن     مدى    أي     إلى  2 - 3

  ؟                     األمن الغذائي والتغذية       تحقيق     أجل    من          المستدامة 
 إىل االنتقالية العمليات دعم على) Flavell، 2010( احلديثة األحيائية التكنولوجيات قدرة مناقشة متت لقد

 اإليكولوجية وباآلثار باحلوكمة     ّ   املتعل قة الشواغل ضوء يف) 2017وآخرون،  Lindblom( املستدامة الغذائية النظم
 ؛2013وآخرون،  Jacobsen( وأخالقي رمزي عد ُ ب   على تنطوي واليت    ّ   النق اد أثارها اليت والصحية واالجتماعية

Quist  ،؛2013وآخرون Heinemann  ،؛2014وآخرون Hilbeck  ،؛2015وآخرون Carolan، 2018،ب أ .( 
 التحديات مبعاجلة ا   ً وعد   للبعض متثل أ�ا إال املناطق، بعض يف واسع نطاق على منتشرة التكنولوجيات هذه أن حني ويف

 املبالغة ملقاومة ا   ً رمز   اآلخر للبعضفيما متثل  الزراعي، للتحول ا     ً رئيسي   ا   ً حمرك   عد ُ ت   التكنولوجيا أن إىل ا   ً نظر   املستقبلية اإلمنائية
 بتكنولوجيا الناس ثقة عدم بسبب املقاومة هذه تفاقمت وقد. والتكنولوجيا الربح على القائم اإلمنائي النموذج هبا  ّ   يت سم اليت

ّ   احملو رة الكائنات   القطاع هذا على القوية اجلنسيات املتعددة الشركات بعض هيمنة إىل ا    ً جزئي   ذلك ويرجع ،ا     ً وراثي     
)Andreasen، 2014 وقد أدى ذلك إىل بروز معارضة كبرية يف العديد من اجملاالت مما دفع فريق اخلرباء إىل اعتباره .(

األمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، بالنسبة إىل مسألة حرجة وناشئة 
 ).أ2017

ّ  وتعر ف احلديثة يف بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية (أمانة اإلتفاقية بشأن التنوع  األحيائيةالتكنولوجيات     
 املؤتلف ، مبا يف ذلك احلمض النوويالنووي للحمض ارباالخت أنابيب داخل تقنيات) 1: (أ�ا على) 2000البيولوجي، 

 إىل اخلاليا دمج) 2( أو ؛اخللوية ياتصالع أو اخلاليا يف النووي للحمض املباشر واحلقن )rDNA( األوكسجني نقوصامل
 والذي اإلئتالف، إعادة أو الطبيعية الفسيولوجي التكاثر حواجز على يتغلب الذي األمر التصنيفية، فئتها خارج تصبح أن
 املنتجات لتطوير احلديثة األحيائية التكنولوجيات وتستخدم. الطبيعيني واالنتخاب الرتبية يف مستخدمة تقنيات يعترب ال

 .مباشر بشكل خصائصها أو   ّ  احلي ة الكائنات مسات تعديل عرب

 بالسمات اجلينات ربط قبيل من ألغراض األحيائية املعلوماتية يف استخدامها ميكن معلومات التسلسلحتديد     ّ  ويوف ر
)Heinemann  ،من أجل إنتاج فيها  فات مرغوبلص كوامسات). وميكن تركيب التسلسالت املستخدمة  2019وآخرون

 االنتشار أو الرتبية يف واستخدامها املرغوب التسلسل يف التغريات عن الكشفالكائنات بغية  لفحصجمسات جزيئية 
 من للتحقق احلمض النووي تسلسالت استخدام ميكن ذلك، على عالوةو ). Sonnino، 2011و Lidder( باالستنساخ

 .احمللي املستوى على باألمهية تتسم اليت أو محايتها أو صو�ا جيري اليت األنواع من املتأتية األغذية مكونات

ّ       احملو رة أو   ّ   احلي ة احلديثة بالكائنات  األحيائيةالتكنولوجيا املشتقة من نوع من املنتجات  عرف  ُ وي   . ا             ً املهندسة وراثي    
ّ          ً وتشمل األمثلة على الكائنات احمل ورة وراثي   ّ          يف اجملال التجاري، نباتات احملاصيل القادرة على حتم ل مبيدات  ا          ً األكثر شيوع   ا                                                                       

نباتات احملاصيل  استنباطاألعشاب و/أو اآلفات من قبيل فول الصويا والذرة والقطن والكانوال والشمندر السكري. ومت 
ّ   ". وتسمح القدرة على حتم ل التعديل الوراثي" ا                                                            ً هذه عن طريق نقل احلمض النووي من أنواع أخرى، وهو ما يسمى أحيان                        

                              ّ                                                                       مبيدات األعشاب و/أو اآلفات بالتخل ص من مبيدات اآلفات الكيميائية ومن آثارها على الصحة والبيئة، أو باحلد من 
ّ         ً خرى على الكائنات احملو رة وراثي  استخدامها. وتشمل األمثلة األ  حترير          ّ                              اإلشعاع وتول د الطفرات الكيميائية وتقنيات  ا                   

ّ                  املوج ه، مثل تكنولوجيا  النوكلياز). ويتيح 2016وآخرون،  Sauer ؛2016وآخرون،  Altpeterاجلينات/اجلينوم (    



98 

9CRISPR/Cas،30 ستفعالت املشاهبة ملنشط النسخ، ونوكلياز
 
                         امل
ُ
إصبع الزنك لتعديل اجلينات، تربية النباتات  ونوكلياز 31  

 ؛Dallaire، 2017و Salsman ؛Puchta، 2017و Pacherالصناعية ( اجلراثيمواحليوانات بطريقة حمكمة وهندسة 
Yin  ،؛2017وآخرون Donohoue  ،2018وآخرون.( 

ما و  32بالرتانسكربيتوم التالعب عرب الغذائي التمثيل مبسارات م      ّ بالتحك   األيضية اهلندسة تكنولوجيات مسحت وقد
ّ                 ما جيعل وظيفة التكنولوجيات األحيائية احلديثة تتجاوز جمر د التالعب بتسلسل  33،)اإليبيجينومفوق اجلينوم ( يف  النوكليوتيد                                                  

 34. وعلى سبيل املثال، يتم تطوير تقنية إسكات اجلينات بواسطة تدخل احلمض النووي الرييباحلمض النوويجزيئيات 
 السموم وضبط)، 2018وآخرون،  Hameedا ملنع حتلية درنات البطاطا املستحثة بالربد، وحتسني جودة التجهيز (واختباره
     ً بناء   تستخدم اليت الزيتية البذور يف الدوكوسابنتاينويك محض ويعد). 2017وآخرون،  Majumdar( احملاصيل يف الفطرية
    ّ  الرب ية السلسلة الطويلة     َّ  املشب عة غري دة     ّ املتعد   3-أوميغا زيوت إلنتاج تستخدم كانت  عملية إضافة على     ً مثاال   اجلينات، متعدد

)Petrie  ،2014وآخرون.( 

                                              التكنولوجيات األحيائية الحديثة والصحة والتغذية  1 - 2 - 3

("الذهيب") الذي مت إثراؤه بالبيتا كاروتني والذي قد يتم إطالقه يف املستقبل القريب، قدرة احملاصيل        ّ ل األرز  امث    ّ يبني  
ّ         ً احملو رة وراثي   من مادة البيتا  ا           ّ                      ً الذهيب أن يوف ر تركزات مهمة بيولوجي                                              ّ على املسامهة يف التصدي لسوء التغذية. وميكن لألرز   ا  

على                  ّ استخدام هذا األرز       ً                        عدد ا من احلواجز ال يزال يعيق               ّ يتم هضمها. ولكن  كاروتني اليت تتحول إىل فيتامني أ عندما 
عليها اضطر مجيعهم  ا    ً حائز   32الذهيب و                ّ        ّ براءة اخرتاع تتعل ق باألرز   70، هناك حوايل                                   ً نطاق واسع ملواجهة سوء التغذية. فأوال  

عملية مرهقة ومكلفة وغري قابلة للقياس.  ذلك   ّ عد   ُ ي  ). و Spielman، 2007                            ّ             ىل املوافقة على أن تستخدم ملكي تهم الفكرية (إ
فق أصحاب الرباءات يف هذه احلالة بعد سنوات من التفاوض على إصدار ترخيص إنساين يسمح باستخدام البذور اوو 

                                                                                                  ّ يف البلدان املستوفية للشروط. وميكن ملتبين هذه البذور أن ينتهكوا ترخيصهم وأن خيضعوا لرسوم إذا اختلط األرز   ا   ً جمان  
ّ      املصد ر. و            ّ لذهيب باألرز  ا ، ميكن السرتاتيجيات التحوير الوراثي                                       ّ ثبت وجود خطر انسياب اجلينات اخلاصة باألرز  بعدما    

 هناك زالت ال ،ا     ً وثاني  ). Heinemann، 2007، 2013ملزارعني الفقراء (على ا التزامات   ّ  ترت بالرامية إىل حتسني التغذية أن 
 أ الفيتامني حالة لتغيري الكفاية فيه مبا عالية تكون كاروتني  البيتا من مستويات لبلوغ مواجهتها جيب كبرية  تقنية حتديات

). Poole، 2018و Glover ؛Eisenstein، 2014 ؛Brooks، 2013( الذهيب     ّ األرز   يستهلكون الذين األشخاص لدى
ّ  احملو ر الذهيب     ّ األرز    ّ   يت سم ال ذلك، على عالوةو   Bollinedi(     ّ لألرز   الزراعية اإليكولوجية النظم بعض يف  ّ  جي د بأداء ا     ً وراثي     

 واستهالكهابشأن ما إذا كان الناس مستعدين لزرع هذه األصناف اجلديدة  ا                       ً ). وال يزال السؤال مطروح  2017وآخرون، 
)Bongoni وBasu، 2016  .(املنافع من جمموعة   ّ  توف ر اليت املتنوعة اإلنتاج نظم حمل بالكامل حيل ال الذهيب     ّ األرز   أن كما 

 ؛Glover، 2017و Stoneللمنتجني واألسواق احمللية على السواء ( ،األمهية الثقافية يف الكثري من األحيان ذات التغذوية
                                                

 داخلي يسرتشد بتكنولوجيا املتكررات املتكتلة بانتظام القصرية التواتر/ احلمض النووي الرييب. بنوكليازاملرتبط  9الربوتني   30
. أما احلمض النووي الرييب إىلاحلمض النووي                                                                         ّ      هو اخلطوة األوىل من التعبري اجليين املستند إىل احلمض النووي ويتم فيه نقل شرحية معي نة من  النسخ  31

ِ َ                                 فهي العملية اليت يقوم فيها الريبوسوم يف السيتوبالزم أو يف الشبكة اهل يولية الباط ن ة برتكيب الربوتينات بعد عملية تكر  الرتمجة إىل محض احلمض النووي ير                                                                َ          
 .اجليين بالتعبري                   ّ                          نووي رييب يف نواة اخللي ة. وتعرف العملية بكاملها 

 الضرورية لتشفري اجلينات، وفك شفرهتا، وتنظيمها، والتعبري عتها. احلمض النووي الرييبترانسكربيتوم اخللية أو جمموعة اخلاليا هو مجيع جزيئيات   32
               ّ                                                          اخلاص بكائن معني  هو حالة التعبري عن اجلينوم (اجلينات) القابلة للعكس واالنتقال.(أو السجل الالوراثي) اإليبيجينوم   33
عرب حتييد جزيئات حمددة  احلمض النووي الرييب تدخل احلمض النووي الرييب هو عملية بيولوجية يتم من خالهلا تثبيط التعبري اجليين بواسطة جزيئات  34

) أثناء الرتمجة أو النسخ.                                                                 ّ                       يف ناقل الشفرة الوراثية. وميكن إسكات اجلينات (منع التعبري عن جني معني 
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Ickowitz  ،األمناط تنويع حمل حيل أنه التاريخ هذا حىت الذهيب     ّ األرز   يثبت ال األسباب، هذه وجلميع). 2019وآخرون 
 ).2019وآخرون،  Ickowitz ؛2013وآخرون،  Jacobsen( اإليكولوجية الزراعة تشجيع موازاة يف الغذائية

ّ                  ً عائق آخر أمام استخدام الكائنات احملو رة واملهندسة وراثي       ّ  ويتمث ل                    ّ                      يف نقص البيانات املتعل قة بآثارها احملتملة غري  ا                                 
املرتبط بتكنولوجيا املتكررات  9هناك دراسات منتظمة لتوصيف خصوصية الربوتني  تاملرغوب فيها. وعلى سبيل املثال، ليس

). وهناك تقارير متضاربة وحبوث 2017وآخرون،  Yin) يف النباتات (CRISPR–Cas9املتكتلة بانتظام القصرية التواتر (
إصبع  ونوكلياز ،ستفعالت املشاهبة ملنشط النسخ ُ ـ  امل ونوكلياز امليغانوكلياز،قليلة بشأن اآلثار اخلارجة عن اهلدف املرتتبة عن 

 Yanfang( اهلدف عن اخلارجة بالتعديالت تتعلق ا   ً جيد   ا     ً توثيق   موثقة مشاكل وهناك). Puchta ،2017و Pacherالزنك (
). 2018وآخرون،  Kosicki( وحذفها اجلينات ترتيب إعادة جمال يف كبرية  عمليات عن التبليغ مت وقد)، 2013وآخرون، 

 بالتحوير اخلاصة التنظيمية اللوائح من مستثناة تكون منتجات الوراثية، واهلندسة التحوير تقنيات بعض عن ينجم أن وميكن
 للتشاور الفعلي يف العديد من البلدان.               ً هذه املسألة جماال   باتت) ولكن Kershen ،2015( الوراثي

                                             التكنولوجيات األحيائية الحديثة والصحة والسالمة  2 - 2 - 3

ّ    األغذية احملو رة  ختضع نطاق الوالية الوطنية  ضمنالسالمة اليت جتريها السلطات التنظيمية  لعمليات تقييم      ً وراثي ا         
واليت يستند معظمها إىل اإلطار املقارن املسمى "التكافؤ اجلوهري" الذي اقرتحته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

ّ          والذي "جيس د الفكرة  1993االقتصادي عام              ُ                          القائمة اليت ت ستخدم كأغذية أو كمصدر هلا   ّ   احلي ة اليت مفادها أن الكائنات         
ّ            ّ        سالمة االستهالك البشري لغذاء أو مكو ن غذائي معني  مت تعديل تقييمللمقارنة عند  ا                  ً ميكنها أن تشكل أساس   أو ابتكاره"  ه                               

    ّ يعد   اجلوهري التكافؤ: "مفهوم أن إىل الغذائي لدستورا شرييو ). 1993(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
جديد  غذاءسالمة  منطلًقا لتقييمللسالمة وإمنا  تقييًماليس يف حد ذاته  ولكنه. السالمة تقييم عملية يف رئيسية خطوة
التقليدية"  ونظائرهاالتقليدي. ويستخدم هذا املفهوم ملعرفة أوجه الشبه واالختالف بني األغذية اجلديدة  بنظريه مقارنة

 ).2009(منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، 

 ااألغذية احملّورة وراثيً  ال تنطويمنظمة الصحة العاملية أن اللوائح التنظيمية القائمة قد حرصت على أ وأكدت
وأعلنت أن "األغذية  ائع.صحية مؤكدة ولكنها حّذرت من املبالغة يف استقراء الوق خماطريف األسواق على  ااملتاحة حاليً 

ّ         ً الفردية احملو رة وراثي    عامة ببيانات اإلدالء ميكن ال وأنه حدة على حالة كل  أساس على للتقييم ختضع أن جيب وسالمتها ا          
ّ   احملو رة األغذية مجيع سالمة بشأن عمليات يف األسواق الدولية يف  ااملتوافرة حاليً  اوقد جنحت األغذية احملّورة وراثيً  .ا     ً وراثي     
ّ   باإلضافة إىل ذلك، مل تظهر أي آثار على صح ة و  على صحة اإلنسان. االسالمة، ومن غري املرّجح أن تشكل خطرً  تقييم                                     

اإلنسان نتيجة استهالك هذه األغذية من جانب عامة الناس يف البلدان اليت مت اعتمادها فيها" (منظمة الصحة العاملية، 
2014.( 

خيص املسألة نفسها، ما يلي:  ما يف) 2016( والطب واهلندسة للعلوم األمريكية الوطنية األكادمييات واستنتجت
ّ                                                                                  ً "مل تسج ل أي فوارق تنطوي على خطر أكرب على صحة اإلنسان نتيجة الستهالك هذه األغذية املهندسة وراثي   مقارنة  ا     

كون ألي غذاء جديد، أكان ت                                         ً          . وتديل اللجنة هبذا االستنتاج حبذر شديد، معرتفة  بأنه قد ا                        ً بنظرياهتا غري املهندسة وراثي  
الفحص الدقيق  من خاللأم ال، بعض اآلثار الصحية اإلجيابية أو السلبية اخلفيفة اليت ال يتم اكتشافها حىت  ا     ً وراثي   ا     ً مهندس  

درت حتذيرات خاصة بشأن عمليات االستقراء جتاه وبأنه ميكن لآلثار الصحية أن تظهر مع مرور الوقت". ولكنها أص
ّ         ً عن احملاصيل احملو رة وراثي   املنبثقةاألغذية املستقبلية  ّ        ... قد توس ع نطاق ا                                         ً قائلة إن: "احملاصيل املستقبلية املهندسة وراثي   ا                      



100 

عاجلة األحيائية الصناعية الزراعية يف جمال تطوير الوقود األحيائي واستصالح الغابات وامل األحيائيةاستخدام التكنولوجيا 
وحيتمل أن تؤدي بالتايل إىل بروز مسائل جديدة ترتبط بتقدير املخاطر وإدارهتا" (األكادمييات الوطنية األمريكية للعلوم 

 ).2016واهلندسة والطب، 

 ملهندسةا لألغذية واإللزامية املنهجية السالمة عمليات تقييم" إجراء) 2012( األمريكية الطبية اجلمعية وتدعم
ّ                                                                                  وتشج ع القيام مبا يلي: (أ) تطوير واعتماد تقنيات إضافية الكتشاف التأثريات غري املقصودة و/أو  تسويقها، قبل ا      ً أحيائي      

ات الكبرية يف مستويات املغذيات أو السميات مواصلة ؛ (ب) و ييمهاتق                                         ّ                                       استخدام األساليب اليت تسمح بالكشف عن التغري 
                                                                              ّ   كجزء من تقييم التكافؤ اجلوهري؛ (ج) وتطوير تقنيات التحويل البديلة واستخدامها لتجن ب   ا                       ً يف األغذية املهندسة أحيائي  

(د)  ذلك؛ أمكن حيثما ،السريرية الصلة ذات احليوية املضادات   ّ  تشف ر اليت احليوية للمضادات املقاومة بالوامسات االستعانة
ّ   احملس نة األساليب تطوير دعم بغية حساسيةلل املسببة األغذية جمال يف األساسية للبحوث األولوية وإعطاء  احتمال لتحديد   
 ".العوامل املسببة للحساسية وجود

 لسالمة والتقييمات االختبارات من مزيد إجراء إىل احلاجة بالصحة املعنية السلطات هذه دت  ّ أك   آخر، مبعىن
ّ   احملو رة األغذية  علمي إمجاع وجود عدم إىل أخرى علمية تقديرات أشارت وقد. حدة على حالة كل  أساس على ا     ً وراثي     
إجراء االختبارات الصارمة وغري املنحازة على األغذية واملنتجات الغذائية  مواصلةودعت إىل  الوراثي، التحوير سالمة بشأن

 ).Krimsky، 2015 ؛2015وآخرون،  Hilbeck( األحيائيةاملنبثقة عن التكنولوجيا 

        واإلنصاف     عيش                   الحديثة وسبل كسب ال                      التكنولوجيات األحيائية   3 - 2 - 3

 التقليدية، واحلفظإىل تكنولوجيات الرتبية       ً إضافة  البلدان اليت اعتمدت التكنولوجيات األحيائية احلديثة،  يف هناك
ً     فضال  عن  للزراعة، املدخالت   ّ  توف ر اليت الصناعات يف كبري  بشكل األسواق   ّ  ترك ز على ة   ّ أدل   ّ  حتو ل حدوث    الوحدات إىل  

 أسعار وارتفاع الرتبية، يف املزارعني مشاركة وتراجع الصغرية، احليازات أصحاب املزارعني ونزوح املزارع يف األكرب االقتصادية
 ؛Cahoy، 2009و Glenna ب؛2007البنك الدويل،  ؛Busch، 2006و Mascarenhas( ملحوظ بشكل البذور

Heinemann  ،؛2014وآخرون Leguizamón، 2014أ2017الفريق الدويل للخرباء بشأن نظم األغذية املستدامة،  ؛ .(
ات بفعل الزراعية الكيميائية واملواد الوراثية املادة أسواق   ّ  ترك ز وترية وتسارعت  امللكية حبقوق اخلاصة الصكوك يف      ّ  التغري 
احلديثة  األحيائية التكنولوجيات عمليات عن بفعالية املنبثقة اجلديدة البيولوجية املواد ليشمل نطاقها توسيع مثل الفكرية،

)Glenna وCahoy، 2009؛ Heinemann  ،؛2014وآخرون Howard، 2015 .(االجتماعية االجتاهات هذه وتؤثر 
 إذا ما على متضاربة أدلة هناك ولكن. والثقافة واملعرفة واإلنصاف عيشال كسب  سبل على مباشرة بطريقة واالقتصادية

 .الزراعة ممارسة ن يواصلونمب    ّ تضر   االجتاهات هذه كانت

ّ        ً دراسة دامت أربع سنوات وتناولت القطن التقليدي واحملو ر وراثي   ويف  Jostيف الواليات املتحدة األمريكية، استنتج  ا                                                
مبعىن آخر، ميكن أن يتسم احلصول و بالغالل وليس بالتكنولوجيا".  ا    ً وثيق   ا             ً ارتبطت ارتباط  قد  ) "أن الرحبية2008وآخرون (

ّ         ً على أحدث املواد الوراثية والتدريب بأمهية أكرب من السمات احملو رة وراثي   . وميكن للغالل العالية املقرتنة بارتفاع تكاليف ا                                                       
رحبية املزارع و/أو أن تزيد ديو�ا، األمر الذي يضعف قدرهتا على الصمود، وال سيما يف حالة  ا     ً ض أيض              ّ املدخالت أن ختف  

                                                                                     ّ   مت توثيق هذه الظاهرة، املعروفة باسم "تأثري احللقة املفرغة"، يف النظم الزراعية احلديثة اليت ترك ز  املزارع الصغرية احلجم. وقد
 البذور، ادخار على املزارعني قدرة اخنفاض ويرتبط). Carolan، 2016 ؛2013وآخرون،  Tietz(    ّ  الغل ة علىبصورة رئيسية 

 ).Howard، 2015( البذور تكاليف بارتفاع األسواق،   ّ  ترك ز زيادة بسبب اخليارات من القليل بتوافر املقرتن
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واإلنصاف ختتلف  عيشأفريقيا إىل أن التأثريات على سبل كسب ال يف ا     ً وراثي   ّ  و راحملللقطن  فرديتاندراستان  وتشري
 ).14 اإلطار( واإليكولوجيحبسب السياق االجتماعي  ا   ً كبري    ا     ً اختالف  

ّ   حو ر تأثيرات القطن الم - 14 اإلطار  واإلنصاف عيشعلى سبل كسب ال      ً وراثي ا 

ّ        ً حو ر وراثي االقطن الم  في جنوب أفريقيا  
ّ        ً احملو ر وراثي ااملزارعني أصحاب احليازات الصغرية الذين يزرعون القطن  جتارب) Schnurr )2012   ّ  يقي م يف  ماخاتيينيف منطقة    

هذا القطن، إلقناع بلدان  اعتماد. وقد مت استغالل معدالت االعتماد العالية املسجلة مباشرة بعد 1998جنوب أفريقيا منذ عام 
ّ         ً                                                                      أفريقية أخرى على اعتماد احملاصيل احملو رة وراثي ا. ولكن التمثيل السائد ملنطقة ماخاتيين اليت حيتفى هبا يف األدبيات العلمية وال شعبية                                  

زيادة ملحوظة فيما بقيت التكاليف  الغاللتسجل  فلم. األرضواقع  على القطن مزارعو ايعيشه اليت األوضاع عن ا   ً متام   خيتلف
من معدالت  املائةيف  10واملساحات املخصصة له إىل  ّ        ً و ر وراثي امن مزارعي القطن احمل ا    ً أساس   الكبريمرتفعة، وقد تراجع العدد 

 االعتماد األولية.

 Schnurr (2012) :املصدر

ّ   لمحو ر القطن ا  فاسو بوركينا في      ً وراثي ا   
بقطاع القطن، آلية لتقوم  ةاخلاص ات ّ                                وف ر الربنامج املتكامل لتقدمي االئتمان فقديف بوركينا فاسو.  ّ        ً و ر وراثي ازراعة القطن احمل توقفت

ّ  املرج ح من كان  ولكنه. ّ        ً و ر وراثي امجيع الفئات االجتماعية واالقتصادية باعتماد القطن احمل أن تثين أسعار البذور املرتفعة املزارعني     
القروض اآلمنة. ودفعت املسائل ملنح على الرغم من وجود مؤسسات  ّ        ً و ر وراثي ااحملالذين يفتقرون إىل املوارد عن اعتماد القطن 

إنتاج القطن جبميع أشكاله.     ّ                                                                           ّ      املتعل قة باحلوكمة، مبا يف ذلك الفساد والتأخر يف الدفع، بأعداد كبرية من املنتجني إىل التخل ي عن 
 هذه وتشري. التكنولوجيا من املتأتية املنافع من   ّ حد  قد  ثانوية آفات  بروز    ّ ولكن   مستهدفة آفاتكافحة مب ّ        ً و ر وراثي ااحملالقطن قام و 

 اإليكولوجي والزراعي االجتماعي بالسياق ترتبطيف بوركينا فاسو  ّ        ً و ر وراثي ااحمل         ّ                  عديدة متعل قة باعتماد القطن  مسائل أن إىل النتائج
ّ   احملو رة احملاصيل من املخرجات حتاليل يف األحيان من الكثري يف فيه النظر يتم ال ما وهو االعتماد، هلذا  . املزرعة باب عند      ً وراثي ا   

 ).2016(  Fokو) Dowd-Uribe  )2014 :املصدر

" على أن اعتماد القليل من األدلةسوى ") 2016( والطب واهلندسة للعلوم األمريكية الوطنية األكادمييات جتد ومل
ّ     الكائنات احمل ورة  احملاصيل التقليدية. ويف املقابل، ذكر حتليل  من املتأتيةقد أدى إىل زيادات يف الغالل تفوق تلك       ً وراثي ا          

ّ    تناولت زراعة الذرة احملو رة  دراسة 76مشل  جتميعي يف املائة) وأن  25و 6بني تراوحت أنه مت حتقيق زيادة يف الغالل (      ً وراثي ا                     
ّ     مستوى السم يات كان أدىن يف الذرة احمل ورة                        ّ ) 2014(  Qaimو Klümper). والحظ 2018وآخرون،  Pellegrino(      ً وراثي ا         

يف املائة وزاد غالل  37بنسبة  35حد من استخدام مبيدات احلشرات الكيميائيةقد أن اعتماد تكنولوجيا التحوير الوراثي 
أوجه القصور املنهجية الكبرية متنع نسب املنافع               ّ يف املائة. ولكن   68ائة ورفع أرباح املزارعني بنسبة يف امل 22احملاصيل بنسبة 

ّ    املقاسة إىل السمات احملو رة   إىل التجميعي التحليل يف سامهت عديدة دراسات واستندت. أخرى عوامل من    ً بدال        ً وراثي ا                   
 تقييم يتم مل أنه كما.  فقط سنتني أو واحدة سنة سوى تدم ومل الغالل، بشأن) فعلية قياسات إىل(وليس  املزارعني ذاكرة

 ).Glover، 2010( واملزروعات املشاركني اختيار يف  ّ  حتي ز وجود احتمال

ً   أيض ا  ويعتمد ّ   احملو رة الكائنات يستخدمون نالذي املزارعون   مه بائعو          َّ لإلدارة صم   ا                          ً أحدث املواد الوراثية وبرناجم   ،     ً وراثي ا   
ّ    البذور أو الباحثون. ومتلك شركات البذور احملو رة  هذه البذور يف وقت  يعتمدون نبرامج متويل لصغار املزارعني الذي      ً وراثي ا                                        

                                                
ّ         ً أي من غري أخذ مبيدات احلشارات املصنوعة بسبب السمة احملو رة وراثي    35  ، يف االعتبار.ا                                                 
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ّ   حمو رة ليست ا     ً أصناف   يستخدمون الذين اآلخرون املزارعون يتمتع ال األحيان، من الكثري ويف). Stone، 2011مبكر (  ،     ً وراثي ا  
 .اخلارجي الدعم من نفسه املستوى على احلصول بإمكانية

والتغلب عليها من خالل     ّ                                                                  التغل ب على أوجه القصور اليت تعاين منها هذه التحليالت التجميعية يف املستقبل  وميكن
ّ                                     زيادة اليقني بشأن ما إذا كان هناك حتس ن صاف يف األداء املايل على مستوى املزرعة  ّ    السمات احملو رة  إىل يعزى                                   .      ً وراثي ا         

ّ                  ذلك اعتماد بروتوكوالت موح دة ميكنها أن تعاجل  تطلبوسي  التوزيع واستخدام الغالل يف للتفاوتاملتعددة العوامل  املصادر                       
 .الدراسة وطول والسمة والبلد احملصول حبسب للدراسات التمثيلي

                                      التكنولوجيات األحيائية الحديثة والبيئة  4 - 2 - 3

على البيئة،  احلديثة األحيائية التكنولوجيات عن املرتتبة األجل والطويلة القصرية احملتملة اآلثار حتديد ينبغي
 .مستدامة غذائية نظميف إقامة  املسامهة أجل منوتقديرها واحلد منها 

 ) الضوء 2004( البيئي التعاون جلنة  ّ   سل طت املثال، سبيل وعلى. خمتلفة      ً أشكاال   اآلثار هذه تأخذ أن وميكن
ّ    على قدرة الكائنات احملو رة  على تلويث البذور احمللية، مبا يف ذلك األنواع األصلية واألقارب الربية، ال سيما يف مراكز       ً وراثي ا                    

ّ    املنشأ والتنو ع.              

 اليتو       ّ الضار ة األعشاب مقاومة عليها تنطوي اليت العديدة املشاكل إىل) 2012وآخرون ( Mortensen وأشار
ّ    باستخدام الغليفوسات على نطاق واسع وبطريقة متكررة يف زراعة الذرة احملو رة  وارتبطت ا               ً زمنية قصرية نسبي  خالل فرتة  ّ   جتل ت                                                                   
ّ                                       . وقد مت توثيق مقاومة مماثلة لألعشاب الضار ة وآثارها السلبية على الغالل يف الواليات ا                   ً على مساحات واسعة جد        ً وراثي ا                                       

 أو ة  ّ مسي   أكثر مواد استخدام على املزارعني جترب أن الضارة األعشاب مةملقاو  وميكن). Heap، 2019املتحدة األمريكية (
 اإلنسان صحة على وخيمة تأثريات من ذلك عن ب   ّ يرتت   قد ما مع املختلفة، األعشاب مبيدات من مزيج تطبيق على

 .والبيئة

ّ  وتعر ض اآلفات مبيدات استخدام من للحدبالبكرتيا العصوية  الوراثي التحويراستحداث تكنولوجيا  ومت الكائنات     
ّ    غري املستهدفة هلا. وحىت اآلن، أسفرت زراعة احملاصيل احملو رة  باستخدام مبيدات اآلفات،  يف ما يتعلقعن نتائج متباينة       ً وراثي ا                                              

باإلضافة إىل ذلك، أثبت و حيث تراجع مستوى هذا األخري مع القطن من غري أن حتصل تغريات ملحوظة فيه مع الذرة؛ 
ّ   احملو رة البذور لتغليف النطاق الواسع االستخدام  الرتبة يف املفيدة الكائنات على  تأثريه كبري  ّ أن   النيكوتينية باملبيدات      ً وراثي ا   

 األحيائية). وإذا مت النظر بعناية يف التكنولوجيات 2017وآخرون،  Pisa ؛2016وآخرون،  Hopwood( حات     ّ وامللق  
املمكن اعتبارها يف ظروف  ، سيكون منبعينهامن نظام شامل وليس كحل سحري آلفة  ا                             ً احلديثة منذ البداية بوصفها جزء  

 ).Menzler-Hokkanen، 2017و Hokkanenأداة إضافية ملمارسات املكافحة البيولوجية لآلفات (حمددة 

                                                  التكنولوجيات األحيائية الحديثة والزراعة اإليكولوجية  5 - 2 - 3

ج التكثيف املستدام التكنولوجيا األحيائية احلديثة بوصفها أداة ممكنة لالنتقال إىل  تدعم  املستدامة الغذائية النظمُ                                                                           � 
  ا           ً ). ولكن نظر  Struik، 2014و Kuyper ؛Montpellier Panel، 2013األمن الغذائي والتغذية ( حتقيقمن أجل 

     ُ    مع الن هج  تتوافقم هبا، يعترب العديد من املؤلفني أ�ا ال                ّ وإىل كيفية التحك  إىل الطريقة اليت يتم تطبيق هذه التكنولوجيا فيها 
 ؛Levidow، 2015 ؛Altieri، 2013و Holt-Gimenezالزراعية اإليكولوجية من أجل نظم غذائية مستدامة (

Vanloqueren وBaret، 2009؛ Hokkanen وMenzler-Hokkanen، 2017 ويؤكد هؤالء املؤلفون .( 
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                           ً يف الفصل األول، مبا يف ذلك مثال       ّ  املبي نةمع العديد من املبادئ الزراعية اإليكولوجية الرئيسية  تتوافقالتكنولوجيا ال أن هذه 
 (القيم االجتماعية واألمناط الغذائية)  9(التشارك يف توليد املعرفة) و 8(التآزر) و 6(التنوع البيولوجي) و 5املبادئ 

 ؛Altieri، 2013و Holt-Gimenezو ؛Lin، 2011(احلد من املدخالت) ( 2(العدالة)، ويف بعض احلاالت، املبدأ  10و
ّ  املصد ق ةالعضوي الزراعة فكون ذلك، على عالوةو ). Levidow، 2015و ّ   احملو رة احملاصيل استخدام جتيز ال عليها           ً وراثي ا   

  شهادات إصدار خالل من القيمة وإضافة الدخل لتوليد مهمة ا   ً فرص   يلغي التكنولوجيات هذه مثل استخدام أن يعين
 .العضوية املادة

ّ   املسج لة الزيادة وتشري ّ  احملو ر الواحد احملصول زراعة يف      مع التوافق) إىل عدم 2013وآخرون،  Plourde(      ً وراثي ا   
 Davis( فعاليةقدر أكرب من الب اإليكولوجية الصحة مسائل تعاجل املتنوعة النظم أن ُ   ذ كر وقد اإليكولوجية، ةيالزراع ُ   ن هجال

 ).2014وآخرون،  Lechenet ؛2012وآخرون، 

  اإليكولوجي، النظام على القائمة الزراعية املمارسات على   ّ  ترك ز اإليكولوجية ةيالزراع ُ   ن هجال أن إىل وباإلضافة
اليت تقوم بذلك. ويعترب العديد من منتقدي م بالتكنولوجيا واجلهات      ّ التحك      ّ  كيفي ة  أمهية حمورية ملسألة ً  ض اأي تويل فهي

ّ          ّ                                  التكنولوجيا األحيائية أن استخدام هذه التكنولوجيات احلديثة قد سر ع وترية ترك ز القوة يف أسواق املدخالت، وبالتايل،                                                              
 ؛Busch، 2006و Mascarenhasفاعلة يف النظام الغذائي ( اتفقدان املزارعني استقالليتهم ومهاراهتم ودورهم كصف

Vanloqueren وBaret، 2009؛ Holt-Gimenez وAltieri، 2013؛ Levidow، 2015و ؛Rock، 2019 .(
ّ                  ّ                      ويتعارض تزايد قو ة بعض الشركات وترك زها يف النظم الغذائية                                    ّ        مع مبادئ الزراعة اإليكولوجية اليت تقر  وتدعم  ا    ً شديد   ا     ً تعارض                 

ام "معارف املزارعني والسكان األصليني والصيادين والرعاة اختالف مصادر املعرفة وتأدية الناس دور صفة الفاعل مع احرت 
 ).Pimbert، 2015(       ً متكامال   ا                          ً وسكان الغابات" بوصفها مورد  

أدوات) التكنولوجيات األحيائية احلديثة الستخدامها يف  وليس( منتجات اعتماد اليت حتول دون احلواجز وتتمثل
 ةالدميقراطي إرساءمع  ا    ً شديد   ا     ً تعارض  أطر حقوق امللكية الفكرية وسياسات االبتكار  تعارض  ُ                          الن هج الزراعية اإليكولوجية يف 

 ُ    ي عترب ال سياق يف ذلك وحيصل). Pimbert، 2015 ؛2009وآخرون،  McIntyreومتكني املزارعني وجمتمعاهتم احمللية (
اجملتمعات احمللية  لعالقة ا                                                              ً لتشجيع االبتكار الالزم لتحقيق األمن الغذائي والتغذية فحسب، بل أيض   ا                ً التمكني فيه ضروري  

 .والصحة والتعليم املايل األمن تعزيز إىل تؤدي اليتبالزراعة 

         التوقعات  6 - 2 - 3

                        ّ                                             الوراثي، ال يزال النقاش يت سم حبدة اخلالف ومثة قلق عام بشأن السالمة، واآلثار  التحويرتكنولوجيا  تبينرغم 
 ). 2013وآخرون،  Bennettالوراثي ( التحوير أدبياتالبيئية السلبية احملتملة، ومقاومة خصخصة الزراعة، و 

التكنولوجيات األحيائية احلديثة، عن طريق ومع التكثيف املستدام، تتم معاجلة أوجه عدم اليقني احملددة لتقدير مسامهات 
أن  ا                 ً ة اإليكولوجية عموم  يُ          ن هج الزراعالويف املقابل، ال يعترب مؤيدو  إجراء البحوث على أساس كل حالة على حدة.

األمن التغذائي  حتقيقمن االنتقال إىل النظم الغذائية املستدامة من أجل  ا               ً احلديثة تشكل جزء   األحيائيةالتكنولوجيات 
والتغذية ألن هناك، حبكم تكوينها احلايل، تناقضات مع املبادئ الزراعية اإليكولوجية املتصلة البيئة واحلوكمة الدميقراطية 

 والتنوع االجتماعي والثقايف وغريها من املبادئ الرئيسية.

ك يف التقدير الدقيق مبا يف ذل والغذائية، الزراعيةيف البحوث  اتالواضح أن هناك حاجة إىل زيادة االستثمار  ومن
                                 ّ         وإقامة نظم غذائية مستدامة يف ظل تقل ب املناخ  والتغذويللتكنولوجيات األحيائية احلديثة، من أجل حتسني األمن الغذائي 
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ه ( )، وقد يكون هناك 2016األكادمييات الوطنية األمريكية للعلوم واهلندسة والطب،  ؛2016وآخرون،  Altpeter    ّ   وتغري 
على سبيل املثال، أصبحت قدرة األعشاب الضارة على  .ا                                      ً الدروس من الزراعة اإليكولوجية للمضي قدم  جمال الستخالص 

 اليت األعشاب مبيدات تطوير من     ً وبدال  . كثرية  مدخالت    ّ  تتط لب اليت احلديثة للزراعة رئيسي حتد متثل املبيداتمقاومة 
 اإليكولوجي الزراعي النهج يستخدم األحيائية، التكنولوجيات بواسطة مقاومتها على القادرة واحملاصيل ا       ً استهداف   أكثر تكون
أو املتعددة اليت تشغل كامل املساحة اليت ميكن  البينيةوإقامة الزراعة  الرتبة تغطية عرب الضارة لألعشاب املقاومة الزراعة نظم

 ؛Barbieri، 2016و Gbehounouمن إزالة األعشاب (                                                    ً أن تنبت فيها هذه األعشاب، والرتكيز على صحة احملاصيل بدال  
Smith وMortenson، 2017.( 

من االنتقال إىل النظم  ا                                                                        ً املستوى العاملي، ستشكل املنتجات املتأتية من التكنولوجيات األحيائية احلديثة جزء   وعلى
من النظم الزراعية       ً أساسي ا ا                ً تشكل بالفعل مكون   باتتأ�ا  كمااألمن الغذائي والتغذية،   حتقيقالغذائية املستدامة من أجل 
اإليكولوجية الزراعية هناك أدلة قاطعة تشري إىل احلاجة إىل إدخال هذه املنتجات يف النظم  تيف عدد من البلدان. وليس
. ومل تعتمد بعض النظم الزراعية الغذائية مناذج قائمة على املدخالت الكثيفة وقد تنفذ عمليات ا                      ً اليت ال تعتمد عليها حالي  

األمن الغذائي والتغذية اليت ال حتتاج إىل إدماج منتجات التكنولوجيات  حتقيقاالنتقال إىل النظم الغذائية املستدامة من أجل 
على املدخالت  بشكل كبريبل، عندما تكون النماذج اليت تعتمد ). ويف املقا2013وآخرون،  Quistاألحيائية احلديثة (

وتستخدم التحوير الوراثي واهلندسة الوراثية هي السائدة، قد حتتاج عمليات االنتقال إىل النظم الغذائية املستدامة من أجل 
من الرتكيز                 ً واسع النطاق بدال  األمن الغذائي والتغذية إىل إعادة النظر يف األدوات املستخدمة لتشجيع االبتكار ال حتقيق

عاملي لتعديل اجلينات زيادة الرقابة واحلوار واملداوالت  رصدعلى تكنولوجيات حمددة. وتقرتح الدعوات احلديثة إىل إنشاء م
 ).Hurlbut، 2018و Jasanoffبشأن استخدام التكنولوجيات األحيائية احلديثة (

     األمن         لتحقيق                                                                         أي مدى تتفق التكنولوجيات الرقمية مع االنتقال إلى النظم الغذائية المســـــتدامة      إلى  3 - 3
                  الغذائي والتغذية؟

الزراعة والنظم الغذائية بشكل كبري. ومع ذلك، يتم االعرتاض عليها  مالمح رسمالتكنولوجيات الرقمية  أعادت
د قما وال سيما أوجه عدم املساواة يف احلصول عليها، وبسبب  ،احملتملة بسبب آثارها السلبية املباشرة وغري املباشرة اأحيانً 

ستخدم هنا لتغطية جمموعات يُ  اجدًّ  اواسعً  اعد "التكنولوجيا الرقمية" مفهومً . وتُ حمدد اعتماد على مسارتوّلده من 
. البديلة الويب ومنصات واألمتتة؛ ؛الضخمةالبيانات و  ؛الدقيقة الزراعة: الغذائية والنظم الزراعةالتكنولوجيات التالية يف 

 ةيالزراع ُنهجال يف األخريتان اجملموعتان برزت حني يف املستدام، التكثيف بُنهج اوثيقً  اارتباطً  أول جمموعتني وترتبط
 .الصلة ذات والُنهج اإليكولوجية

        الدقيقة         الزراعة  1 - 3 - 3

 البيانات   ّ  توف ر اليت الربجميات مع الزراعية املعدات يف املستخدمة االستشعار أجهزة تقرتن ،الدقيقة الزراعة يف
 الربجميات هذه وترتبط.    ّ  اجلو ية باألحوال والتنبؤات) واملناخ والرتبة والغالل احملاصيل إنتاج(بشأن  املزرعة مستوى على التارخيية
 ومىت وقت أي ويف وأين زرعها، ميكن وأصناف حماصيل أي: احملاصيل إدارة بشأن إليهم املشورة إلسداء املزارعني بأجهزة
 األقمار االصطناعيةواسطة عد ب            ُ الستشعار عن ب   ً  ال  ا(مث االستشعار تكنولوجيا جمال يف احملرز التقدم ويساعد. حصادها ميكن

وآخرون،  Higgins( بشكل آين القرارات دعم أجل من بادهلاوت اآلنية البيانات توفري على) طيار دون من اجلوية واملركبات
 إدارة إلرشاد رئيسية بصورة األدوات هذه استخدام مت وقد). 2018وآخرون،  Adeyemi ؛Carolan، 2017 ؛2017
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 حىت ا    ً حمدود   كان  تطبيقها أن ولو املزرعة حيوانات ملراقبة مماثلة أدوات استخدام ميكن ولكن ،)Beloev، 2016( احملاصيل
 ).Koenigkan، 2018و Barbedo( اآلن

املدخالت (األمسدة ومبيدات اآلفات  اتتكاليفهم عرب تكييف تطبيق برتشيد للمزارعني الدقيقة الزراعة وتسمح
 Adeyemi ؛2012وآخرون،  Aubertدة (                          ّ يف الوقت املناسب ويف أماكن حمد  و  ومياه الري) مع االحتياجات الفعلية

املغذيات؛  معدنةف امليداين يف مستويات باالختال الدقيقة). وتعىن الزراعة 2018وآخرون،  Lovas ؛2017وآخرون، 
). وال 1994وآخرون،  Cambardellaمقارنة مبستويات املدخالت من األمسدة ( ا                          ً ولكن حجم هذا االختالف صغري جد  

ّ           تشج ع الزراعة                           ّ                                                         املزارعني بالضرورة على التخل ص من املدخالت اليت حتد من التنوع البيولوجي أو اليت ترتتب عنها  الدقيقة  
 Gkisakis ؛Carolan، 2017  ّ                                   ترك ز على حتقيق املستوى األمثل من الغالل ( بلضارة أخرى على الصحة اإليكولوجية،  آثار

 ).2017وآخرون، 

 الغالل يف الثغرات ولتقليص واستدامته الزراعي النظام كفاءة  لتحسني الدقيقة الزراعة استخدام وميكن
)Lindblom  ،؛2017وآخرون Bucci  ،وحتسني الضارة واألعشاب لآلفات املتكاملة اإلدارة تيسري عرب) 2018وآخرون 

). وميكن حتقيق حتسينات يف الغالل وإنتاجية 2018 ،2017وآخرون،  Robertson( واملناخ اجلوية األحوال    ّ  وتوق ع الرتبة
 ميكنأنه  كما).  Hunt، 2010و Kirkegaard( اإلدراةاملياه عرب زيادة املواءمة بني الرتكيبة الوراثية للمحاصيل وممارسات 

 ا   ً أيض   يراعي والذيعلى نطاق املزرعة بكاملها  الدقيقة�ج الزراعة  باعتمادحتسني اإلنتاجية وحتقيق األرباح يف املزرعة 
وميكن للجمع بني  ).2018وآخرون،  Monzon( والغالل والبيئة منوها بني والعالقة للمحاصيل يولوجيةز الفي العمليات

املعلومات بشأن توقعات األحوال اجلّوية، وظهور اآلفات، وخصوبة الرتبة، وتغذية احملاصيل، وتقنيات الذكاء االصطناعي 
 بُعد، عن االستشعار بتقنيات إقرانه عند يتيح، وأن) 2019وآخرون،  Yeأن يوفّر خيارات زراعية إيكولوجية للمزارعني (

 ).Fu، 2018( املتنوعة الطبيعية للمشاهد التخطيط أجل من األرضي الغطاء بشأن أدق معلومات

الواليات املتحدة  ففييف بعض األقاليم.  الدقيقةيف استخدام تكنولوجيات الزراعة  ا                  ً حصلت زيادة كبرية جد   وقد
يف املائة  72ـنسبة بمقارنة  1997عام  الدقيقة يفيف املائة فقط من الذرة يزرع بواسطة معدات الزراعة  17األمريكية، كان 

يف املائة من األراضي الصاحلة  65 الدقيقة). وتغطي تكنولوجيات الزراعة 2015(وزارة الزراعة األمريكية،  2010عام يف 
). Michalopoulos، 2015عن     ً نقال   بCarolan، 2018( 2007عام يف يف املائة  15ـنسبة بللزراعة يف هولندا مقارنة 

 ).Michalopoulos، 2015( 2014عام يف دوالر أمريكي  اتمليار  2.3إىل  العامل يف الدقيقة الزراعة سوقووصلت قيمة 

       الضخمة         البيانات   2 - 3 - 3

عالية األداء، إىل جانب سواتل النظام العاملي لتحديد املواقع، للمزارعني الواحلوسبة  الضخمةالبيانات  تسمح
    ّ                                                        التعل م اآليل الذي يستخدم البيانات إلدارة احملاصيل (التنبؤات بشأن  بتكييف تطبيقات املدخالت مع مزارعهم. ويشكل

ّ                                                والكشف عن األمراض واألعشاب الضارة وجودة احملاصيل والتعر ف على األنواع)، والثروة احليوانية (اإلنتاج احليواين  لالغال                                                   
 احلرارة ودرجةالرتبة  أحوالف الرتبة و ية (معدل جتفوالتنبؤ بنقطة الندى)، والرتب التبخريوالرفق باحليوان)، واملياه (معدل النتح 

ّ       ومتك ن نظم  ).2018وآخرون،  Liakos( التشغيلية السياقات يف التطبيقات حتسني عليه يقوم الذي األساس )والرطوبة   
 من املزارعني واالتصاالت، املعلومات وتكنولوجيا األشياء إنرتنت يف التطورات بفضل متاحة أصبحت اليت القراراتدعم 

 .مستنرية آنية قرارات الختاذ األدلة استخدام
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) الوفاء بطاقات(مثل  أولية مصادر من البيانات من ا  ً جد   كبرية  جمموعات مجع يتم بالتجزئة، األغذية بيع قطاع ويف
 املستخدمني خصائص حتدد اليت االجتماعي التواصل(مواقع  وثالثة) البياناتتشاطر  اتفاقات عرب تقامسها(جيري  وثانوية

من وميكن استخدام مزيج من التحليالت التنبؤية والذكاء االصطناعي  ).والسياسي اإلثين واإلنتماء والدخل التعليم مثل
، الضخمةالبيانات وبفضل  ).Sunstein، 2009و Thalerاملستهلكني إىل القيام خبيارات شرائية معّينة ( 36"أجل"دفع

يف جمال بيع األغذية  ا                                                        ً اليت متارسها مصادر متعددة على عدة مستويات خللق أداة قوية جد   ميكن ترتيب الضغوط املتواصلة
يف جهود القطاع العام الرامية إىل مساعدة املستهلكني على القيام  اأيضً  الضخمةالبيانات وميكن استخدام  بالتجزئة.

اليت تسمح حملالت بيع األغذية بالتجزئة واملسؤولني عن الصحة  املعلومات توفرية عرب خبيارات غذائية مستدامة وصحيّ 
اخليارات"، أي الطرق اليت يتم عرض اخليارات فيها  تركيبةالعامة واجلهات الفاعلة األخرى املعنية بالنظم الغذائية بتشكيل "

). ويف Sunstein، 2009و Thalerالتلميحات االجتماعية واملعايري والبيئة املبنّية والتسويق ( خالل منعلى املستهلكني 
والتكنولوجيات الرقمية مالمح بيئة األغذية (فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن  الضخمةالبيانات املقابل، ترسم 

 اجلهات مصاحل مع يتماشى مبا املستهلكني خيارات على للتأثري اأيضً  استخدامها وميكن) ب2017الغذائي والتغذية، 
 أرباح تزيد اليت السليمة غري العادات وتشجيع ،اصناعيً  املنتجة األغذية استخدام زيادةل الغذائية، النظم يف األقوى الفاعلة

). وال تزال فعالية أCarolan، 2018( واحمللية التقليدية واملهارات واملعارف الغذائية األمناط حساب على الغذائية الصناعات
حيافظ املستهلكون على استقالليتهم وحرّية االختيار على الرغم من التالعب  وقدهذه التقنيات غري واضحة حىت اآلن، 

  Johnsonمصاحل القطاع اخلاص ( واخليارات الرامية إىل حتقيق أهداف الصحة العامة أ برتكيبة
 ).2012وآخرون، 

 ،Laskowskiو Kim( اإلمداد سلسلة مصدر لتتبع الضخمةالبيانات  استخدام يف أخرى ناشئة فرصة وتتمثل
2018.( 

                            األتمتة ومنصات الويب البديلة  3 - 3 - 3

بدأت قد ). و 2017وآخرون،  Manyikaكبرية على اإلنتاجية يف املستقبل (  تأثرياتكون لألمتتة تاملتوقع أن  من
 اإلنسان اآليلاليد العاملة البشرية، ولكنها تتسارع اآلن مع استخدام    ّ حمل                                          ّ  األمتتة يف الزراعة مع اجلرارات الكبرية اليت حل ت

وآخرون،  Sheponإىل زيادة اإلنتاجية والكفاءة ( أدى                   ّ                                   والطائرات من دون طي ار وآالت احلصاد والذكاء االصطناعي، ما 
ّ   ورش ها احملاصيل رصد يف بالفعل طيار دونمن  الطائرات ستخدم  ُ وت  ). 2018  حترر أن لألمتتة وميكن. امليداين لالتحلي ويف   
 على   ّ  ترك ز اليت املتنوعة األغذية إنتاج نظم يف باملشاركة هلم تسمح وأن     ً طويال   ا   ً وقت   تستغرق اليت البسيطة املهمات من الناس
 ).2018وآخرون،  Shepon( احمللي اجملتمع

سلبية كبرية على العمالة، ال سيما يف البلدان النامية حيث نسبة جمموع  على آثار ا   ً أيض  قد تنطوي األمتتة      ّ ولكن  
يف املائة يف أوروبا والواليات  1.5يف اهلند مقارنة مبتوسط  املائةيف  44                                                   ً اليد العاملة املستخدمة يف الزراعة عالية، إذ تبلغ مثال  

ّ               املفو ضية األوروبية،  ؛2018املتحدة األمريكية (البنك الدويل،    ً ال  بد بسرعة العاملة اليد يف االضطرابات حتصل وقد). 2018   
). 2018وآخرون،  Shepon( األمتتة تكنولوجيات يف ا    ً مؤخر   حصلت اليت الكربى االستثمارات بسبب تدرجيية تكون أن من
ّ  املرج ح غري من اإلنتاجية، يف زيادات حتقيق مقابل ويف  من يعانون الذين األشخاص من العديد على األخرية هذه تؤثر أن    

                                                
اخليارات يكون من شأنه تعديل سلوك األشخاص بطريقة ميكن التنبؤ هبا من غري منع أي خيار أو تغيري احلوافز  تركيبةهو "أي جانب من  الدفع  36

 ).Sunstein، 2009و Thaler( "ا     ً ملحوظ   ا              ً االقتصادية تغيري  
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 على تؤثر اليت األخرى والعوامل للفقر التصدي يتم مل إذا املزارع، عمال ذلك يف مبا التغذية، وسوء الغذائي األمن انعدام
 .والتغذية الغذائي األمن

 ربط إىل يؤدي ما اإلقليمية، الغذائية النظم لتشجيع البديلة الرقمية واملنصات الغذائية احملاور استخدام وميكن
). وعلى سبيل املثال، Carolan ،2017( الدائري باالقتصاد والنهوض بالتجزئة البيع ومنافذ باملستهلكني احملليني املنتجني

ّ    اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت لربط املنتجني احملليني لألغذية املتأتية من الزراعة اإليكولوجية بتج ار  املنصاتمت تطوير                                                                                     
يف قطاع األغذية العضوية مبساحات الصغرية التجزئة يف حماولة لتعزيز النظم الغذائية اإلقليمية املستدامة؛ وأصحاب املشاريع 

 تربط منصات أو) ب2017وآخرون،  Davies( األغذيةشاطر لتمبادرات  طالقوإل ؛)Carolan ،2017الطبخ املتاحة (
 .األراضي على احلصول فرص حمدودية من يعانون مبزارعني بيعها أو أرضهم بتقاسم الراغبني املزارعني

 الزراعة إىل الشباب جلذب ومهمة مفيدة دخول نقطة ا   ً أيض   الرقمية التكنولوجيات استخدام يشكل أن وميكن
 ).Hung، 2004( اإليكولوجية

 التحتية البنية توفّر حيث األغذية تشاطر لشبكات مهمة أداة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا منصات عدّ وتُ 
 األمن وتعزيز اهلدر من احلد على اأيضً  يساعد الذي األمر احلضرية، الغذائية النظم يف املدنية املشاركة ألشكال التنظيمية
 ).15 اإلطار( املهمشة للفئات والتغذية الغذائي

 

األغذية في المناطق الحضرية والحد  تشاطرمنصات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين  - 15 اإلطار
 من المهدر منها

 100األغذية باستخدام منصات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أكثر من  لتشاطرمبادرة  4 000 من أكثرمت توثيق  لقد
الربح، والبلديات، والسكان، وتشمل  اليت ال تتوخىشرك هذه املبادرات األعمال التجارية، واجملموعات                    ُ مدينة حول العامل. وت  

 هذهمجيع  وتسعى. األغذية لتشاطر التعليميةاحلدائق اجملتمعية وتشارك الطهي وتناول الطعام يف املطابخ اجملتمعية واجلوالت 
 .األغذية من واملهدر الفاقد من نفسه الوقت يف احلد مبوازاة والتغذية الغذائي األمن معاجلة إىل املبادرات

الدروس  تلجأفرص احلصول على األغذية احمللية. ويف لندن،  ادةزي هدفهااألغذية  لتشاطرمبادرة  45، هناك             ً سنغافورة مثال   ويف
التفاعل االجتماعي. ويف برلني، تسمح الثالجات العامة  زيتعز مبوازاة من األغذية  الفائضاستخدام  إىل           ّ            اجلماعية لتعل م فن الطبخ 

 لشبكات إنقاذ الطعام بتعزيز األمن الغذائي والتغذية للسكان املهمشني يف املناطق احلضرية.

 .Morrow (2018)و ،Marovelli (2018))، و2017وآخرون ( Davies :املصادر

      م بها                              ّ لى التكنولوجيات الرقمية والتحكّ  ع    صول  ح   ّ            وترّكز القوة وال                 الفجوة الرقمية،  4 - 3 - 3

 ؛Carolan، 2017( بالتجزئة والبيع املدخالت شركات من قليل عدد على االعتماد تزيد أن الرقمية للزراعة ميكن
Gkisakis  ،القدرة على الصمود واإلنصاف يف النظم الغذائية  إضعاف)، ما يؤدي إىل 2017وآخرون 

)Higgins  ،ج التكثيف  الدقيقة      ّ           ). وترك ز الزراعة 2016وآخرون ُ           واألمتتة على زيادة اإلنتاجية والغالل مبا يتماشى مع �                                                
 ).Carolan، 2017هبذه التكنولوجيات إىل حد كبري ( الكربىم شركات املدخالت               ّ املستدام، وتتحك  

وآخرون،  Higginsممارساهتم احلالية ( معالتكنولوجيات الرقمية  لتكييفيناضلون  املزارعني بعض يزال وال
الزراعة الرقمية بأ�ا  وصفت وقد ،واختبارها تبادهلا من    ً بدال   التكنولوجيا نقل يف   ّ   يتمث ل النموذج السائد      ّ ولكن   ).2017
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 ؛Carolan، 2017على حساب املراقبة املكانية الطويلة األجل ومعارف منتجي األغذية ( الضخمةالبيانات تثمن 
Higgins  ،رئيسية يف جمال احلوكمة تتعل ق مبن يتحك م باملعلومات والتكنولوجيا  تساؤالت ذلك ويثري). 2017وآخرون                          ّ          ّ                       

ّ      ومن يتحك م باحل  ويرتبط ،)2017وآخرون،  Higgins ؛Carolan، 2017( لى املعلومات واحلقوق ذات الصلةع صول       
 املستدامة الغذائية النظم لتطوير             ُ            لي مقارنة بالن هج الفردية            ُ       ّ                اليت تعطى للن هج املرك زة على اجملتمع احمل القيمذلك باختالف 

)Gkisakis  ،؛2017وآخرون Carolan، 2018ب.( 

  متكافئة غري قوة عالقات يف واملواطنني األغذية منتجي حتتجز أن الرقمية للزراعة ميكن املنطلق، هذا منو 
). أCarolan، 2018 ؛2017وآخرون،  Higgins( بالبيانات وتتحكم واملعدات املنصات متلك اليت الكربى الشركات مع

 91و 99و 99و 60مخس شركات للبيع بالتجزئة فقط على    ّ                            ّ                       ً ويت سم بيع األغذية بالتجزئة بالرتك ز الكبري، حيث تسيطر مثال  
أسرتاليا ونيوزيلندا من قطاع بيع األغذية بالتجزئة بأكمله يف الواليات املتحدة األمريكية و عىل التوايل  املائةيف  91و 91و

م قطاع البيع بالتجزئة بشكل متزايد باخليارات الغذائية اليت تعرض         ّ ). ويتحك  جCarolan، 2018وفنلندا والنرويج والسويد (
 أنواع بنياملتاحة ل ذلك من اخليارات    ّ يقل   وقد                                    ّ                          على الناس وبقدر كبري من املعلومات املتعل قة هبم ومبشرتياهتم الغذائية. 

 ،Carolan( املستدامة الغذائية النظم إىل االنتقال يف فاعلة كصفات  األشخاص دور بالتايل د    ّ ويهد   املعروضة األغذية
 ). أ2018

 الصناعة أهداف تليب ال اليت احملتملة البديلة الغذائية اخليارات توافر استخدامها، لكيفية ا   ً تبع   الرقمية، الزراعة متنع وقد
      ً عادة   بالتجزئة األغذية بيع جمال يف الضخمةالبيانات     ّ  وترك ز). Carolan، 2017( والربح باإلنتاجية     ّ   املتعل قة الرئيسية

ّ       اليت تربط استهالك أنواع معي نة من األغذية باإلجنازات الفردية والوضع االجتماعي. ويرس خ هذا  37اخلارجية اخلصائص على                                                   ّ                         
كمواطنني إلحداث تغيري   مجاعية بصورة العمل من  ً ال  بد راحتهم تأمني إىل املستهلكني وميول اإلنتاجية علىالتشديد الرتكيز 

 ).أCarolan، 2018( واستهالكهااألغذية  إنتاج أمناطاجتماعي يف 

 الدقيقة                                     ّ                   شركات املدخالت الزراعية الكربى هي اليت ترو ج يف األساس للزراعة  كونمسألة رئيسية يف   ل     ّ وتتمث  
ّ                                                               وتستفيد منها، يف حني أنه يلزم إحداث حتو الت مهمة للحد من استخدام األمسدة ومبيدات اآلفات من أجل االنتقال إىل                                     

ّ   حتو الت وهي)، 2016النظم الغذائية املستدامة (الفريق الدويل للخرباء بشأن نظم األغذية املستدامة،   يف تصب ال قد  
                                ّ         ببيع املنصات واملعدات مع تزايد الرتك ز يف جمال  الكربىالت الزراعية وتقوم شركات املدخ .املدخالت موردي مصلحة

ويتطلب اعتماد  ).أ2017(الفريق الدويل للخرباء بشأن نظم األغذية املستدامة،  الدقيقةحول الزراعة  الضخمةالبيانات 
وآخرون،  Van Meenselيف الوقت ورأس املال من جانب املزارعني ( لية كربىأو  اتاستثمار  الدقيقةتكنولوجيات الزراعة 

 تكون وقد). 2009وآخرون،  Reichardt( أوروبا يف املتوقع من أدىن اعتماد معدل لتسجيل ا     ً رئيسي   ا   ً سبب   ميثل ما)، 2012
)، 2017وآخرون،  Higgins( املنخفض الدخل ذوي املنتجني صغار إىل بالنسبة باهظة الدقيقة الزراعة عن املرتتبة التكاليف

ّ  يوس ع ما  حجم    ّ وقل   املزارعني عمر زاد كلما  الرقمية التكنولوجيات اعتماد ويرتاجع. وصغارهم املزارعني كبار  بني الفجوة   
). 2018وآخرون،  Tamirat( ا   ً حجم   األصغر املزارع يف الدقيقة الزراعة رحبية تقلص للمعدات الثابتة التكاليف ألن املزرعة

 ا    ً حاجز   الدخل املنخفضة البلدان يف واإلنرتنت أجهزة احلاسوب استخدام إمكانية إىل املزارعني صغار من العديد افتقار ل   ّ وميث  
 ).Piwowar، 2018( الدقيقة الزراعة اعتماد أمام

                                                
ّ                                               من ماد ته، مثل: العالمة التجارية والتوسيم والسعر؛ أما     ً جزء ا تشكل أن غري من املنتج هبذا املرتبطة اخلصائص هي غذائي ملنتج اخلارجية اخلصائص  37      

ّ                                                  اخلصائص الداخلية أو احلس ية، فهي تشمل: اللون أو النكهة أو الرائحة أو املظهر                       )Li 2015، وآخرون.( 
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 املدخالت، على املتزايد االعتماد من مسار يف املزارعني حيبس أن الثمن الباهظة الرقمية املعدات الستخدام وميكن
 املزرعة، وأرباح احملاصيل، إنتاج كلفة  على الدقيقة الزراعة لتأثري تقييم ويشري. ين    َ بالد   األحيان من الكثري يف يرتبط الذي األمر

  األرباح، تزيدأن و  اإليكولوجية النظم على اإلشراف تعزز أن الدقيقة للزراعة ميكن أنه إىل املوارد، على واحملافظة
 ).Schimmelpfennig، 2018( احلاالت بعض يف التشغيلية التكاليف ا   ً أيض   ترفع قد أ�ا ولو

 بني التبادالت بتيسري واإلنرتنت، اخلليوي اهلاتف قبيل من أدوات تستخدم اليت الرقمية املعلومات نظم وتقوم
 الثقة بناء وعلى أقصر غذائية سالسل إنشاء على والقدرة الدخل، املنخفضةالبلدان  فيها مبا البلدان، من عدد يف املزارعني

ستتمكن املزارع الصغرية واملتوسطة  38الرقمية، الفجوة تقليص مت وإذا). Weiping، 2018و Si( واملستهلكني املزارعني بني
احلجم واملؤسسات وجمموعات اجملتمع املدين واحلكومات من استخدام هذه التكنولوجيات لتحقيق األهداف االجتماعية 

 األرزّ  حقول يف األمساك تربية نظم تعدّ  اليت واحمللية التقليدية اإليكولوجية الزراعية املمارسات تقاسم وسيصبح. واإليكولوجية
 اإليكولوجية الزراعية املعارف بالتايل حيّسن ما الرقمية، التكنولوجيات باستخدام أسهل وتطبيقها عليها، مثال خري الصني يف

 ).Liangliang، 2018و Xin( الدميقراطية املعلومات ونظم

يد     أو           التركيبية         المدخالت    من      ّ  التخّلص     يجب    هل  4 - 3         غذائية     نظم     إلى         لالنتقال           اســـــــــــتخدامها      ترشـــــــــــ
         ل األسمدة ا  مث   -          مستدامة؟

 ومبيدات(األمسدة  الرتكيبية املدخالت تأثري بشأن واالجتماعية والصحية واالقتصادية البيئية الشواغل لت  ّ شك   لقد
 ةيالزراع ُ   ن هجال ركزت حيث املستدامة، الغذائية النظم إىل االنتقال على الدوام عند تطرح مسألة) اآلفات ومبيدات األعشاب

 زيادة على املستدام التكثيف ُ  � ج دت  ّ شد   حني يف ا     ًّ تدرجيي   منها والتخلص املدخالت هذه من التقليل على اإليكولوجية
وآخرون،  Springmann ؛2018وآخرون،  Baudry ؛Williamson، 2015و Watts( استخدامها يف الكفاءة
دة وال                           ّ لكن مع الرتكيز على أبعاد حمد  ، أن مسائل مماثلة تثار بشأن استخدام مبيدات األعشاب واآلفات مع). و 2018

 .توضيحي كمثال  األمسدة على هنا الرتكيز     ّ ينصب   اإلنسان، بصحة     ّ   املتعل قةسيما تلك اليت 

 مجيع يف األساسية احملاصيل غالل زيادة يفالعقود األخرية  يف الرتكيبيةاالستخدام املتنامي لألمسدة  ساهمقد و 
 بشكل والدخل الزراعي اإلنتاج ارتفاع إىل أدى الذي األمر ،)Pingali، 2012 ؛Gollin، 2003و Everson( القارات

 مباشرة نتيجة واسع نطاق على الرتكيبية األمسدة استخدام     ّ ويعد  . العامل يف الغذائي األمن انعدام تراجع إىل وبالتايل ملحوظ،
 املؤسسات تقوم العامل، من عديدة أجزاء ويف. املزارعني على توزيعها تدعم اليت البلدان من العديد يف الوطنية لإلعانات

 تعزيز جانب إىل) رئيسية بصورة والقمح      ّ واألرز  (الذرة  اهلجينة البذور تشمل تكنولوجية حزمة إطار يف بذلك الوطنية الزراعية
 ).2009 ،وآخرون Minot ؛2006وآخرون،  Poulton( احملاصيل حلماية اآلفات مبيدات استخدام

 عالية بيئية تكاليف على انطوى الرتكيبية قد لألمسدة النطاق الواسع االستخدام أن ا    ً مؤخر   اجللي من أصبح وقد
ّ                                     تلو ث اهلواء واملياه والرتبة. وتتسبب األمسدة  مشلت ا  ً جد   بسبب قابليتها العالية للذوبان، بتلويث املياه السطحية  الرتكيبية  

 Campbellالساحلية والبحرية، وبتكاثر الطحالب السامة وبروز املناطق املائية امليتة ( املستجمعاتواجلوفية، مبا يف ذلك 

                                                
ٍ              الفجوة الرقمية هي أي توزيع غري متساو  يف احلصول على   38 أو استخدامها أو التأثر هبا بني أي عدد من  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا                                  

 ).NTIA، 1995(السياسية  اجلغرافيةأو  اجلغرافيةأو  االجتماعيةاجملموعات املختلفة؛ وميكن حتديد هذه اجملموعات باالستناد إىل املعايري 
 U.S. Department of Commerce, National Telecommunications and Information Administration (NTIA). (1995). Falling 
through the net: A survey of the have nots in rural and urban America. Retrieved from 
http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/fallingthru.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_and_communications_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_group
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_group
https://en.wikipedia.org/wiki/Geographical_region
https://en.wikipedia.org/wiki/Geographical_region
https://en.wikipedia.org/wiki/Country
https://en.wikipedia.org/wiki/Country
http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/fallingthru.html


110 

). 2012 ،وآخرون Swaney ؛2012 وآخرون، Howarth ؛Bergström، 2007و Kirchmann ؛2017وآخرون، 
ّ   سج لت وقد  ما وتطبيقها ونقلها الرتكيبية األمسدة إنتاج نتيجةاالحتباس احلراري  غازات انبعاثات يف زيادة أخرى دراسات  
 عوامل على البيئة على املرتتبة اآلثار حجم ويتوقف). 2009 وآخرون، Synder( عاملي بيئي تلوث حدوث إىل أدى

ّ   وكم ية الرتبة، ونوع وجودته، وشكله السماد نوع تشمل عديدة  .احملاصيل وإدارة احلقل، وموقع وكثافتها، توزيعها األمطار   

" التحمل على الكوكب"قدرة  جتاوز يف املسامهة الرئيسية العوامل أحد الزائدة األمسدة تطبيق يشكل عامة، وبصورة
)Steffen  ،وقد ر 2015وآخرون .(   ّ      Sutton ) تتجاوز أوروبا يف النيرتوجني من للفواقد البيئية التكاليف أن) 2011وآخرون 

 ظهر ُ ت   ذلك، على عالوةو ). 2011وآخرون،  Sutton( وحدها الزراعة يف النيرتوجني لتطبيق املباشرة االقتصادية املنافع مجيع
 من    ّ  ومكث ف متواصل بشكل الرتكيبية األمسدة الستخدام ميكن كيف  والصني أفريقيا يف األجل الطويلة امليدانية التجارب

 ،Zhangو Miao ؛Waddington،ed ، 2013( الغالل وتراجع الرتبة تدهور إىل يؤدي أن عضوية، تعديالت إضافة دون
 ).2017وآخرون،  Mtangadura ؛2011

 شراء على االعتماد وأدى. ا   ً أيض   واقتصادية اجتماعية تكاليف على الرتكيبية األمسدة استخدام انطوى وقد
بفشل  وبالتايل، احلاالت من العديد يف املزارعني ديون بزيادة تسبب ما اإلنتاج، تكاليف زيادة إىل السنوية املدخالت

). وبصورة 2016الفريق الدويل للخرباء بشأن نظم األغذية املستدامة،  ؛GSA ERS، 2010األعمال التجارية يف املزارع (
قدرة شرائية عالية، لذا قد يكون من األصعب على املزارعني املهمشني واحملرومني  الرتكيبيةعامة، يتطلب استخدام األمسدة 

تؤدي زيادة االعتماد على شراء املدخالت إىل زيادة أوجه عدم املساواة االجتماعية  أن ميكن. بالتايل، عليهااحلصول 
)Hooper  ،2002وآخرون.( 

من قبيل الزراعة العضوية، واحلراجة الزراعية، والزراعة الدائمة، بصورة رئيسية على  الرتكيبية  ُ             الن هج الزراعية  عتمدوت
املوارد الطبيعية وخدمات النظم اإليكولوجية والعمليات اإليكولوجية من أجل حتسني ظروف الرتبة لنمو النباتات، منتقلة 

 األمسدة العضوية  تفضيل معات إىل منوذج إلعادة تدوير هذه األخرية بذلك من إدارة التدفق املباشر للمغذي
 ؛2014وآخرون،  Maraux ؛Gliessman، 2007 ،2005حيثما أمكن ذلك ( الرتكيبيةعلى 

Migliorini وWezel، 2017 .(تضر   اليت واملشرتاة الرتكيبية املدخالت استخدام من التقليل إىل   ُ   الن هج هذه وتسعى ّ    
 املوارد على ترتكز اليت واملتنوعة الدائرية الزراعية اإليكولوجية النظم وبناء منها التخلص إىل أو والبيئة، اإلنسان بصحة

 ؛Gliessman، 2016 ؛Shiming، 2016 ؛2014وآخرون،  Wezel( ا   ًّ حملي   واملتاحة دة     ّ املتجد   والبيولوجية الطبيعية
de Boer وvan Ittersum، 2018 .(أساسي احليوانية الثروة دور أن     ّ يتبني   املنظور، هذا ومن )Mottet  ،؛2017وآخرون 
de Boer وvan Ittersum، 2018 مبا أنه من املهم إغالق الدورات البيولوجية والبيئية وضمان جتدد خصوبة النظام (

 ).2016ية، اإليكولوجي عرب إغالق دورات املغذيات (فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذ

، مبا يف ذلك ا                            ّ       ًّ من ممارسات اإلدارة العضوية املكي فة حملي   جمموعة استمرارأثبتت دراسات عديدة قابلية  وقد
املبادرات  تشمل واليترسات التقليدية، اواحلراجة الزراعية واملم احليواين لسمادوا والسماد العضوياملمارسات اخلاصة بالبقول 

 Coulibaly ؛1998وآخرون،  Snapp( أفريقيا يف سيما ال العضوية، املصادر إىل لالنتقالالعامة الرامية إىل دعم املزارعني 
 الفوسفور على باحملافظة تسمح البقول بواسطة العضوية اإلدارة أن األجل الطويلة التجارب برهنت وقد). 2019وآخرون، 

 حبرث، أدى اللجوء إىل إراحة األرض زمبابوي). ويف Snapp، 2015و Gallaher( احلاالت بعض يف النيرتوجني وتوافر
). ويف مجهورية تنزانيا املتحدة، مسح مزيج 2003وآخرون،  Chikowo( الرتبة بنية تأهيل وإعادة الذرة منو حتسني إىل البقول
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(املستخدمة يف نظم نقل الكتلة األحيائية) بزيادة الغالل من  Tithonia diversifoliaمن الفوسفات احلجري وشجريات 
). وميكن اعتبار هذه االسرتاتيجية اليت تستخدم الفوسفات 2006وآخرون،  Ikerra( الفورسفورحبوب الذرة وتوافر 

مع الذرة إىل حتسن ملحوظ للبقول وتعاقبها  البينية. ويف مالوي، أدت الزراعة ا        ً إيكولوجي   ا     ً زراعي   ا  ً �ج  ، ا               ًّ احلجري املتاح حملي  
 ،1998وآخرون،  Snappيف غالل هذه األخرية ويف جودة الرتبة يف ظروف الزراعة اخلاصة بأصحاب احليازات الصغرية (

وتقنية "الزاي" التقليدية للمحافظة على الرتبة واملياه (أحواض الزراعة) يف بوركينا  السماد العضوي). ومسح استخدام 2010
 ).2019وآخرون،  Coulibalyمتعدن الرتبة وحتسن جودهتا بصورة عامة (فاسو بزيادة 

 تقنية "الزاي" - 16 اإلطار
أطنان للهكرت  3إىل  1العضوي ( والسماد املياه تركيز إىل الرامية احلفر يف الزراعة أشكال من خاص شكل هي"الزاي"  تقنية

رفة قصرية سنتم 15و 10، وعمقها بني سنتم 40و 30(يرتاوح قطرها بني  ا                       ًّ الواحد) يف أحواض صغرية جد                       ِ         ) يتم حفرها بواسطة جم 
والدخن وغري ذلك). ويتم إيداع الرتبة اليت أزيلت من كل احلفرة عند آخر  لغرس البذور فيها (الذرة الرفيعة سنتم 80املقبض كل 

اسطة الرياح إىل احلفر. ويؤدي سطح الرتبة حفرة يف السلسلة للحد من التآكل وحبس الرمال والغرين واملادة العضوية املنقولة بو 
املادة  جتذبالصغرية وبالتايل يزيد من كمية املياه اليت يتم حبسها يف احلفر. و  املياهدور مسجتمعات  ،اليت مل يتم حرثها حول احلفر

رض؛ وتسمح هذه النمل األبيض الذي حيفر املمرات إىل سطح األ ،العضوية املوضوعة يف كل حوض صغري قبل موسم األمطار
عميقة تكون حممية من التبخر السريع  مائية جيوب وبتشكيل بالتغلغل للمياه باملعادن، الغين بالرباز واململوءة للحياةالبىن املولدة 

 400لكمية األمطار املتساقطة، ميكن أن يرتاوح حمصول احلبوب بني  ا                                               ً وتستفيد منها اجلذور بني فرتتني من هطول األمطار. وتبع  
 .حىت لو كانت الرتبة فقرية يف األساس                                  ّ كلغ وأن ينتج الكمية نفسها من القش    1000و

 http://www.fao.org/3/i1861f/i1861f05.pdf : مستمد مناملصدر

للمغذيات  ا     ً طبيعي   ا             ً والبقول) مصدر   سماد العضويوال الطبيعي أن تشكل األمسدة العضوية (مثل السماد وميكن
ّ                                                              وأن حتس ن بنية الرتبة واحتجاز املياه وأن تعزز النشاط البيولوجي للرتبة و  الكربون. كما ميكنها اإلفراج عن املغذيات  احتباس     
  ولالبق إدخال مثل اإلدارة، ممارساتتساهم  أنبوترية أبطأ وعلى فرة زمنية أطول مقارنة باألمسدة املعدنية. وميكن 

 مسامهة الرتبة، تغطيةمستخدمة يف  حماصيل أو مقحمة حماصيل بوصفها احملاصيل تعاقب يف اخلضراء األمسدة من وغريها
 ؛2017 وآخرون، Droppelmann ؛2014وآخرون،  Iverson( الفوسفور وتعبئة النيرتوجني تثبيت يف كبرية

Mapfumo، 2011؛ Franke  ،؛2018وآخرون Scrase  ،وتظهر دراسات جتريبية عديدة طويلة 2019وآخرون .(
أو البقول تشهد زيادة يف تراكم النيرتوجني  والسماد العضوي أوالطبيعي األجل أن النظم العضوية اليت تستخدم السماد 

ّ             يف تسر ب النيرتوجني،  ا                       ً والكربون يف الرتبة وتراجع   النظم اليت تستخدم السماد بكثافة ويلزم  يفأنه جيب توخي احلذر  إال    
 Snapp ؛1998وآخرون،  Drinkwaterإجراء مزيد من البحوث بشأن استخدام السماد يف ممارسات الزراعة العضوية (

 Tittonell ؛Zhang، 2011و Miao ؛2010وآخرون،  Snapp ؛Snapp، 2008و Drinkwater ؛1998وآخرون، 
 ).2007 ،وآخرون

    ً                                              بداية ، قد تكون خيارات اعتماد التسميد العضوي حمدودة ف. ا                               ً األمسدة العضوية على أوجه قصور أيض   وتنطوي
املزارعني، وال سيما أصحاب احليازات الصغرية، يف مناطق مثل أفريقيا اجلنوبية حيث الرتبة ليست خصبة  بالنسبة إىل بعض

وآخرون،  Mafongoya ؛2013وآخرون،  Sommer ؛Giller، 2001و Mapfumoبطبيعتها وتعاين من التدهور (
 ). 2013وآخرون،  Mapfumo ؛2009املعهد الدويل لبحوث احملاصيل يف املناطق االستوائية شبه القاحلة،  ؛2007

http://www.fao.org/3/i1861f/i1861f05.pdf
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 أحناء معظم يف الرتبة موارد قاعدة يف طبيعي بشكل قليل النباتات، لتغذية ًّ  ي ا أساس ا    ً عنصر      ّ يعد   الذي الفوسفور أن كما
. اإلنتاجية حتسني أجل من احملاصيل إنتاج نظام إىل األحيان من الكثري يف استرياده وجيب الكربى الصحراء جنوب أفريقيا
 متقلبة، أو متدنية الصغرية احليازات أصحاب للمزارعني املتاحة العضوية املغذيات مصادر بعض جودة تكون قد ،ا     ً وثاني  

 ،Mapfumoو Mtambanengwe ؛2001وآخرون،  Palm( التسميد على املرغوب التأثري هلا يكون ال قد وبالتايل،
املغذيات العضوية قبل أن تصبح متاحة للنباتات. وتستغرق هذه العملية البيولوجية  تعدين يتم، ال بد من أن ا        ً ). وثالث  2006

عدل الصحيح ويف املكان الكثري من الوقت وقد يصعب مع األمسدة العضوية ضمان تطبيق مصدر املغذيات الصحيح بامل
 احلاجة عند األساسية املغذيات تثبت أن احملاصيل وباستطاعة). Bruulsema، 2014و Johnstonوالوقت الصحيحني (

ّ   تسر هبا إىل يؤدي ما ،ا   ً ممكن   امتصاصها يكون ال عندما عنها تفرج أن أو  عمل إىل     ً عادة   العضوية املادة إدارة حتتاج ،ا    ً وأخري  .   
 وإدماجهما. ،والسماد الطبيعي العضوي السماد وحتضري اخلضراء األمسدة حلصاد ذلك يف مبا إضايف،

                                                 ُ                                             بد من االستثمار يف البحوث واإلرشاد والتعليم يف جمال الن هج البديلة للتسميد اليت جتمع بني األمسدة املعدنية  وال
 ،Tekenaو Oladeleتنوع النظم الزراعية يف ظل ظروف الرتبة واملياه واملناخ املختلفة ( مراعاة معالة                   ّ والعضوية بطريقة فع  

ّ        ّ املرج ح أن تت   ومن) Coe ،2019و Sinclair ؛2007وآخرون،  Tittonell ؛2010 كلل االبتكارات بالنجاح إذا أخذت    
اليت تنخفض فيها احمللي يف احلسبان. وعلى سبيل املثال، يف املناطق  اإلكولوجيوالسياق االجتماعي  ا                 ً املوارد املتاحة حملي  

غالل احلبوب  زيادةكمية األمطار يف أفريقيا الغربية واجلنوبية، أدت التكنولوجيا اليت تعطي جرعات صغرية من األمسدة إىل 
هبا (املعهد  املوصىيف املائة دون الكميات  30وإىل التقليل من تطبيق األمسدة بنسبة  املائةيف  100و 30بني  ترتاوح بنسبة

). وميكن للجمع بني 2010وآخرون،  Twomlow ؛2009الدويل لبحوث احملاصيل يف املناطق االستوائية شبه القاحلة، 
 استخدام من حيد أن الرتبة خلصوبة املتكاملة اإلدارة يف العضوية املغذيات وموارد املعدنية األمسدة من الرشيدة الكميات
 ).2017وآخرون،  Mtangadura( الغالل ويزيد الرتبة يف الكربون خمزونات ن   ّ وحيس   املعدنية األمسدة

 أو استخدامها بشكل حكيم لالنتقال  الرتكيبيةكان جيب التخلص من األمسدة   إذا ا  ّ عم   النظر     ّ وبغض  
ة يعاُ         ن هج الزر المن استخدامها واحلد منه، وتعرض  التقليل حنو متزايد بشكل التوجه يتمإىل النظم الغذائية املستدامة، 

 كفيلة بتحقيق ذلك.                                                                    ً اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة اليت جرى حتليلها يف هذا التقرير سبال  

          الغذائية       النظم     إلى         االنتقال            اســـتراتيجية    من     ً جزًءا           البيولوجي         التدعيم     شـــكل ي    أن      يمكن     مدى    أي     إلى  5 - 3
          والتغذية؟         الغذائي      األمن        لتعزيز           المستدامة

 بوصفهما واستهالكها احملاصيل من متنوعة تشكيلة بزراعة البيولوجي التدعيم األحيان من الكثري يفيتقابل 
 االسرتاتيجية بشأن اآلراء يف تعارض مثة ولكن. الغذائية األمناط يف التغذوي النقص حاالت ملعاجلة بديلة اسرتاتيجيات
 .متوازن غذائي منط لتأمني األفضل واملمارسات

 أساليب أو النباتات، تربية خالل من احملاصيل يف والفيتامينات املعادن كثافة  زيادة على البيولوجي التدعيم نطوييو 
 حيث احلصاد بعد األغذية بإثراء ذلك مقابلة وميكن). Saltzman، 2017و Bouis( الزراعية املمارسات أو اجليين، النقل

 اللب ذات احللوة البطاطا تطوير    ً مثال   التقليدية النباتات تربية وتشمل. جتهيزها أثناء الغذائية املنتجات إىل املغذيات تضاف
 ؛2017وآخرون،  Finkelsteinوالدخن اللؤلؤي الغنية باحلديد (                 ّ والفاصوليا واألرز   كاروتني،  بالبيتا إثراؤها مت اليت الربتقايل
Hotz  ،ب؛2012 أ،2012وآخرون Mondal  ،الذهيب     ّ األرز   يشكل التقرير، هذا يف ا    ً سابق   كر ُ ذ   وكما). 2016وآخرون 
 من خالل الرتبية القائمة على نقل اجلينات  البيولوجي التدعيمعلى                      ً بالبيتا كاروتني، مثاال   ا   ً أيض   إثراؤه مت الذي
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)Bouis وSaltzman، 2017؛ Finkelstein  ،املمارسات الزراعية اليت تؤدي  تشمل). وميكن أن 2017وآخرون 
  ،)Kutman، 2018و Cakmak( بالزنك الغين القمح مثل ،على النحو األمثل األمسدةالبيولوجي تطبيق  التدعيمإىل 

 ).Antolin، 2017و Goicoechea               ّ            املناسب حملصول معني  عند اجلذور ( املايكروبيومأو توفري 

من النهج الزراعي اإليكولوجي الذي ينطوي على تعزيز التنوع  ا                      ً ل تنويع نظم اإلنتاج جزء             ّ املقابل، يشك   ويف
عدد أصناف احملاصيل املزروعة وأنواعها، وعلى مستوى احلقل عرب  خالل منالبيولوجي الزراعي على مستوى املزرعة 

 ).2015وآخرون،  Powell ؛2011وآخرون،  Frisonعمليات التعاقب املتنوعة (

                والصحة والتغذية           البيولوجي         التدعيم  1 - 5 - 3

هذه  إدماج ويتم التقليدية، الرتبية أساليب باستخدام البيولوجية التدعيم عن املرتتبة التغذوية اآلثار على أدلة هناك
وآخرون،  Hotz ؛2017وآخرون،  Finkelsteinاألدلة يف الكثري من األحيان يف التثقيف اجملتمعي ومحالت التوعية (

 نقل على القائم البيولوجي التدعيم على مكثفة اختبارات وليست هناك). 2018وآخرون،  Ruel ب؛2012 أ،2012
وآخرون،  Finkelstein ؛Saltzman، 2017و Bouisلذا ليس هناك سوى بعض األدلة على آثاره التغذوية ( اجلينات،

 حمدودة األدلة     ّ ولكن   بالزنك الغين القمح لتسميد احملتملة التغذوية اآلثار على الضوء املخربية التجارب  ّ   سل طت وقد). 2017
 عززي ال تغذوية، اسرتاتيجية بوصفه البيولوجي التدعيم أن ومبا). Kutman، 2018و Cakmak( امليدانية الظروف   ّ ظل   يف

األمن الغذائي على األجل الطويل مبا أن منتجي األغذية خيسرون  تراجع إىل ؤديي قد أنه النقاد بعض يؤكد احملاصيل، تنويع
                                ّ       من ذلك على نظام غذائي يتزايد الرتك ز فيه                                                                     ً الوسائل املباشرة إلنتاج جمموعة من اخليارات الغذائية الصحية ويعتمدون بدال  

)Bernard وLux، 2017.( 

 األصناف، خماليط باستخدام اإليكولوجية الزراعية هج   ُ الن   خالل من التنوع زيادة تتم السابقة، الفصول يف    ّ تبني   وكما
 احليوانية الثروة بني املختلطة والنظم املتنوعة، احملاصيل وتعاقب الزراعية، واحلراجة املقحمة، والزراعة ،لزراعة املختلطة احملاصيلل

كما جرت العادة مع العديد من املزارعني األفريقيني   الربية، األنواع حصاد عن    ً فضال   ،)Silva، 2017و Wezel( واحملاصيل
 اإلنتاج نظم بني وإجيابية قوية عالقة وجود عديدة دراسات أظهرت وقد). 2014وآخرون،  Smith Dumontواآلسيويني (

 الغذائية جاتاملنت بيع عرب توليده يتم الذي الدخل أو املباشر االستهالك خالل من إما والتغذية، الغذائي واألمن املتنوعة
 ؛2018وآخرون،  Lachat ؛2012 آخرون،و  Girard ؛2017وآخرون،  Demeke ؛2016وآخرون،  Bellon( املتنوعة

Luna-González وSørensen، 2018؛ Jones  ،؛2014وآخرون Pandey  ،؛2016وآخرون Powell  
 ).2015وآخرون، 

  األغذية ملنتجي ميكن واليت التقليدية بالوسائل املستنبتة الدقيقة باملغذيات الغنية احملاصيل إدماج يتماشى وقد
 وقد. ا       ً بيولوجي   املتنوعة الزراعية اخليارات من كجزء  ولكن اإليكولوجي الزراعي النهج مع بنفسهم، إنتاجها يعيدوا أن

 غذائية خيارات سلسلة من كخيار     ً مثال   الربتقايل اللب ذات احللوة البطاطا اإليكولوجية الزراعية املبادرات بعض استخدمت
 .الغذائية األمناط يف أ الفيتامني كمية  زيادة إىل ترمي

 ).2015وآخرون،  Herforth( والسمنة الزائد الوزن على البيولوجي التدعيم عن املرتتبة لآلثار حمدود فهم وهناك
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        واإلنصاف      لعيش                    البيولوجي وسبل كسب ا         التدعيم  2 - 5 - 3

 باملغذيات   ّ غين   حمدد حمصول إنتاج زيادة أن يف البيولوجي التدعيم بشأن األساسية االفرتاضات من افرتاض يتمثل
ّ  وحتس ن ولاحملص هذا يزرعون الذين للمزارعني السوق يف جديدة ا   ً فرص    ّ  وف ري ). Rao، 2018( وتغذيتهم الغذائي أمنهم بالتايل   

ّ           ً ويف حني أن بعض احملاصيل املدع مة بيولوجي   واملستنبتة بالوسائل التقليدية مثل البطاطا احللوة ذات اللب الربتقايل قد أثبتت  ا                       
السوق والبنية  املتاحة يف فرصلل ا  ً بع  ت ختتلفأ�ا تعود مبنافع إجيابية من حيث الدخل على املنتجني، إال أن هذه اآلثار 

 Low ؛2015وآخرون،  Laurieواملؤسساتية (األساسية للبذور وتكاليف املدخالت والعوامل االجتماعية واالقتصادية 
ّ      ). ومن املرج ح أن Rao، 2018 ؛2017وآخرون،  عتمد الذي يالقائم على نقل اجلينات  البيولوجي الزراعي التدعيمؤدي ي          

على املدخالت التكنولوجية الكثيفة رأس املال، إىل زيادة اعتماد املزارعني على شراء املدخالت (الفريق الدويل للخرباء 
). وقد تفضي الفوارق بني اجلنسني وغريها من أوجه عدم املساواة القائمة يف سياق 2016بشأن نظم األغذية املستدامة، 

ّ   املدع مة احملاصيل إنتاج من املتأتية املنافع تتفاو  إىل    ّ معني   واقتصادياجتماعي   ذلك عن يرتتب ما مع بيعها، ومن  ً ي ابيولوج    
 ).Rao، 2018 ؛Glover، 2016و Stone( املساواة عدم أوجه تفاقم إمكانية من

االعتماد على عدد قليل من املنتجات الغذائية  خماطر، ميكن لتنويع نظم اإلنتاج أن حيد من ا       ً كر سابق   ُ ذ   وكما
بدخل األسرة يف حالة صغار  ا     ًّ إجيابي   ا                ً أنه يرتبط ارتباط   على)، مع وجود أدلة 2015وآخرون،  Powellكمصدر للدخل (
 ) 2018وآخرون،  Córdova ؛Tasciotti، 2014و Pelligrini ؛McNeely، 2007و Scherrمنتجي األغذية (

 السوق يف املنتجات توافر حبسب اآلثار هذه تتفاوت أنمن احملتمل و  اجملال، هذا يف البحوث من املزيد إجراء يلزم أنه ولو
 .أخرى ومؤسساتية واقتصادية اجتماعية عوامل وحبسب

وميكنها أن تؤدي إىل فقدان املهارات اليت  اخلرباء، ويقودها العلم على قائمة اسرتاتيجية البيولوجي التدعيم   ّ عد  يو 
 ،Gloverو Stone ؛Kimura، 2013 ؛Brooks، 2013يتمتع هبا منتجو األغذية ومستهلكوها وإىل هتميش هؤالء (

 دعم من    ً بدال   التكنولوجيا على القائمة الواحدة الغذائية احللول على   ّ  يرك ز"    ّ  اجلذ اب"احملصول  �ج أن النقاد ويؤكد). 2016
 ،Kimura ؛Brooks، 2013( رئيسية مسة بوصفه الزراعي البيولوجي التنوع تشمل اليت املستدامة الغذائية النظم إىل نتقالاال

 ُ   ن هجال من ا     ً أساسي   ا    ً مكون      ّ  الرب ية واألنواع الزراعي البيولوجي التنوع بشأن احمللية املعارف دعم يشكل املقابل، ويف). 2013
 إتاحة وتتطلب). 2018وآخرون،  Yang ؛2018وآخرون،  Torres( اإلنتاج نظم تنويع إىل الرامية اإليكولوجية ةيالزراع

ّ   املدع مة احملاصيل باعتماد     ّ   املتعل قة اخليارات  توافرللمجتمعات احمللية  ، ً  مع ا أو كليهما ،أو تنويع نظم إنتاجها ،ا       ً بيولوجي      
 مستهلكي األغذية ومنتجيها. إىلنطاق الاملعلومات بشأن البدائل واالحتياجات لتوسيع 

     فقط؟         البراري    في    أو         الزراعة    في           البيولوجي        التنوع     صون     يجب    هل  6 - 3
 النقاش منذ وقت طويل حول مدى مسامهة صون التنوع البيولوجي داخل املشاهد الطبيعية الزراعية  يدور

 مقارنة الصون أهداف حتقيق يف اإليكولوجية، الزراعية   ُ   للن هج)، املرتبط بالزراعة املتنوعة اليت تعد أساسية "تقاسم األراضي"(
 لذلك املخصصة األراضي يف الزراعي اإلنتاج تكثيف خالل من الصون ألغراض فقط املتاحة األراضي مساحة بتعظيم

 ُ                                                           لن هج التكثيف املستدام. وقد أثري اجلدل بشأن تقاسم األراضي مقارنة  ا     ً أساسي   ا             ً والذي يعد أمر   ،)"األراضيجتنيب "(
(فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين  2016بتجنيبها، يف التقريرين السابقني لفريق اخلرباء بشأن التنمية الزراعية املستدامة لعام 

 ).ج2017( 2017) واحلراجة لعام 2016باألمن الغذائي والتغذية، 
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 بشأن تراجع التنوع البيولوجي ومستقبل احملافظة على الطبيعة،  القلق يساورهم ممن الكثريينإىل  ةوبالنسب
ّ   عاملي ومن املقد ر أن تصبح احملر ك  هتديد كأكربتلوح الزراعة يف األفق                ّ من التنوع  املائةيف  70لفقدان حوايل  الرئيسي            

ّ                              البيولوجي الرب ي (اتفاقية التنوع البيولوجي،  حدوث تراجع سريع ومقلق يف جمموعات  إىل عديدةتشري دراسات ). و 2014            
ّ                        ً من أنواع احلشرات معر ضة اآلن خلطر االنقراض عاملي   املائةيف  40احلشرات حول العامل، حيث أن أكثر من    ا                  

)Sanchez-Bayo وWyckhuys، 2019 وينسب املؤلفون بعض أوجه الرتاجع إىل أنواع مبيدات احلشرات املستخدمة .(
ضارة على الرتبة والكائنات املفيدة األخرى. وال تقتصر هذه اآلثار على  ا                                          ً الزراعة املكثفة، فيما يرتك تغليف البذور آثار   يف

من حاالت خسارة احلشرات منذ سنوات قليلة يف أملانيا يف املناطق  املائةيف  75مناطق التكثيف الزراعي: فقد مت تسجيل 
 يف البيولوجي والتنوع املوائل فقدان استمرارعن  أوروبا من أخرى أمثلة وتفيد. )2017وآخرون،  Hallmannاحملمية (

 جمموعات امللقحات واحلشرات والطيور  ذلك يف مبا بالزراعة، كبري  حد إىل يرتبط أمر وهو البلدان، من العديد
)Kluser وPeduzzi، 2007؛ Pe’er  ،؛2014وآخرون Potts  ،املنرب  ؛2017املفوضية األوروبية،  ؛2015وآخرون

). وبالنسبة إىل الطيور، 2018وخدمات النظم اإليكولوجية،  البيولوجياحلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع 
 دة   ّ مهد   منهايف املائة  17وأ�ا تعاين من التدهور أو االستنزاف أو  ضباالنقرا ةد                  ّ من أنواعها شبه مهد   املائةيف  15فإن 

 تراجع أن ذلك التدهور، من تعاين اليت وحدها هي النادرة الطيور أنواع وليست). 2017باالنقراض (املفوضية األوروبية، 
    ّ               يف كمي ة طيور املزارع  تراجعيومن الواضح أن هناك اجتاه  ،)Gross ،2015( ا   ً أيض   كبري   ً ر اانتشا واألكثر الشائعة األنواع

 يف ا    ً حصري   يعيش اهلشة أو باالنقراض دة    ّ املهد   األوروبية الطيور أنواع ثلثي أن ىلا إ    ً ونظر  ). 2014وآخرون،  Pe’er( ا   ً أيض  
 من الوقاية يف بالغة بأمهية املستدامة الزراعية اإلدارة سم  ّ تت   ،)Heath، 1994و Tucker( اإليكولوجيةالزراعية  النظم

 ).2017املفوضية األوروبية،  ؛2014وآخرون،  Pe’er( التام انقراضها

احلقيقة املتمثلة يف تسبب املمارسات الزراعية احلالية يف العديد من أقاليم العامل بتدهور حوايل ربع الرتبة  سم   ّ وتت  
 الرتبة ملراجع الدويل(املركز  النقاش هذا يف حمورية أمهيةمن القدرة على إنتاج األغذية يف املستقبل، ب بالتايل وحدهاالزراعية 

 اإليكولوجية للنظم اإلنتاجية والقدرة اإليكولوجية الصحة على حتافظ اليت للزراعة التجددية األشكال     ّ وتعد  ). ومعلوماهتا
 اإليكولوجية النظم وصون القائمة الزراعية األراضي إنتاجية على للمحافظة أساسية وحتسنهما، الطويل األجل على الزراعية

 .األراضي من املزيد حتويل إىل احلاجة من احلد عرب    ّ  الرب ية

ّ  كان هناك نقاش مطو ل  السياق، هذا ويف  صديقة الزراعة جعل املستحسن من كان  إذا ما بشأن املاضي العقد خالل                 
 املخصصة تلك عن ا   ًّ تام      ً فصال   البيولوجي التنوع حلماية صة    ّ املخص   املناطق فصل أو) األراضي(تقاسم  البيولوجي للتنوع
 وحتقيق البيولوجي التنوع بصون اخلاصة األهداف بلوغأجل  منعالية الكثافة (جتنيب األراضي) الاملخرجات الزراعية  إلنتاج
 ).2005وآخرون،  Green( والتغذية الغذائي األمن

 التجارية الزراعة غري الزراعة أشكال من بديل شكل أي أن يف األراضي بتجنيب     ّ  املتعل ق األساسي االفرتاض ويتمثل
 يرتك ما للزراعة األراضي من مزيد ختصيص سيتعني وبالتايل، الغالل تدين إىل سيؤدي الكثافة، والعالية النطاق الواسعة

 الطيور من    ّ  معي نة أنواع حالة أن حديثة دراسات أظهرت وقد. عامة بصورة البيولوجي والتنوع    ّ  الرب ية للحيوانات    ّ أقل   مساحات
وآخرون،  Phalan( لألراضي األخرى البشرية واالستخدامات الزراعة عن الطبيعية املناطق بفصل تتحسن    ّ  الرب ية واحليوانات

 ).2017وآخرون،  Williams ؛2013وآخرون،  Hulme ؛2011
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لصون الطبيعة حتيط هبا  ا                                                                         ً وجهة نظر صون التنوع البيولوجي، مت التشكيك يف فعالية إنشاء مناطق معزولة نسبي   ومن
صة     ّ املخص   املساحة أن) 2018( Phalan      ّ ). وبني  Merenlender، 2018و Kremenللتنوع البيولوجي ( مؤاتيةبيئة غري 

 20بكثري من املتوقع، حيث بلغت حوايل                                                ّ تطبيق املمارسات الزراعية للثورة اخلضراء كانت أقل   بفضللتجنيب األراضي 
من الغالل إلنتاج مزيد من  ، ومت استخدام كمية أكربحبسب التقديرات السابقةمليون هكتار  560من                 ً مليون هكتار بدال  

من حفظ األراضي للطبيعة. ونظرت دراسة حديثة يف أسرتاليا يف التهديدات الرئيسية اليت حتدق     ً بدال   ا               ً األغذية األرخص مثن  
ّ                              ّ باألنواع املهددة باالنقراض واستنتجت أن جمر د احلفاظ على األراضي احملمية املخص   صة هلذه األنواع يزيل التهديدات املاثلة                                      

املوارد املناسبة للتصدي بطريقة  وإتاحةمنها فقط، يف حني أنه ميكن لإلدارة احلسنة للمناطق احملمية  املائةأمام ثالثة يف 
دة. أما بالنسبة إىل                     ّ حوايل نصف األنواع املهد   حتمياحدود هذه املناطق أن  ضمن                        ّ             استباقية للعمليات اليت تول د التهديدات 

 ).2018وآخرون،  Kearney( محايتهبغرض خارج حدود هذه املناطق  إدارته      ّ فيتعني  النصف اآلخر، 

 الطبيعية املناطق بني ممرات خللق إدارهتا تتم طبيعية مشاهد إنشاء هو األراضي تقاسم منظور من املطروح والبديل
 األحزمة أو الزراعية احلراجة مناطق خالل ومن األ�ر طول على    ّ  الرب ية للحياة الداعمة املناطق ربط من أجل الفاصلة والبيئة

 ). وبفضل احلد Merenlender، 2018و Kremen ؛2006وآخرون،  Harvey( الرعوية احلراجة أو الشجرية
  العديد على احملافظة من الطريقة هبذه إدارهتا جتري اليت املنتجة األراضي ستتمكن ،الرتكيبية املدخالتمن استخدام 

 اليت تدعم بدورها  املياه، مستجمعات وإدارة لآلفات الطبيعية واملكافحة التلقيح مثل اإليكولوجية، النظم خدمات من
 إنتاج احملاصيل.

 األمن انعدام من مرتفعة مستويات ا        ً تسجل أيض   مناطقمناطق عديدة تتسم بالتنوع البيولوجي الكبري يف العامل      ّ وتعد  
فصل مناطق اإلنتاج عن مناطق التنوع البيولوجي مبوجب مبدأ "جتنيب األراضي" لن يعاجل حبد ذاته  فإن لذا الغذائي،

ّ     إىل حد  كبريمشكليت اجلوع وسوء التغذية وقد يساهم  يف حرمان اجملتمعات احمللية من إمكانية احلصول على املوارد الطبيعية.      
املتكاملة للمشاهد الطبيعية من خالل  اإلدارة فكرةم األراضي" وجهة النظر املعاكسة اليت يقرتحها مؤيدو "تقاس تدعمو 

 أنواع خمتلفة من املؤسسات املعنية باإلنتاج، مثل احلراجة ومصايد األمساك الصغرية النطاق إىل جانب إنتاج احملاصيل 
 ح املبادرات اليت هتدف بشكل صري أسفرت). وقد Merenlender، 2018و Kremen" (نشطيف "مشهد طبيعي 

وصون النظم اإليكولوجية،  عيشإىل زيادة تعدد وظائف املشاهد الطبيعية الزراعية إلنتاج األغذية وإىل حتسني سبل كسب ال
  ممكن أمر األراضي إدارة يف األهداف تتعدد وأن التبادالت تفادي ميكن أنه على تدلنتائج إجيابية  عن

)Perfecto  ،؛2009وآخرون Estrada-Carmona  ،2014وآخرون.( 

 النابعة وخربهتا احمللية اجملتمعات مبعارف البيولوجي، التنوع وصون لإلنتاج النشطةإدارة املشاهد الطبيعية  وتستعني
 مبادرات بروز يف ناشئ اجتاه ويتمثل. قرون مدى على معاملها رسم مت اليت واملعايري املمارسات من األحيان من الكثري يف

اليت تعزز أوجه التعاون لصون املشاهد  40العاملية األمهية ذات الزراعي الرتاث نظم مبادرةأو  39ساتوياما مبادرة مثل جمتمعية
            ّ                                                                                                 الطبيعية الرب ية والبحرية املتأثرة باإلنسان وإعادة تأهيلها من خالل االعرتاف العاملي الكبري بقيمتها. ومن شأن احرتام هذه 

ّ                     أن ميك ن اجملتمعات احمللية وحياف ةالقيم  ظ على التقاليد الثقافية مبوازاة صون التنوع البيولوجي.    

                                                
 initiative.org-https://satoyama: أنظر  39
 http://www.fao.org/giahs/en/: أنظر  40

https://satoyama-initiative.org/
http://www.fao.org/giahs/ar/
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 من التفاعل مع نظم احلوكمة واجملتمعات احمللية،      ً حافال                                            ًّ اجلهود الرامية إىل صون التنوع البيولوجي سجال   ومتلك
      ُ                             ّ                                                                   وقد است خلصت دروس عديدة من ذلك. وتبني  أن فرض قواعد صارمة لرسم احلدود الفاصلة بني املناطق الطبيعية واجملتمعات 

) Merenlender )2018و Kremenاجملاورة يؤدي يف الكثري من األحيان إىل نتائج سلبية. وعلى سبيل املثال، أثبت 
واحتمال أن تكون فعالة من جهة أخرى. ومل يتم النظر يف مسأليت  ،وجود تبادل بني صرامة القيود وتطبيقها من جهة

  ورغم). 2015وآخرون،  Scoones( األحيان من الكثري يف    ٍ كاف    بشكل البيئية العدالةالعدالة االجتماعية و 
 البيولوجي التنوع صون إدماج مفهوم لدعم باألسواق      ّ   واملتعل قة والطوعية التنظيمية األدوات من ومتنوعة واسعة جمموعة وجود

  ومشاركتها، احمللية اجملتمعات التزام على املطاف �اية يف األدوات هذه تتوقف املنتجة، الطبيعية املشاهد يف
  واألراضي الطبيعية املشاهد يف املصلحة أصحاب خمتلف بني والتحالفات االجتماعي املال رأس لبناء ذلك يف مبا
)Pagella وSinclair، 2014 .(اجملتمعات مشاركة الالزمة، الدميقراطية احلوكمة هياكل لبناء املهمة املكونات وتتطلب 

 عناصر كلها  وهذه). Merenlender، 2018و Kremen( التكيفية واإلدارة االجتماعي والتعلم القرارات صنع يف احمللية
 يف املتمثلني املشرتكني اهلدفني حتقيق إىل السعي معرض يف اإليكولوجية ةيالزراع ُ   ن هجال يف إليها اإلشارة متت األمهية بالغة

 .االجتماعية والعدالة البيئية االستدامة

  ،2017و 2016اخلرباء يف عامي  فريقعن  الصادرة      ّ                                       هو مبني  يف الفقرات السابقة ويف التقارير السابقة  وكما
على املستوى العاملي ملعاجلة الشواغل  املطروحةالتساؤالت  أثارتهليس هناك جواب عاملي واحد على هذا النقاش الذي 

 الشواغل، هذه مع التعامل سبل ختتلف أن ميكن احمللي، املستوى وعلى. الزراعة بسبب البيئة وتدهور الغاباتاملتعلقة بإزالة 
 .احملدد واملؤسسايت واإليكولوجي البيولوجي للسياق ا   ً تبع   عنها املرتتبة واآلثار املختلطة اإلجراءات ذلك يف مبا

 
        مستدامة        غذائية     نظم     إلى         االنتقال     أجل    من         االبتكار       تشجيع     سبل  7 - 3

، من أجل توضيح الطريقة اليت جتري فيها ا                                                       ً مت اختيار ست مسائل مثرية للجدل تعكس النقاشات الدائرة حالي   لقد
ة اإليكولوجية يُ          ن هج الزراعالللزراعة والنظم الغذائية يف املستقبل واملسامهة اليت ميكن أن تقدمها  املتاحةاملناقشات بشأن السبل 

 وغريها من النهج املبتكرة.

 األدلة النقاشات على جتاوز التمثيل املزدوج البسيط للحاالت املعقدة.  جتربكانت املسألة املطروحة،   ومهما
باألمهية  يتسم احلايل، السياق ويف. ونطاق سياق بكل خاصة     ً عادة   تكون واغلالش ملعاجلة متعددة لولح تتوافروقد 

 نطاقات على التدرجيية التحوالت حتصل أن من   ّ بد   وال. املستدامة الغذائية النظم إىل االنتقال مسارات بتعدد االعرتاف
ّ  وتعد  . أوسع نطاقات على واملعايري املؤسسات يف اهليكلية والتغريات إقليمية  إلحداث ضرورية املؤسساتية البيئات بالتايل   

 .الرابع الفصل يف التفصيل من مبزيد الفكرة هذه تناول ويتم الغذائية؛ النظم يف الالزمة التحوالت

 األول الفصلني يف املبتكرة النهج من وغريها اإليكولوجية ةيالزراع ُ   ن هجال حتليل يف احملددة العامةتساعد املبادئ  وقد
 .املناسبة واحللول األجوبة تصميم على والثاين،

مت حتديد نقاط اخلالف ووصفها باالستناد إىل حتليل دقيق وشامل. وميكن لوجهات النظر املتباينة أن متنع  وقد
 لالنتقال املبتكرة املسارات                                ّ                                           أصحاب املصلحة من االخنراط يف نقاش بن اء وأن تلهيهم عن إجياد احللول امللموسة وتصميم 

 .والتغذية الغذائي األمن حتقيقأجل  منذائية مستدامة نظم غ إىل
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 النظر وجهات يف االختالفات عن الفصل هذا يف مناقشتها متت اليت الست باملسائل املرتبط اجلدل وينجم
ً    يكون التوفيق بينها مستحيال  يف وليس عن وجود أدلة بديلة. و  والقناعات، يف معظم باإلمكان بعض األحيان. ولكن                         

دة ألداء النظم الغذائية الضرورية لتوجيه االبتكار. وهلذا                  َّ املتعلقة مبقاييس حمد   على مستوى املعرفةاحلاالت حتديد الثغرات 
وتوفري أدلة جديدة  اليت ال تزال قائمة على صعيد املعرفةبشكل خاص يف التصدي للثغرات  ا   ً مهم   ا                      ً السبب، تؤدي العلوم دور  

اخلالفات، واختاذ قرارات حامسة لتعزيز االنتقال إىل النظم الغذائية املستدامة من أجل حتقيق األمن    ّ حل   ميكنها أن تساهم يف
ّ  مبا ميك ناالهتمام القائم بإعادة صياغة املسائل املثرية للجدل  ا                      ّ            ً الغذائي والتغذية. ويبني  التحليل أيض   حلول مستندة  وضعمن      

 بني اآلراء املتباينة من جهة أخرى.  ّ   توف ق أو القيام خبيارات سياسية  ،إىل احلقوق من جهة

 اختاذ على ينطوي املستدامة الغذائية النظم إىل االنتقال أجل من االبتكار تشجيع أن السابق التحليل من ضح   ّ ويت  
 العام القطاعني يف واملؤسسات االجتماعية، واحلركات املدين، اجملتمع وجمموعات الفردية، الفاعلة اجلهات تربط إجراءات
 بالنظم     ّ   املتعل قة القرارات صنع يف نشطة بطريقة واملستهلكني املنتجني اخنراط وتضمن املشرتك، والتعلم احلوار وتعزز واخلاص،
 ).7 الشكل( الغذائية

 من المشترك م      ّ والتعل   المعارف لتوليدبين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص  التنسيق -7 الشكل
 مستدامة غذائية نظم إلى لالنتقال االبتكار تشجيع أجل

 
 

 املستدامة الغذائية النظمكيف ميكن للمعارف الالزمة لتشجيع االبتكار الرامي إىل االنتقال إىل   7 الشكل ويظهر
األمن الغذائي والتغذية، أن تنبع من التفاعل بني احلركات االجتماعية والعلوم العابرة لالختصاصات اليت  حتقيق أجل من

اليت جيب معاجلتها، وحتديد املعارف  املسائل  ّ                                                            ترك ز على املشاكل. وميكن أن تساهم احلركات االجتماعية يف إعادة صياغة 

 السياسات
 التنظيمية اللوائح

 املعايري
 احلوافز

 الصحيح التسعري

 الشهادات إصدار
 القيمة سلسلة حتسني

 األعمال مناذج
 املؤثر االستثمار

 الخاص القطاع
 )القيمة سلسلة يف الفاعلة(اجلهات 

 األغذية منتجو بيئة األغذية
 األغذية مستهلكو

 السلوك
 الغذائية األنماط

 المشترك التعلم المشترك التعلم

 الدولة



119 

انتشار املمارسات الزراعية املستدامة واالبتكارات األخرى يف النظم الغذائية على نطاق واسع عرب دعم ونشرها، وتشجيع 
ي. وتساهم العلوم العابرة لالختصاصات يف وضع املعارف الالزمة عن طريق التعلم املشرتك. ومن الواضح   ّ حل   َ ـ  االبتكار امل

عمليات  حصولزاد احتمال كلما العابرة لالختصاصات أغىن،   والعلوم     ّ                                    أنه كل ما كان التفاعل بني احلركات االجتماعية 
 هذه األخرية برسم مالمح األوىل. وقيامال يتجزأ من هذه احلركات  ا                                       ً التعلم املشرتك القوية مع تشكيل العلوم جزء  

ذلك اجملتمع بني أصحاب املصلحة من القطاعني العام واخلاص، مبا يف  التنسيقمدى أمهية  ا   ً أيض   7 الشكل     ّ ويبني  
املدين، لرسم مالمح احلوكمة اليت تؤثر على االبتكار من أجل االنتقال إىل النظم الغذائية املستدامة. ويعمل القطاع العام 
من خالل جمموعة من األدوات السياساتية واحلوافز واللوائح التنظيمية واملعايري واحملاوالت لتصحيح إخفاقات السوق، مثل 

ل القطاع اخلاص يف سالسل القيمة عن طريق املشاركة يف إصدار                         ّ ألسعار الصحيحة، يف حني يتدخ  التحركات لتحديد ا
 . ةاملؤثر  اتواالستثمار الشهادات وحتسني سلسلة القيمة ومناذج األعمال املبتكرة 

ّ     وبناء على ما تقد م و  يف التقرير، تتسم معاجلة صفة الفاعل يف النظام الغذائي باألمهية شأ�ا  ا    ً سابق   ليهشري إ     ُ كما أ                 
شأن معاجلة البصمة اإليكولوجية للنظم الغذائية بكاملها. ولن تؤدي قوى السوق، إذا تركت وشأ�ا، إىل االنتقال إىل النظم 

 ونقلها وبتجهيزها تسعريها، يتم ال اليت غذيةاأل بإنتاج املتصلة اخلارجية العوامل من العديد وجود بسبب املستدامةالغذائية 
 والبيع الزراعية الغذائية املدخالت قطاع ميارسها اليت السلطة وألن) 2017وآخرون،  Costanza( املستهلك إىل املنتج من

) ب2017الصلة (فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،  ذي املصاحل وتضارب تركزه يتزايد الذي بالتجزئة
 الفريق الدويل للخرباء بشأن نظم األغذية  ؛Howard، 2015دون التصدي هلذه العوامل اخلارجية ( حيوالن

 ).أ2017املستدامة، 

 لسوق من خالل قراراهتم الشرائية للمستهلكني األفراد أن ميارسوا، إىل حد ما، الضغط حلل إخفاقات ا وميكن
ة  تإذا كان ّ   هناك منتجات يتم إنتاجها بطريقة مستدامة وتكون ميسورة الكلفة ومومس    باخليارات بالقيام هلم يسمح مبا                                                              

 األفراد نياملستهلك        ّ ). ولكن  2005وآخرون،  Huang( موثوقة املنتجات هذه إنتاج كيفية  بشأن املعلومات وكانت وإذا
األمن الغذائي  حتقيقعلى دعم االنتقال الواسع النطاق إىل نظم غذائية مستدامة من أجل  ا              ً بقدرة حمدودة جد  يتمتعون 
ات هيكلية. وميكن  على ينطوي والذيوالتغذية   سالسل القيمة  حتسني حنوالقطاع اخلاص   ّ  حتر ك يساهم أن   ّ                تغري 

  مركزية بصورة    ّ  مشغ لة إما تكون اليت الشهادات إصدار برامج ووضع) Olam International Limited، 2018     ً (مثال  
  فيها، واملشاركة الغذائية، السالسل طول على االجتماعية والعدالة االستدامة تضمن واليت تشاركي بطابع  ّ    مت سمة أو
            ّ                  ) كما هو مبني  يف التقرير الصادر 2018وآخرون،  Mithoefer( املستهلكون يتخذها اليت اخليارات من النوع هذا إتاحة يف

عن فريق اخلرباء بشأن الشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين (فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي 
 ).2018والتغذية، 

ّ  وتبش ر ات واللوائح التنظيمية والتدابري اليت تتخذها احلكومة لتحديد األسعار الصحيحة بتنفيذ ال السياسات        ّ   تغري 
اهليكلية الالزمة من خالل استيعاب مجيع اآلثار البيئية واالجتماعية املرتتبة عن اإلنتاج يف أسعار األغذية، ما يسمح 

 يتم التايل الفصل يفو ). 2016وآخرون،  Sukhdevلألسواق بالعمل بطرق تدعم االنتقال إىل نظم غذائية مستدامة (
 املدين اجملتمع ومنظمات االجتماعية واحلركات جهة، من لالختصاصات العابرة العلوم بني الروابط ية مسامهةكيف  استكشاف

ّ  التحو ل هذا مثل تسخري يف أخرى، جهة من االنتقال إىل النظم الغذائية  إحداث على القادرة املؤسساتية البيئات تطوير ويف     
 األمن الغذائي والتغذية. حتقيقمن أجل ودعمه املستدامة 
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 البيئات المؤسساتية الداعمة لالنتقال إلى النظم الغذائية المستدامةتصميم  -4
 41السابقة، مطبوعاته من العديد يف) اخلرباء(فريق  والتغذية الغذائي باألمن املعين املستوى الرفيع اخلرباء فريق أوضح

 ليس شامل    ٍّ وحتد        ً أساسي ا    ً شرط ا باعتباره للجميع والتغذية الغذائي األمن لتحسني اجلوهرية يةومن منظورات خمتلفة، األمه
ً          بل أيض ا لتحقيق  ،)2 املستدامة التنمية(هدف  2030 عام حبلول أشكاله جبميع التغذية وسوء اجلوع على للقضاء فقط      

ّ   ب) إىل إجراء حتو ل 2017). ودعى فريق اخلرباء (2015بكاملها (األمم املتحدة،  2030خطة التنمية املستدامة لعام               
 بالفعل ما يكفي  هناكنظمنا الغذائية على مستويات خمتلفة من أجل مواجهة األعباء املتعددة لسوء التغذية. و  جذري يف

القصري، ولكن من  األجل يفاإلجراءات مرتفعة  اختاذهبذا العمل. وقد تبدو تكاليف  االضطالع إىل احلاجة علىة       ّ من أدل  
  ّ                                     يضر  باألجيال القادمة (فريق اخلرباء الرفيع  ا                 ً ري وستحمل معها إرث  على بكثل أح أن تكون كلفة التقاعس عن العماملرج

 ب).2017املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

ّ  التحو ل هذا إحداث السهل من وليس والنظم  ،واهلياكل املؤسساتية السياسات، يف امللحوظ اجلمود بسبب     
يف حتسني الزراعة والنظم  ا                            ّ                      ً واالستثمارات يف البحوث، الذي حيب ذ النموذج السائد حالي   ،والعادات االستهالكية ،التعليمية
ال تؤخذ العوامل اخلارجية البيئية واالجتماعية يف احلسبان على النحو الواجب، وبالتايل، ال تتم مراعاهتا  حبيثالغذائية 

ّ                 بطريقة مناسبة يف القرارات اليت تؤثر على تطو ر النظم الغذائية   Tilman                    ّ               لتحقيق التطلعات املتعل قة باالستدامة (                                         
 ).Clark، 2014و

   ُ   الن هج تقييم أساسها على ميكن متكافئة فرص توفري من بد ال القائم، الوضع ومواجهة اجلمود هذا على وللتغلب
تيسري هذا التقييم. وحتصل  ميكنها منهجية أدوات السابقة، الفصول يف اخلرباء فريق واقرتح. منصفة بطريقة ومقارنتها البديلة

 هذه املقارنات والقرارات اليت تقوم عليها، يف سياق عاملي يتزايد فيه إصدار األحكام األخالقية على األغذية 
)Askegaard  ،ما يعزز أمهية املسائل املتعل قة بإنتاج األغذية واستهالكها على الساحة السياسية 2014وآخرون ،(                                                ّ                            

 من األحكام الصادرة عن قناعات متضاربة               ً على األدلة بدال   السياساتيةبناء القرارات  من جهة، وجيعل من الصعب
 ).2016وآخرون،  Scottمن جهة أخرى (

 إعادة بفعالية، القائم الوضع ومواجهة السائد اجلموع على     ّ  التغل ب يف املسامهة ميكنها اليت االبتكارات وستتطلب
 فعلية بدائل توفري على القادرة املبتكرة النهج من وغريها اإليكولوجية ةيالزراع ُ   ن هجال دعم عرب واجلهود االستثمارات توجيه

  خمتلفة نطاقات على مناسبة وسياساتية مؤسساتية بيئة وتنفيذ تصميم   ُ   الن هج هذه تشمل أن وجيب. السائد للنموذج
 املصاحل تضارب ومعاجلة واالنسدادات الضارة احلوافز من التخلص شأ�ا من يكون ال) 8 الشكل( خمتلفة قطاعات ويف

  االستثمار دون حتول اليت القيود ومعاجلة السوق إخفاقات لتصحيح ا   ً أيض   ذلك من أبعد إىل باالذه بل فحسب،
 .املستدامة الزراعية املمارسات يف

). وتشكل أوجه 2018وآخرون،  Morel( اجلديدة املمارسات العتماد ا   ً قوي   ا   ً حمرك   االقتصادية اجلدوى     ّ وتعد  
 التفاعل بني القطاعني العام واخلاص من جهة، وسالسل القيمة الغذائية من جهة أخرى، عن طريق احلوكمة املناسبة، 

 تشجيع االبتكار أو تثبيطه. فيها يتم يتال ةاملؤسساتي البيئةمبا يف ذلك مشاركة اجملتمع املدين، 

                                                
Work/HLPE_contribution_to_CFS_for_SDG-http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/CFS- :نظرأ  41

pdf.2017_2، /hlpe/reports/en-http://www.fao.org/cfs/cfs 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/CFS-Work/HLPE_contribution_to_CFS_for_SDG-2_2017.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/CFS-Work/HLPE_contribution_to_CFS_for_SDG-2_2017.pdf
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/reports/en/
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) والضرائب التنظيمية"الرتهيب" (اللوائح  أدوات من سلسلة واخلاص العام القطاعني بتفاعل اخلاصة احلوكمة آليات    ّ  وتول د
واملوارد والتأمني) اليت ميكنها رسم مالمح االنتقال إىل النظم الغذائية  االئتمان على واحلصول السعرية"الرتغيب" (امليزات و

ن املفيد النظر إىل آليات وعمليات ). وم2015وآخرون،  Börnerاملستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية (
احلوكمة هذه على أ�ا تنشط على أربعة مستويات خمتلفة من اإلدماج الذي ينبغي أن تتوافر له أنواع خمتلفة من مقاييس 

). واملستويات األربعة هي: املمارسات الفردية على املستوى امليداين، 8 الشكلاألداء اخلاصة بالنظم الزراعية والغذائية (
املنتجني؛ واإلدماج على مستوى املناظر الطبيعية  عيشكسب   بسبل     ّ   املتعل قة النتائجوإدماجها على مستوى املزرعة لتحديد 

ئية بكاملها لتحديد بصمته اإليكولوجية ، إدماج االبتكار يف النظم الغذاا                                          ً الذي حيدد توفري خدمات النظم اإليكولوجية؛ وأخري  
 ومسامهته يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

 تأثير آليات حوكمة القطاعين العام والخاص على االبتكار - 8 الشكل

 

  
 ).2019( وآخرون Sinclair عن مقتبس: املصدر

 مستويات على االبتكار مالمح ترسم اليت املؤسساتية البيئة على واخلاص العام القطاعني حوكمة وعمليات آليات تؤثر كيف  اإلطار    ّ يبني  : مالحظة
 .القرارات صنع على التأثري األسهم   ّ  ومتث ل. اإلدماج من خمتلفة

 
أن تساعد خمتلف أصحاب املصلحة  ميكنها اليت امللموسة اخلطوات يف الفصل هذا من التالية األقسام يف   ُ   وي نظر

على دعم مسارات االنتقال إىل النظم الغذائية املستدامة من أجل تعزيز األمن الغذائي والتغذية. وتتوزع هذه اخلطوات على 
ّ   مكم لة تعتربأربع فئات   الغذائية النظم إىل االنتقال ودعم) 2( الرصد؛ وأطر األداء مقاييس) 1: (وهي التوصيات، لصياغة   

 .ومتكينهم املصلحة أصحاب ومشاركة) 4( وتقامسها؛ املعارف وتوليد) 3( الصمود؛ على والقادرة ملتنوعةا

      الرصد      وأطر       األداء        مقاييس  1 - 4
 شرطني عدان ُ ي   وتطبيقها، والغذائية الزراعية للنظم املناسبة الرصد وأطر األداء مقاييس تطوير أن الواضح من

 أجل من املستدامة الغذائية النظم إىل االنتقال دعم إىل ترمي اليت البديلة االبتكارات بشأن رشيدة قرارات الختاذ مسبقني
وال تتناول احلاجة إىل  واملداخيل، واألحجام الغالل على أساسية بصورة احلالية األطر    ّ  وترك ز. والتغذية الغذائي األمن حتقيق

 العام القطاع حوكمة
 التنظيمية واللوائح والضرائب التشريعات

 واملؤسسات السياسات

 الخاص القطاع حوكمة
 القيمة سلسلة تطوير

 املؤثر واالستثمار الشهادات، وإصدار القيمة، سلسلة حتديث

الزراعية  الممارسات
 أالمبتكرة

على مستوى  اإلدماج
 بالمزرعة

 مستوى على اإلدماج
 جالطبيعي المنظر

 مستوى على اإلدماج
 دالغذائي النظام

 والتغذية الغذائي األمن
 الرفاه

 المتداخلة المستويات على واإليكولوجية االجتماعية النظم

 الغذائية للنظم الراهنة الحالة

ّ    محر كات   االبتكار   

 االبتكار تعترض التي القيود

 جيري اليت منها بالغرض     ّ   املتعل قة األداء ومقاييس أ
 خمتلفة سياقات يف تقييمها

ية للعوامل وقدرة سبل كسب اإلنتاجية الكل ب
 على الصمود عيشال

تعددية  -خدمات النظم اإليكولوجية العديدة توفري ج
 وظائف معدل تكافؤ مساحة األراضي

البصمة اإليكولوجية من اإلنتاج إىل  د
 االستهالك

 المدني المجتمع

 المدني المجتمع
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بالتايل توافر مقاييس ويلزم من أجل التصدي للتحديات املستقبلية.  )2008وآخرون،  Caron( القطاع وظائف تعددتثمني 
 يف األقسام الثالثة التالية. مناقشتها تتم) 8 الشكلخمتلفة لألداء على مستويات خمتلفة (

      العيش                                                              تقييم الممارسات الزراعية في مختلف السياقات وأثرها على سبل كسب   1 - 1 - 4

 بقوة ،العيش كسب  سبل أو املزرعة ومستوى امليداين املستوى أي ،8 الشكلاملستويان األول والثاين لإلدماج يف  يتفاعل
 ا   ً أيض   بل امليداين، املستوى على بأدائهم لعالقتها فقط ليس الفردية املمارسات اعتماد بشأن القرارات يتخذون املزارعني ألن

 العديد إىل وبالنسبة). Sinclair، 2017بكامله ( تهمباآلثار اليت سترتتب عن هذا االعتماد يف سياق نظام كسب معيش
 خارج من العاملة اليد(مثل  الزراعية غري املكونات العيش كسب  نظم تشمل الصغرية، احليازات أصحاب املزارعني من

 ،Carney( املعيشية األسرة أعضاء من عدد بني التفاعل وأوجه) املالية والتحويالت وتسويقها املنتجات وجتهيز املزرعة
 كسب  بسبل املتعلقة للعوامل الكلية اإلنتاجية على تأثريها جلهة الزراعية املمارسات أداء تقييم جيب أنه ذلك ويعين). 2002

 متفاوتة بدرجات نيتأثرو  قد الذين واألطفال النساء مثل املعيشية األسرة أفراد خمتلف على متمايز، وبشكل 42،عيشال
 سيما وال يتلقو�ا، اليت العائدات حيث من أو العاملة، اليد سيما وال يقدومنها، اليت املسامهات حيث من إما باالبتكارات

 ).17 اإلطار( به يتحكمون الذي الدخل

                                                
ىل جمموع مت تطبيق اإلنتاجية الكلية للعوامل يف الكثري من األحيان على املستوى الوطين كنسبة جمموع املخرجات (مثل الناتج احمللي اإلمجايل) إ  42

العاملة ورأس املال)، حيث أن منو املخرجات ال يعزى إىل زيادة املدخالت بل ميثل زيادة يف الكفاءة االقتصادية. ويقيس التغيري يف  املدخالت (من اليد
ن تتحس العيشبواسطة املقاييس املناسبة جملموع املخرجات واملدخالت، ما إذا كانت سبل كسب  العيشاإلنتاجية الكلية للعوامل املطبقة على سبل كسب 

 ).Zelenyuk، 2019و Sicklesأم ال يف مجيع األبعاد (مقتبس عن 
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 اآلثار الجنسانية المتفاوتة العتماد أحواض الزرع في كينيا - 17 اإلطار
    ّ  وتقل ل. فيها احملاصيل وزرع احلفر تشكيل يتم حيث اجلافة، الزراعة يف واملياه الرتبة على للمحافظة بسيطة تقنية الزرع أحواض ُ   ت عد
 أكثر قارن كينيا،  ويف. ومنوها النباتات بقاء إىل بالتايل يؤدي ما للمحاصيل، املياه توافر وتزيد السطحية املياه جريان األحواض هذه
   ً                                        عادة  (مثل الثور واحملراث). ومت استخدام أساليب  يعتمدو�ا اليت الزراعية املمارسات بأداء األحواض هذه أداء مزارع 500 من

الستكشاف   INGENAES(43مأخوذة من جمموعة أدوات "دمج املساواة بني اجلنسني والتغذية يف خدمات اإلرشاد الزراعي" (
املخاطر والفرص اليت ينطوي عليها اعتماد أحواض الزرع من أجل النهوض باملساواة بني اجلنسني، مع الرتكيز على كيفية حتكم 

 الرجال والنساء هبا واستفادهتم منها.
 زادت فقد. األرض حتضري بأنشطة يف ما يتعلق والنساء الرجال بني العمل توزيع طريقة تعديل إىل الزرع أحواض اعتماد وأدى

ّ  تفر د حاالت ّ            حمارث جتر ها الثريان ( تستخدم اليت املعتادة الزراعية باملمارسات مقارنة األحواض حبفر النساء    ذلك         ّ ). ويدل  9 الشكل      
ّ     على حدوث حتو ل يف  وفرصة على السواء لتمكني املرأة. وعلى سبيل املثال، أفادت  ا                             ً بني الرجال والنساء، ما ميثل خطر   العمل          

من قدرهتن على تأدية مهام أخرى مثل مجع احلطب واملياه. ومن جهة أخرى، زاد استخدام                             َّ النساء بأن حفر األحواض قد حد  
 سابق (مثل احلراثة).أحواض الزرع من استقالليتهن يف االضطالع بأنشطة الزراعة اليت كانت تتطلب مساعدة الرجال يف ال

 توزيع العمل في أحواض الزرع والممارسات الزراعية التقليدية -9 الشكل
 

 الزرع أحواض المعتادة الزراعية الممارسات

  
 ).2019( وآخرون Paez Valencia :املصدر

 

ية فهم كيف هو امليداين املستوى على املبتكرة املمارسات أو التكنولوجيات أداء لتقييم األساسي الشرط وإن
وآخرون،  Coeمن االعتماد على اآلثار املرتتبة عن التجارب املتحكم فيها (                          ً بني سياق وآخر يف املزارع بدال   ذلك اختالف

    ً                عادة  أداء االبتكارات خيتلف ). و 2019وآخرون،  Côteتوقعات املنتجني واملستهلكني يف كل سياق ( ية تلبيتهأ)، وكيف2019
 واالقتصادية االجتماعية املتصلة بالسياقات والتوقعات العوامل من دة   ّ معق                      ّ            الزراعية على نطاق ضي ق حبسب جمموعة

 Coe( االبتكارات اعتماد يتيحها اليت الفرص وجه يف سلوكهم املزارعون    ّ يغري   كيف  ذلك يف مبا املزارع، يف واإليكولوجية
قياس مؤشرات األداء املتعددة مثل ب). ونتيجة لذلك، يصبح تقييم األداء متعدد األبعاد سواء من حيث 2017وآخرون، 

بالظواهر املناخية القصوى) واليد العاملة ومتطلبات املدخالت األخرى، أو من حيث اآلثار  يف ما يتعلقو  ا           ً الغلة (عموم  
 والعائالت، للمزارعاملختلفة  األحجاماملتبقية على خصوبة الرتبة أو جمموعات امللقحات يف سياقات متعددة، مثل 

والتدفقات النقدية. وقد مت تطوير األساليب الكفيلة بفعل ذلك بفعالية من خالل دمج  ،الزراعية األخرى واملمارسات

                                                
 toolkit-assessment-https://www.agrilinks.org/post/technology أنظر:  43

14%

27%59%

19%

38%

43%

 من املؤلفة العاملة اليد
 الرجال
 والنساء

 الرجال من املؤلفة العاملة اليد
 من املؤلفة العاملة اليد فقط

 الرجال
 والنساء

 من املؤلفة العاملة اليد
 فقط النساء

 من املؤلفة العاملة اليد
 فقط الرجال

 من املؤلفة العاملة اليد
 فقط النساء

https://www.agrilinks.org/post/technology-assessment-toolkit
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يف مبادرات توسيع نطاق أنشطة التطوير، مع االستفادة من شبكات املزارعني واستخدام العلوم  املقارنات املخطط هلا
 ). Coe، 2019و Sinclairالتشاركية (

                                        وأوجه التآزر بين خدمات النظم اإليكولوجية           المقايضات               الطبيعي وإدارة         المشهد                اإلدماج على مسوى   2 - 1 - 4

      ّ                                                                                     هو مبني  يف الفصول السابقة من هذا التقرير، مت تقييم كفاءة اإلنتاج الزراعي يف الكثري من األحيان على  كما
 من األوسع اجملموعة يشمل أنمن          ً راضي بدال        ّ     ّ                                              أساس ضي ق يرك ز على غلة احملاصيل األساسية املهمة لكل وحدة من األ

 أمهية استكشاف يتم القسم، هذا ويف. البديلة اإلنتاج بأساليب املرتبطة االجتماعية واآلثار اإليكولوجية النظم خدمات
" الغالل"فجوة  مفهوم توسيع مناقشة قبل عليه، تقوم الذي البيولوجي والتنوع اإليكولوجية النظم خدمات من جمموعة
 بطرق حدث كما  اإليكولوجية، النظم خدمات من الكاملة اجملموعة على اإلنتاج وتأثري األساسية احملاصيل  ّ  غل ة ليشمل
 .هلا اجملتمع يوليها اليت األمهية تباينت خمتلفة أماكن يف خمتلفة

 ؛MEA، 2005( اإلنسانية احلضارة عليها تعتمد للحياة داعمة أساسية وظائف اإليكولوجية النظم وتؤدي
Kubiszewski  ،ج). وتتحو ل هذه 2017؛ فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 2017وآخرون       ّ         

الوظائف إىل خدمات النظم اإليكولوجية عندما تعود بالفائدة على الناس من خالل دعم وجود اإلنسان وصحته ورخائه 
)Haines-Young وPotschin، 2009 .(تزويد خدمات أ�ا على اإليكولوجية النظم خدمات تصنيف مت وقد  

)، امللقحات أو باألمراض املسببة والكائنات األفات تدفق ضبط(مثل  وتنظيم)، النظيفة واملياه واأللياف األغذية إنتاج(مثل 
ّ    املغذ يات تدوير(مثل  داعمة خدمات وكذلك)، والرتفيهية الروحية املنافع(مثل  ثقافية وخدمات  الثالث الفئات تعزز)    
 خالل من اإليكولوجية النظم خدمات إنتاج يف حمورية بأمهية البيولوجي التنوع   ّ   ويت سم. فيها مدجمة  ً ن اأحيا وتكون األخرى

ّ    املغذ يات وتدوير الرتبة، خصوبة على واحملافظة الكربون، وختزين واملواد، الطاقة دورات يف احلية الكائنات تؤديه الذي الدور     
)MEA، 2005؛ Power، 2010 .(اآلثار احملتملة املرتتبة عن فقدان التنوع البيولوجي على عمل النظم اإليكولوجية  وتتلقى

 ).2017وآخرون،  Kubiszewski( ا      ً متزايد   ا      ً اهتمام  

 املقاييس تزال ال التقليدية، األسواق سياق يف اإليكولوجية النظم خدمات لبعض متوافرة القياس نظم أن حني ويف
ما يؤدي  ،األطر القائمة التكاليف البيئية كاملة شملما ت ا        ً لذا نادر   ،هذه اخلدمات يف مراحلها األوىل من بالعديد اخلاصة

ّ   إىل عدم مراعاة عوامل خارجية مهمة يف مقاييس األداء (اقتصاد النظم اإليكولوجي ة والتنوع البيولوجي ،  ؛ 2010                                                                     ّ                   
Kubiszewski ،بإنتاج املتصل واملياه األراضي باستخدام     ّ   املتعل قة للقرارات االقتصادي مالتقيي ويسفر). 2017 وآخرون 

 ).18 اإلطاراحلسابات (تشملها اإليكولوجية  للنظمأي خدمات  على تتوقف ا  ً جد   خمتلفة نواتج عن األغذية،

 )، 2012وآخرون ( Grootالتقديرات العاملية لقيمة خدمات النظم اإليكولوجية اليت استعرضها  وتراوحت
للهكتار الواحد يف السنة  44    ً دولي ا ا    ً دوالر   490 قدره للقيمة، بني متوسط ا     ً تقدير   1 350و ا     ً مطبوع   320مبا يف ذلك أكثر من 

 ا    ً دولي   ا    ً دوالر   5 264عب املرجانية، فيما بلغت                           ُ للهكتار الواحد يف السنة للش   ا    ً دولي   ا    ً دوالر   352 915ألعايل احمليطات و
تقدر  ،للهكتار الواحد يف السنة للمراعي. ونتيجة لذلك ا    ً دولي   ا    ً دوالر   2 871وغابات االستوائية للهكتار الواحد يف السنة لل

وآخرون،  Costanza( السنة يف دويل دوالر ترليون 145و 125 بني ماالقيمة اإلمجالية خلدمات النظم اإليكولوجية يف العامل 

                                                
لتعادل القدرة الشرائية للدوالر األمريكي يف الواليات املتحدة      ً مماثال   هبا اخلاص الشرائية القدرة تعادل يكون افرتاضية نقدية وحدة هو الدويل الدوالر  44

 هنا. املستخدمةلألرقام  2007                  ّ        األمريكية يف وقت معني  هو عام 
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ترليون دوالر دويل يف السنة بسبب تدهور النظم اإليكولوجية  51يصل إىل  ا     ً اخنفاض   تشهد أن املتوقع من)، ولكن 2014
ّ                      حتو ل ملحوظ يف محاية كوكبناإال إذا حدث  2050حبلول عام  ترليون دوالر  30 إىل تصلما قد يؤدي إىل زيادة متوقعة  ، 

ا     ً مفيد   ا      ً ية أمر  حتديد القيمة النقدية خلدمات النظم اإليكولوج        ّ ). ويعد  2017وآخرون،  Kubiszewskiدويل يف السنة (
لتوجيه القرارات يف جمال السياسات، إال أنه ال يعين أنه ميكن استبدال خدمة من هذه اخلدمات بأخرى أو أنه ميكن أو 
جيب اعتبارها كسلعة والتجارة هبا يف األسواق. يف الواقع، تنطوي معظم الربامج اليت تكافئ املزارعني لتوفري خدمات النظم 

مكافآت تقدم مقابل اعتماد ممارسات استخدام األراضي اليت حتافظ على توفري هذه اخلدمات واإلبقاء اإليكولوجية، على 
 حبد ذاهتا أو شرائها. اإليكولوجية النظم خدمات بيع مقابل وليس ،عليها

 في األربيان الستزراع مزارع إلى المانغروف غابات لتحويل االقتصادية الجدوىإلى  لنظرةتغيير ا - 18 اإلطار
 تايلند

 القرارات استندت املاضي، القرن اتيمثانين يف تايلند يف األربيان الستزراع مزارع إىل املانغروف غابات حتويل يف النظر مت عندما
 أجل من األربيان إنتاج وهي املائية، األحياء لرتبية اإليكولوجي النظام خدمات من فقط واحدة خدمة توفري قيمة تقدير إىل األولية
د املتنامي. وكانت قيمة حمصول األربيان أعلى من قيمة منتجات غابات املانغروف                  َّ تصدير األربيان اجملم   لقطاع اإلمدادات تأمني

خدمات النظم اإليكولوجية األخرى  تؤخذإعانات املدخالت. ولكن عندما  بفضلاألربيان  ةالقابلة للتسويق ومت حتسني رحبية تربي
                              ّ                                                يف التحليل االقتصادي األوسع، يتبني  أن حتويل غابة سليمة من املانغروف ليس باألمر املفيد  االعتبارق يف اليت ليست قابلة للتسوي

 استزراع                                                                     ّ                              من الناحية االقتصادية ألن قيمتها كخط محاية للسواحل وكمنطقة فقس لألمساك الرب ية أكرب من اإليرادات املتأتية من 
                                                                                                  ّ            األربيان. وإذا متت مراعاة التلوث وتكاليف االستصالح املتصلة برتبية األربيان، يصبح التحويل أكثر تكلفة. ويبني  ذلك مسألتني 

أن رحبية  ا                                    ً اإليكولوجي اليت يتم حتديد قيمتها؛ وثاني   امتتوقف على خدمة النظ ا                       ً أن اجلدوى االقتصادية عموم                  ً رئيسيتني مها: أوال  
 يعطيها اليت(اجلدوى االقتصادية للمزارع) ليست يف الكثري من األحيان نفسها مثل القيمة االقتصادية العامة  ععملية االستزرا 

 .السوق تدخالت بسبب اجملتمع

ّ   مقارنة ربحية المانغروف وربحية األربيان: مراعاة خدمات النظم اإليكولوجية غير المسو قة - 10 الشكل                                                                               
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النظم اإليكولوجية الطبيعية لصاحل األنواع اليت تعود عليه مبنافع مباشرة  اإلنسان  ّ غري  ي أنعلى  لعادةقد درجت او 
خدمات النظم اإليكولوجية األخرى غري املرئية ولكن الضرورية (مثل التلقيح ومكافحة                              ً (مثل األغذية أو اخلشب)، متجاهال  

 تكن ومل). Power، 2010( قدت ُ ف   إذا ا     ً أحيان   داهلااستب املستحيل من ويكون الثمن غالية    ّ تعد   اليت) الرتبة وتعريةاحلشرات 
)، الفيضانات من للوقاية(املهمة  املياه تدفقات أو استقراره، وضمان املناخ تنظيم مثل اإليكولوجية، النظم خدمات بعض

ّ     املغذ يات، دورات أو  ما األترفة،                    ّ                         اضطراهبا إىل تفاقم تغري  املناخ أو تعرية الرتبة أو  أدىعندما  األخرية اآلونة حىت مرئية    
). ومع حتول فقدان خدمات 2005وآخرون،  Mullon( والعاملية والوطنية احمللية املستويات على القرار صانعي انتباه اسرتعى

ة إىل إعادة تأهيل نظم األ�ر من حيث التكلفة، كما هي احلال مع احلاجعلى اجملتمع النظم اإليكولوجية إىل عبء كبري 
بالتايل احملافظة على وتعترب املتدهورة، يصبح فهم هذه اخلدمات وتثمينها وإدماجها يف األطر االقتصادية من األولويات. 

ضرورية الستدامة رفاه اجملتمعات احمللية،  ا                   ً وإعادة تأهيلها أمور   ،النظم اإليكولوجية الطبيعية وعلى اخلدمات اليت توفرها
 هي اإليكولوجي اموالرخاء االقتصادي، وكفاءة النظم اإليكولوجية الزراعية وقدرهتا على الصمود. واألبعاد الرئيسية للنظ

أخرى  ألجزاء ا            ً أن يصبح مورد   امالنظ هذا من جزء من للمهدر ميكن أنه حني يف واملياه، واملغذيات والرتبة الشمس أشعة
ّ  تتعر ضمنه. وعندما  إىل مدخالت  حتتاج والربح،األهداف املوجهة حنو اإلنتاجية  بلوغمن أجل  للتغيريالنظم اإليكولوجية     

إنتاج  الفوائديف آن واحد. وتشمل  ا    ًّ وضار   ا    ً مفيد   يكون قدالذي  األمرإضافية مثل األمسدة أو مبيدات اآلفات أو الوقود، 
ّ                                               ّ لتسر ب املغذيات أو مبيدات اآلفات يف اجملاري املائية أن خيل   السلع األساسية، فيما ميكن جبودة املياه (اقتصاد النظم     

ّ   اإليكولوجي ة والتنوع البيولوجي ،                     ّ        2010.( 

النهج التقليدي الرامي إىل حتقيق  حول التساؤالتاألمهية البالغة اليت تتمتع هبا خدمات النظم اإليكولوجية  وتثري
ّ                                                                                   النمو والتنمية، ومته د الطريق يف الوقت نفسه أمام اتباع �ج خمتلف لتحقيق الرخاء يستند إىل مفهوم أوسع للرفاه                    

)Fioramonti، 2017 .(مكانة احتالل يف اإليكولوجية النظم خدمات ستستمر اجملاالت، من عدد يف احملرز التقدم ورغم 
وجيب . واالجتماعي الطبيعي املال رأس لتشمل واألصول اإلنتاج حدود ترسيم يعاد أن إىل األوسع النقاش يف هامشية
 التغيري صلب يف لإلنسان، الدائم الرفاه حتقيق يف اإليكولوجية النظم خدمات تقدمها اليت املهمة املسامهة تكون أن بالتايل

 املنشود املستدام املستقبل إىل اجملتمعي التحول حندث أن أردنا إذا االقتصاديتني واملمارسة النظرية يف الالزم اجلذري
)Costanza  ،وهناك حاجة إىل مقاييس لتوصيف هذه العناصر وأخذها يف االعتبار.2017وآخرون .( 

لشراء  عاناتاإل خالل من    ّ  الغل ة زيادة مثل واحدة، نتيجة حتقيق على الزراعية احلوافز   ّ  ترك ز األحيان، من الكثري ويف
 إزاء مشولية نظرة تتبىن أن من    ً بدال   الزراعية، البيئية اخلطط خالل من املوائل على احملافظة أو اآلفات مبيدات أو األمسدةا

 عن املرتتبة اآلثار بني املقايضات إدارة جيعل ما بينها، تضارب هناك يكون أن حىت وميكن. اإليكولوجية النظم خدمات
). وهناك حاجة واضحة 2013وآخرون،  Jackson( األمهية بالغ ا   ً أمر   اإليكولوجية النظم خدمات على األراضي استخدام

                                                                                                    ّ     إىل قياس األداء الزراعي بوصفه جمموع اآلثار املرتتبة على مجيع خدمات التزويد والتنظيم واخلدمات الثقافية اليت توف رها 
 ).2018وآخرون،  van Noordwijkوأوجه التآزر بينها ( املقايضاتالنظم اإليكولوجية، وإىل تقييم 
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 ةدية وظائف معدل تكافؤ مساحة األراضي من أجل قياس األداء الزراعي بطريق         ّ مقياس تعد   - 1المعادلة 
 شاملة على مستوى المناظر الطبيعية
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 :املفتاح

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑠𝑠  قطعة األرض إىل املنظر الطبيعي من أجل استخدام األراضي املتعدد الوظائف من املنظور  مقياسهوS 

𝛾𝛾𝑃𝑃,𝑠𝑠 ) هو الوزن الرتجيحي اجملتمعي خلدمات التزويدP( 

𝑃𝑃𝑖𝑖 ) هو خدمات التزويدP (األراضي من وحدة لكل احلالية 

𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ) هو خدمات التزويدP (املرجعية )ref (األراضي من وحدة لكل 

𝛾𝛾𝑅𝑅,𝑠𝑠 ) هو الوزن الرتجيحي اجملتمعي خلدمات التنظيمR( 

𝐿𝐿𝑗𝑗 ) هو خدمات التنظيمR (األراضي من وحدة لكل احلالية 

𝐿𝐿𝑗𝑗,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ) هو خدمات التنظيمR (املرجعية )ref (األراضي من وحدة لكل 

𝛾𝛾𝐶𝐶,𝑠𝑠 ) هو الوزن الرتجيحي اجملتمعي للخدمات الثقافيةC( 

𝐶𝐶𝑘𝑘 ) هو اخلدمات الثقافيةC (األراضي من وحدة لكل احلالية 

𝐶𝐶𝑘𝑘,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ) هو اخلدمات الثقافيةC (املرجعية )ref (األراضي من وحدة لكل 
 

 2018وآخرون،  van Noordwijk :املصدر
 

                            ّ إىل مفهوم فجوة الغالل الذي يعرب   1 المعادلةتكافؤ مساحة األراضي يف  معدلوظائف  تعدديةمقياس  ويستند
 حسب،عما تنتجه مساحة من األرض نسبة إىل ما ميكنها إنتاجه، أي اإلنتاج احملتمل، ولكنه ال يأخذ الغالل يف احلسبان ف

(أو وحدات  ا  ً سق    ّ مت   ا     ً طبيعي   ا                                                            ً جمموعة من خدمات النظم اإليكولوجية يف وحدات األراضي اليت تشكل منظر   توفري ا      ً بل أيض  
ّ                  راضي اإلقليمية). وجيمع املقياس مجيع خدمات النظم اإليكولوجية املناسبة يف سياق معني  واملرج حة حبسب األمهية اليت األ      ّ                                                                         

يوليها هلا أصحاب املصلحة املعنيني، وهو ما يشار إليه بالوزن الرتجيحي اجملتمعي. وقد حيتاج ذلك إىل التوفيق بني املقاييس 
 خيتلف ترجيحها خلدمات النظم اإليكولوجية املختلفة. أن ميكنوجمموعات أصحاب املصلحة اليت 

 اجملتمعي الرتجيحي الوزن
 )P( التزويد خلدمات

قطعة األرض إىل املنظر  مقياس
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 من وحدة

 

 اجملتمعي الرتجيحي الوزن
 )C( الثقافية للخدمات
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 املزارعني بني(التعاون  االجتماعي املال برأس     ّ   املتعل قة العمليات تطوير املقاييس من النوع هذا تطبيق ويتطلب
-10( احمللية الطبيعية املناظر نطاق على     ّ   واملنف ذة)، التنظيمية واللوائح(احلوافز  والسياسات) اآلخرين املصلحة وأصحاب

 Pagella( فيها األخرية هذه إدارة ميكن واليت الرئيسية اإليكولوجية النظم خدمات من العديد فيها    ّ  يتجل ى اليت) 2كلم  1000
). ومت تطوير أدوات التفاوض الداعمة لتحديد العديد من خدمات 2018وآخرون،  Crossland ؛Sinclair، 2014و

 املستوى على املناسب التنفيذومت استخدامها لوضع سياسة بيئية زراعية وطنية تشمل  ا            ًّ وتقييمها حملي  النظم اإليكولوجية 
 ). 2013وآخرون،  Jackson( احمللي

                                                                    المقاييس وأطر الرصد إلدماج اإلنتاج واالستهالك في النظم الغذائية بكاملها  3 - 1 - 4

وآخرون،  Willet( البيئية واالستدامة اإلنسان لصحة رئيسي    ّ  كمحر ك  العاملية البشرية الغذائية اعتبار األمناط مت لقد
)، وبات من املعرتف به اآلن أن األغذية اليت يتناوهلا الناس وطريقة إنتاجها هي عوامل رئيسية تساهم يف تدهور 2019

              ّ              ). وكما هو مبني  يف الفصل األول Clark، 2014و Tilman؛ 2016وآخرون،  Springmannالبيئة على نطاق واسع (
ة اإليكولوجية الرامية إىل حتقيق األمن الغذائي والتغذية يف أ�ا ي ُ          لن هج الزراعلمن هذا التقرير، تتمثل إحدى الركائز األساسية 

 الذي ألغذيةلاملتنوع واحمللي  اإلنتاجمن التسبب بتدهور البيئة من خالل                                         ً تساهم يف احملافظة على الصحة اإليكولوجية بدال  
 استخدام ذلك يف مبا األحفوري، الوقود فةثيالك واملدخالت باألساليب الطبيعية العمليات استبدال املستطاع قدر    ّ  يتجن ب
 .واآلفات األعشاب ومبيدات الرتكيبية األمسدة

 ،Reesو Wackernagel( اإليكولوجية البصمة مفهوم تطبيق ميكن أنه    ّ تبني   التقرير، هذا من الثاين الفصل ويف
 ،Lillywhite ؛Bouma، 2010( البيئة على الزراعية املنتجات أو املمارسات وتأثري االستهالك أمناط لتقييم) 1996
 األراضي مساحة بربط اإليكولوجية البصمات الستنباط املستخدمة اإليكولوجية احملاسبة تقوم عام، وبشكل). 2008
 األحيائية بالقدرة) املنتج أو احمللي اجملتمع أو الفرد(مثل  االستهالك من حمددة لوحدة والالزمة األحيائية الناحية من املنتجة

إىل أن االستهالك العاملي اإلمجايل يتخطى القدرات ويسبب بالتايل تدهور البيئة عرب استنزاف رأس املال  يشري ما املتوافرة،
 ).2016وآخرون،  Pulselliالطبيعي أو خدمات النظم اإليكولوجية (

 للموارد املستدام باالستخدام املتصلة والدولية الوطنية السياسات وضع يف ع َ ب     ّ املت   األسلوب جبدوى االعرتاف ومت
إجراء مزيد من البحوث وتنقيح أساليب احملاسبة الستيعاب على أكمل  ضرورة)، رغم 2008وآخرون،  Best( املتجددة

) على 2014وآخرون،  Wackernagelف خدمات النظم اإليكولوجية (وجه مفهوم القدرة األحيائية واملقايضات بني خمتل
 النحو الذي جرت مناقشته يف القسم السابق.

 األضرار تتناول املستدام التكثيف  ُ  و� ج اإليكولوجية ةيالزراع ُ   ن هجال أن التقرير، هذا من الثاين الفصل يف     ّ وتبني  
 وظائف تأهيل تعيد اليت التجددية العمليات يف املسامهة عرب الزراعي، بالتكثيف األحيان من الكثري يف ربطها مت اليت البيئية
)، ال سيما من خالل حتسني صحة الرتبة على األجل الطويل 2018وآخرون،  Pretty( املتدهورة اإليكولوجية النظم

)Barrios  ،( واسع نطاق على األراضي لتدهور للتصدي) 2012وآخرونLal  ،ويتمثل أحد الشروط 2012وآخرون .(
من املمارسات اليت تسبب تدهور البيئة     ً بدال   التجدديةالعملية الرئيسية لإلنتاج الزراعي املستدام يف استخدام املمارسات 

)Elevitch  ،حلساب البصمة اإليكولوجية على املستويني الوطين والعاملي  ا                   ًّ األساليب املتبعة حالي          ّ )، ولكن  2018وآخرون
وآخرون،  Blomqvistتدهور أو إعادة التأهيل يف احلسبان ألنه ال يتم مجع البيانات املقارنة العاملية الالزمة (ال تأخذ ال

 ).Wackenagel، 2013و Rees؛ 2013
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رابع يقوم عليه االنتقال إىل النظم الغذائية  تشغيليحتديد اجلدوى من إضافة حتسني البصمة اإليكولوجية كمبدأ  ومت
املستدامة، يف الفصل الثاين من هذا التقرير. ويعود سبب من األسباب الرئيسية للتمييز بني حتسني البصمة اإليكولوجية 

إمكانية وكفاءة استخدام املوارد، الكامن يف صلب االختالفات بني مبادئ الزراعة اإليكولوجية والتكثيف املستدام، إىل 
 كفاءة عالية يف استخدام املوارد وبصمة إيكولوجية غري مستدامة يف الوقت نفسه. وجود  

للنظم الغذائية من املهم النظر فيها عند تطوير مسارات االنتقال إىل النظم الغذائية  أخرى اجتماعية أبعاد وهناك
جلمع هذه  الشاملة احملاولةاسبة التكاليف احلقيقية يف املستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية. ويتمثل مفهوم حم

 Sukdevحتظى باهتمام متزايد يف جمال األغذية والزراعة ( سياساتيةاألبعاد عن طريق آليات السوق. ويشكل ذلك رافعة 
ّ    هيزها أغذية صح ية                           ّ                                                ). وكما هو موضح أعاله، ال توف ر األمناط احلالية إلنتاج احملاصيل والثروة احليوانية وجت2016وآخرون،               

ّ                                                                                               ومغذ ية، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل عدم اشتمال األسعار على العوامل اخلارجية ذات الصلة. وميكن لتطبيق حماسبة     
متكافئة وأن يعززا اإلنصاف بني خمتلف  ا                              ّ       ً سياسات التعويض اإليكولوجي أن يوف را فرص   رسمالتكاليف احلقيقية على الزراعة و 

 ).Shiming، 2018عي (أنواع اإلنتاج الزرا

 االنتقال حتقيق إىل الرامية املستدام التكثيف و�ج اإليكولوجية الزراعية   ُ   الن هج بني خيتلف آخر مهم عد ُ ب   ويرتبط
 العمالة كثيفة  بأ�ا مجيعها، ليس ولكن اإليكولوجية، الزراعة ممارسات بعض وصف وميكن. بالعمالة الغذائية، النظم يف

 على األحيان من الكثري يف ا   ً أيض   هلا الرتويج يتم ولكن املستدام، التكثيف ببدائل مقارنة املال رأس كثيفة  تكون أن من    ً بدال  
وضع  أمهية إىل ذلك ويشري. التقرير هذا من الثاين الفصل يف     ّ املبني   النحو على اجملدية، العمالة الستحداث الفرص توفر أ�ا

 عمال مثل املهمشة والفئات للشباب سيما ال واجملدية، واآلمنة الالئقة العمالة أشكال توليد قادرة على دعم سياسات
). ويف أجزاء عديدة من العامل، تتمثل مشكلة متكررة يف نزوح الشباب 2017 الدولية، العمل(منظمة  واملهاجرين املزارع

، األمر الذي                                                                           ّ عن فرص عيش أفضل يف املناطق احلضرية وما يستتبع ذلك من تقدم األسر الريفية يف السن   ا           ً من الريف حبث  
ج). 2014يعيق االبتكار وإجياد حلول خالقة لالنتقال إىل جمتمعات حملية مستدامة ومزدهرة (منظمة األغذية والزراعة، 

لعاملة اإلجيابية والسلبية يف الزراعة من أجل دعم تطوير ويلزم القيام على الفور جبمع البيانات بشأن خصائص اليد ا
ّ                                                                            السياسات واللوائح التنظيمية اليت تشج ع االنتقال إىل النظم الغذائية املستدامة، مبا يف ذلك ضمان شروط الئقة لليد العاملة                                    

 الزراعية وتعزيز صحة العاملني يف املزارع والنظم الغذائية.

 الغذائية للنظم املناسبة املقاييس بشأن القرارات اختاذ عند السياسات واضعو يواجهها اليت الرئيسية املعضلة وتتمثل
    ّ  يتطل ب قد الظروف، هذه ويف. احلايل الوقت يف ا   ً متام   شاملة مؤشرات توافر عدم إىل ا   ً نظر   فعله     ّ يتعني   الذي ما يف بكاملها

اليت حتاول رغم عيوهبا أن تربط أمناط االستهالك بأساليب اإلنتاج.  اإليكولوجية، البصمة قبيل من مؤشرات اعتماد األمر
ومن الواضح أنه من املهم االعرتاف يف ذلك باحلاجة إىل مواصلة صقل هذه املؤشرات وإنشاء أطر الرصد الوطنية اليت 

اللتزامات حبيادية تدهور األراضي تتماشى مع ا ا        ًّ سقة عاملي                                                          ّ ميكنها تتبع تدهور األراضي وإعادهتا إىل هيئتها األصلية بطرق مت  
)Aynekulu  ،لألراضي واملسببة لتدهورها يف حسابات البصمة  التجدديةإدماج االستخدامات  وميكنها ،)2017وآخرون

 اليت املؤشرات من جمموعة باستخداماإليكولوجية. ويف الوقت نفسه، سيكون من الضروري استكمال البصمة اإليكولوجية 
 إطار على االعتماد من    ً بدال   فردية، بصورة املهمة الغذائية النظم عن املرتتبة والبيئية االجتماعية اآلثار تعكس أن ميكنها
 ).2013وآخرون،  Blomqvist( للمحاسبة واحد
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       الصمود     على          والقادرة          المتنوعة          الغذائية       النظم     إلى         االنتقال     دعم  2 - 4
اآلثار البيئية واالجتماعية والصحية والسياسية  السياساتية،حددت كمية وافرة من األدبيات العلمية والتقارير  لقد

؛ الفريق الدويل للخرباء 2017وآخرون،  Campbellوأسباب صموده ( ا                    ً والغذائي السائد حالي   الرزاعياملرتتبة عن النظام 
ب؛ 2017اء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، ؛ فريق اخلرب 2016بشأن نظم األغذية املستدامة، 

Vanloequeren وBaret، 2009 .(العام الدعم حتويل جزئية بصورة يتطلب التمكينية والسياسات الظروف تصميم وإن 
واألمساك واحملاصيل واحلراجة الزراعية املختلطة اليت  احليوانية الثروة املتنوعة الزراعية النظم وتشمل. ا    ً تنوع   األكثر الزراعة إىل

تستخدم التنوع البيولوجي وحتافظ عليه يف الوقت نفسه واليت تستخدم ممارسات إدارة النباتات مثل الزراعة املقحمة، وزراعة 
أو اليت تنصب الفخاخ، احملاصيل املتداخلة، وتعاقب احملاصيل، وحماصيل التغطية، واملناطق العازلة، والنباتات الطاردة 

والنباتات شبه الطبيعية حول األراضي الزراعية واملراعي الدائمة. وينبغي االعرتاف بالتنوع ليس فقط يف النظم الزراعية، بل 
يف مسارات االنتقال من نقاط انطالق متعددة وخمتلفة إىل نظم أكثر استدامة من خالل التكثيف على طول أبعاد  ً  ض اأي

 ).2019وآخرون،  Côteالسياقات االجتماعية واالقتصادية واإليكولوجية املختلفة (خمتلفة تالئم 

 الغذائية اإلمدادات حيث من احلجم واملتوسطة الصغرية املزارع املسامهات اهلامة اليت تقدمها السابقة الفصول     ّ وتبني  
 والبيئية االجتماعية خصائصها من للعديد نقدية قيمة املثالية غري السوق ظروف تعطي ال ولألسف،. املتنوعة واحملاصيل
(مثل  املدخالت العالية الواحد احملصول زراعة األحيان من الكثري يف السياسات تدعم ذلك، على     ً عالوة  و . اإلجيابية

 وسوء الغذائي األمن انعدام من يعانون نالذي واألفراد املعيشية األسر من العديد أن إىل ا    ً ونظر  ). لمدخالتل عاناتاإل
  اإليكولوجية الزراعية األساليب العتماد العام الدعم زيادة عن سيرتتب الصغرية، احليازات أصحاب من نو مزارع هم التغذية

 إىل واالنتقال الريفية املناطق يف مباشرة بطريقة والتغذية الغذائي األمن حتقيق على مزدوج أثر املزارعني هؤالء جانب من
 .املستدامة الغذائية النظم

ّ                                                                  ك ن املنتجني على النطاقني الصغري واملتوسط من االستعانة بقدر أكرب باألساليب                         ُ لتدابري الدعم العام اليت مت   وميكن
املستدامة إلنتاج األغذية، أن تشمل إلغاء اإلعانات املالية للممارسات اليت تسبب تدهور البيئة وتقدمي احلوافز لألساليب 

                                                     ّ                                 ة املناظر الطبيعية املتعددة الوظائف، مبا فيها األنواع الرب ية (منظمة األغذية والزراعة واملعهد األغذية، أو إدار  إلنتاجاملستدامة 
إىل أن  ة). وجتدر اإلشار 2016؛ الفريق الدويل للخرباء بشأن نظم األغذية املستدامة، 2018الوطىن للبحوث الزراعية، 

السوق يف تسعري العوامل اخلارجية  فشلجتماعية والبيئية هي واحدة من العقبات الكربى أمام تأمني املكافآت للمنافع اال
ويربز أحد أهم األمثلة على تعزيز اإلنتاج  ا.     ًّ إجيابي   ا    ًّ بيئي   ا                       ً منافع النظم اليت ترتك أثر   ةمكافأ ويفالسلبية لإلنتاج التقليدي 

 ).19 اإلطارإلنتاج األغذية على حنو مستدام ( ا   ً كبري    ا             ً مت الدولة دعم                                 ّ الزراعي اإليكولوجي يف كوبا حيث قد  

 االهتمام جملاالت مؤسساتية بيئات تصميم الصمود على والقادرة املتنوعة الغذائية النظم إىل االنتقال دعم ويتطلب
 وتعزيز الوراثية، املوارد على واحلصول اإلقليمية، اإلدارة ختطيط سيما وال التالية، الفرعية األقسام يف تطويرها يتم اليت املختلفة
 .األغذية من واملهدر الفاقد من واحلد واملستدامة، املنصفة الغذائية القيمة سالسل ودعم واملتنوعة، الصحية الغذائية األمناط
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 حالة: التحول الزراعي اإليكولوجي في كوبا ةدراس - 19 اإلطار
 :البارزة املعامل

 .اإليكولوجية الزراعية املمارسات مزارع 300 000 من أكثر يستخدم •
 والذرة والفاصوليا والفاكهة وحلم اخلنزير بواسطة أساليب الزراعة اإليكولوجية. اخلضار نصف من أكثر إنتاج يتم •
 .رئيسية اسرتاتيجية املزارعني بني التبادل أسلوب    ّ يعد   •
 النظم الغذائية املستدامة. معاجلةزارع جديد، على  ُ م   75 000ـ                  ّ                             إصالح األراضي الذي وف ر إمكانية احلصول على األراضي ل ساعد •
 .الكربى املدن يف اخلضار من املائة يف 70 حبوايل احلضرية الزراعة تساهم •
ّ  تطو ر •  .البالد أحناء مجيع يف ا   ًّ حملي      ّ   املكي فة احللول اإليكولوجية الزراعية البحوث مراكز   
ّ  تدر س •  .اليومي امليداين العملالزراعة اإليكولوجية يف املدارس الثانوية املهنية يف املناطق الريفية وتشمل    
 .للمزارعني الفين الدعم احلكومية غري واملنظمات اجلامعيون والباحثون احلكومات مت  ّ قد   •
ّ  حتس ن •  .املهمشة للمجموعات مشكلة ال تزال تطرح التغذوية املسائل     ّ ولكن   الغذائي؛ األمن  

املزارعون يف كوبا األساليب الصناعية الكثيفة إلنتاج األغذية على مدى عقود عديدة وكانت معدالت استخدام األمسدة  استخدم
وفرض احلظر األمريكي، أجربوا على استبدال  1990-1989ومبيدات اآلفات واملكننة عالية، ولكن مع ا�يار االحتاد السوفيايت يف 

 الوقت نفسه، قادت اجلمعية الوطنية لصغار املزارعني منهجية التعليم القائمة على التبادل بني املزارعني وتوجيه هذه املدخالت. ويف
، تلقى حوايل ثلث املزارعني 2010و 1997األقران، اللذين تعلمتهما من منظمات املزارعني يف أمريكا الوسطى. وبني عامي 

على الزراعة اإليكولوجية باستخدام منهجية التبادل بني املزارعني. ويف حني قام أصحاب احليازات الصغرية يف كوبا التدريب 
"املرحلة األوىل" ـباملدخالت العضوية (وهو ما يعرف ب الرتكيبيةاألمسدة  باستبدلاملزارعون أصحاب احليازات الصغرية يف بادئ األمر 
 الزراعية   ُ   الن هج مناختربوا مع مرور الوقت جمموعة  ،)Gliessman، 2007من االنتقال الزراعي اإليكولوجي حبسب تعبري 

 لآلفات، البيولوجية واملكافحة الزراعية، واحلراجة األخضر، السماد واستخدام احملاصيل، وتنويع املقحمة، الزراعة مثل اإليكولوجية
وهذا أمر مهم مبا أن  ،)Gliessman، 2007( ملحوظ بشكل ا   ً أيض   احلضرية الزراعة وزادت. احملاصيل مع احليوانية الثروة ودمج
املمارسات الزراعية  نيزارعمن صغار امل 300 000يف املائة من السكان يف كوبا يعيشون يف املدن. ويعتمد حوايل  70 من أكثر

يف املائة من املزارع الصغرية احلجم. وتشري التقديرات إىل أن إنتاج األغذية املتأتية من الزراعة  72و 46اإليكولوجية يف ما بني 
ّ                     وفاصوليا وفاكهة وحلم خنزير يف كوبا. وي قد ر أن الزراعة احلضرية  وذرة يف املائة مما يتم استهالكه من خضار 60             ّ   اإليكولوجية يوف ر    ُ                                   

 الكربى املدن يف الطازجة اخلضار من املائة يف 70 إىل يصل ما   ّ  توف ر األحيان، من الكثري يف اإليكولوجية الزراعة أساليباليت تعتمد 
 بني للمعارف املنتظم والتبادل األفقي التدريب) 1: (وهي هذه، االنتقال عملية قادت رئيسية خطوات أربع حتديد مت وقد. كوبا  يف

 مع    ّ   املكي فة البيولوجية واملنتجات احملاصيل أصناف وتطوير) 3( والتبادالت؛ البحوث يف كخرباء  املزارعني ومعاملة) 2( املزارعني؛
 اخلاصة االستشارية واخلدمات البحوث مراكز ذلك يف مبا املصلحة، أصحاب بني املؤسسايت التعاون وبناء) 4( احمللية؛ الظروف
 واألمراض، لآلفات البيولوجية لإلدارةا    ًّ حملي      ّ   املكي فة احللول    ّ  وتوف ر البلد أحناء مجيع يف البحوث مراكز وتنتشر. اإليكولوجية بالزراعة

 املستدامة الغذائية النظم أن معو . املفيدة الكائنات وتربية ،ا   ً حملي      ّ   املصن عة البيولوجية اآلفات ومبيدات العضوية، األمسدة ذلك يف مبا
ّ   تطو رت قد ّ         حتس ن بدوره و  ملحوظ بشكل     والتغذية الغذائي األمن ملعاجلة إضافية مببادرات القيام إىل حاجة هناك الغذائي، األمن 

 املقرتن اإليكولوجية، الزراعة على املزارعني بني للتدريب ميكن اليت الطرق على أدلة هذه احلالة دراسة وتقدم. وجه أكمل على
 املستدامة الغذائية النظم على كبرية  ا    ً آثار   يرتك أن العلمية، والبحوث االجتماعية واحلركات الدولة بني والتعاون العلمية بالشبكات

 .املهمشة اجملموعات احتياجات لتلبية اجلهود من مزيد بذل ال بد من ولكن والتغذية، الغذائي األمن حتقيق أجل من

 )،2011وآخرون ( Roset)، 2018)، الفريق الدويل للخرباء بشأن نظم األغذية املستدامة (2018وآخرون ( Mier y Terán: املصادر
Gliessman  (2007). 
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األراضي، مبا يف ذلك محاية اجملاالت املشرتكة بني املياه  استخدامات فسيفساء يف اإلقليمية اإلدارة ختطيط   ّ عد   ُ ي  
وآخرون،  Caronلتعزيز التنوع ( ا     ًّ أساسي   ا                                                               ً والغابات واملوارد األخرى اليت ميكن تشجيعها على املستوى اإلقليمي، عنصر  

). وقد ثبت يف القسم السابق أن توافر رأس املال االجتماعي واألدوات السياساتية على مستوى املناظر 20 اإلطار؛ 2018
. وبالنسبة إىل صون التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية مثل مهم أمرالطبيعية واملتعلقة باملوارد اليت يلزم إدارهتا، 

ميكن  ا   ًّ مهم   ا      ً ) نطاق  2كلم  1000-10( احمللية الطبيعية املناظر وحدات    ّ تعد   التلقيح، أو) الفيضاناتتنظيم املياه (مكافحة 
ما تتوافر أدوات أو عمليات التخطيط  ا    ً نادر   وأوجه التآزر بني اآلثار املرتتبة عن استخدام األراضي، ولكن املقايضاتفيه إدارة 
 ).Sinclair، 2014و Pagellaعلى هذا النطاق ( باإلدارة قة                     ّ لتوجيه القرارات املتعل   الكايف العزماملقرتنة ب

 ناشئة ميزة األحيان من الكثري يف   ّ عد   ُ ي   الطبيعية املناظر مستوى على اإليكولوجية النظم خدمات توفري أن ومبا
 متزايد بشكل  ُ   ي نظر اجملتمعية، والضغوط السياساتية والرافعات السوق وقوى األراضي مستخدمي من العديد بني للتفاعل

ّ  تصو ر من االنتقال إىل بذلك االعرتاف ى  ّ أد   وقد. تفاوضية عملية أنه على النواتج على التأثري إىل  اإلقليمي التخطيط   
ّ   اليت تسخ ر  التفاوض دعم أدوات تطوير إىل السياسات، تضع اليت للنخبة القرارات دعم أدوات توفري إىل حتتاج كعملية       

). وتزيد التطورات األخرية يف احلصول 2013وآخرون،  Jacksonاألدلة يف عمليات التفاوض املتعددة أصحاب املصلحة (
السياسات عليها  ووقعضي على البيانات اجلغرافية املكانية ومعاجلتها، من إمكانية حشد األدلة اآلنية بشأن حالة موارد األرا

). وقد مت تصميم لوحات 2018وآخرون،  Vagen( عليه التأثري إىل احلكومات تسعى ذيعلى مستوى املناظر الطبيعية ال
يف مقاطعة توركانا، كينيا                                                                             ً عرض البيانات على املستوى احمللي واستخدامها يف ختطيط اإلدارة اإلقليمية، كما حصل مثال  

)Chesterman وNeely، 2015.( 

 االنتقال اإلقليمي إلى الزراعة اإليكولوجية في البرازيلعن ل امث - 20 اإلطار
 وكانت                                         ّ                    ّ                                  كانت منطقة شبه قاحلة يف مشال شرق الربازيل ترك ز يف السابق على التغل ب على اجلفاف بواسطة الري واإلنتاج،   لقد

م  جتينالنخبة السياسية واالقتصادية  ّ   املنافع املتأتية من ذلك. وأنشأت احلركات االجتماعية "منتدى الشمال الشرقي" الذي قد                                                                             
ّ                                                   للرئيس الربازيلي واحلكومات اإلقليمية. كما أ�ا طو رت مفهوم "التعايش مع األراضي شبه القاحلة" الذي شدد   ً ال  بديً   ع ا مشرو                                              

) وفك االحتكارات على األراضي واملياه ووسائل 2لى حنو مستدام؛ () صون املوارد الطبيعية وموارد املياه واستخدامها ع1على: (
ّ                                                         اإلنتاج األخرى. وشج ع هذا اإلطار اجلديد على إحداث حتو الت كبرية يف إدارة املوارد احمللية واالبتكارات االجتماعية. ومشلت                                ّ                 

أجل حتقيق "التعايش مع األراضي شبه األمثلة على االبتكارات االجتماعية إلحداث هذا التحول يف احلوكمة اإلقليمية من 
القاحلة"، بنوك البذور على مستوى اجملتمع احمللي، والعمل اجلماعي، والتعاونيات، وحسابات التضامن بالتناوب، وأسواق املزارعني 

هذه االبتكارات يف فئة  ّ   ن فت                                                                                         ُ ومشاركتهم يف الربامج العامة من قبيل الربنامج الوطين للوجبات املدرسية وبرنامج املزارع األسرية. وص  
 "الشراكات والتنظيم والعالقات التعاونية بني خمتلف اجلهات الفاعلة". 

 .2017، وآخرون Pérez-Marin :املصدر
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مثل األراضي ب هبا الدولة يف الكثري من األحيان،    ِ طال                              ُ عني على املوارد الطبيعية اليت ت  أن يتسم حصول املزار  ميكن
أو التنوع البيولوجي أو األشجار، بأمهية حمورية لضمان استثمار املزارعني يف أشكال اإلنتاج األكثر استدامة. وتشمل 
العقبات أمام تنويع النظم الغذائية محاية امللكية الفكرية والتشريعات اخلاصة بالبذور، وهي أمور قد حتتاج إىل تغيري كبري 

ين الوطين بغية دعم االنتقال إىل نظم اإلنتاج املتنوعة. وتشكل التشريعات اخلاصة بالبذور اليت تدعم للسياق القانو  ا   ً تبع  
يف هذا  ا   ًّ مهم    ً ن ا                                                      ّ ، مبا يف ذلك احملاصيل التقليدية، وإمكانية احلصول عليها، مكو  ا                                   ًّ تبادل بذور األصناف غري املتجانسة وراثي  

    ّ  تتعل ق ا     ً أحكام  ، ا   ً بلد   146املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة اليت انضم إليها  وتشملاإلطار. 
يف املائة  80من أنواع احملاصيل اليت متثل أكثر من  ا   ً نوع   64ـاملزارعني واالستخدام املستدام للموارد الوراثية اخلاصة ب حبقوق

ّ  بشأن محاية األصناف النباتية املنس ق ةالوطني اتبني التشريعواضحة ولكن هناك توترات من اإلنتاج العاملي لألغذية.  على  ة                             
). وينطوي 2017، التحالف من أجل السيادة الغذائية يف أفريقيااملستوى اإلقليمي وتعزيز نظم البذور اليت يديرها املزارعون (
ا املربون يف الكثري من األحيان هبارعني يف السياقات اليت يتمتع                                        ّ        ذلك على احلاجة إىل حتقيق توازن بني حقوق املرب ني واملز 

 على ممارسة الضغط على احلكومات. من املزارعني بقدرة أكرب 

   ّ                               معني  وقد ال تكون مثالية لنظم اإلنتاج  صناعي زراعي منوذج أجل من احلديثة األصناف من العديد تربية متت وقد
اليت حتمي مثل هذه األصناف، ال سيما عندما تقرتن بإعانات املدخالت، أن متثل ، لذا ميكن للتشريعات ا          ً األكثر تنوع  

(الفريق الدويل للخرباء بشأن نظم األغذية  ا                                               ً على املسار يعيق االنتقال إىل نظم اإلنتاج األكثر تنوع   ا         ً أو اعتماد   ا      ً انسداد  
مع نظم البذور  ا    ً ناجح   ا                      ً وتربية النباتات، اقرتان   ). ويف بعض السياقات، اقرتن االختيار التشاركي لألصناف2016املستدامة، 

                          ّ                                                                  هي احلال يف نيبال حيث كانت غل ة أصناف الذرة اليت اختارها املزارعون للحراجة الزراعية وأطلقوها على  ا كما           ًّ املنظمة وطني  
ّ    املدر جاتيف املائة يف  30املستوى الوطين الستخدامها يف التالل الوسطى، أعلى بنسبة                    ّ   ليت فيها أشجار من غل ة ا الزراعية    

 ).2009وآخرون،  Tiwariاألصناف التقليدية (

                                ّ                                                           الفصل الثالث من هذا التقرير، تبني  أن اجلدل الدائر حول استخدام التكنولوجيات األحيائية احلديثة يف  ويف
 الرتكيز من    ً بدال   واستخدامها تبالتكنولوجيا فيها ّ                              رك ز على الطريقة اليت يتم التحكم قد االنتقال إىل النظم الغذائية املستدامة 

 عززها اليت الوراثية اهلندسة نشر حول اجملتمع يف الدائر األوسع النقاش ذلك ويعكس. التكنولوجيات هذه طبيعة على
 للحياة قابلة بشرية أجنة يف طفرة تصحيح أجل من التواتر القصرية بانتظام املتكتلة املتكررات لتكنولوجيا األخري االستخدام

)Jasanoff وHurlbut، 2018 .(مع يتماشى مبا اجلينات لتعديل عاملي مرصد إلنشاء نداء إطالق إىل ذلك أدى وقد 
 املعايري حول اآلراء يف واسع جمتمعي توافق حتقيق إىل السعي هدفه يكون املناخ، بتغري املعين الدويل احلكومي الفريق مبادئ

ّ  حد ةمن  تخفيفال يف ذلك يساهم وقد). 21 اإلطار( اجملال هذا يف التكنولوجيا واستخدام البحوث توجه أن جيب اليت   
 املرصد رب   ُ اعت   إذا والتغذية، الغذائي األمن لتحقيق احلديثة األحيائية التكنولوجيات استخدام حول النقاشات يف اخلالف
ّ   احملو رة الكائنات تطوير بكيفية     ّ   املتعل قة القوة ميزان يف احلالية االختالالت ملعاجلة الكفاية فيه مبا     ً شامال    ا     ً وراثي   واملهندسة   

 .واستخدامها
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 الجينات تعديلل العالمي للمرصد مقترحة وظائف ثالث -  21اإلطار
لتبادل املعلومات يكون من شأنه توحيد جمموعة االستجابات األخالقية والسياساتية العاملية لتعديل اجلينوم      ً مركز ايشكل  أن )1(

 سيما وال املدين، اجملتمع جمموعات عن املواقف اتوالتكنولوجيات ذات الصلة وإتاحتها للجميع. ويشمل ذلك صدور بيان
الرمسية املعنية باألخالقيات البيولوجية  اهليئات ونواتج أنشطة عن املرصد     ّ  وسيبل غ. الصلة ذات واألدبيات اجلنوب بلدان عن

مثل جملس نوفيلد ألخالقيات البيولوجيا يف اململكة املتحدة أو جملس األخالقيات األملاين، واجلمعيات املهنية مثل اجلمعية 
 ظمة الصحة العاملية.األمريكية للطب التناسلي، والوكاالت احلكومية الدولية مثل جملس أوروبا ومن

. وحتليلها اجلينات، تعديل بشأن اآلراء يف للتوافق الناشئة واجملاالت والتوترات املهمة املفاهيمية التطورات    ّ  بتعق ب يسمح أن )2(
 أكرب جمموعة يشمل حبيث اجلينات لتعديل الفنية والسلبيات اإلجيابيات من أبعد هو ما إىل الرتكيز نطاق املرصد وسيوسع

 ألوجه االجتماعية الديناميكيات تتناول اليت للدراسات وميكن. عنها التغاضي إىل ميل هناك اليت الشواغلو  املسائل من
 االختالالت عن الكشف على تساعد أن الفكرية، امللكية حقوق منح إىل البحوث أعمال جدول وضع من الدويل، التعاون
ّ  يرج ح واليت العلوم جمال يف القوة يف اخلفية  يستفيد ال ومن اجلينات بتعديل     ّ   املتعل قة البحوث من يستفيد من على تؤثر أن   
 بالفعل الناس يريده الذي األحيائية العلوم مستقبل عن تفصيلية نظرة العاملي املرصد يف مجعها يتم اليت املواد وستوفر. منها

 العالقات بشأن املختلفة النظر وجهات على الضوء   ّ  يسل ط أن للمرصد ميكن املثال، سبيل وعلى. وجملتمعاهتم ألنفسهم
 .الثقافات خمتلف يف واألمراض باإلعاقة     ّ   املتعل قة كاألفكار  والبيولوجية، االجتماعية

 .وحتليلها البيانات مجع من املستفادة باألفكار تسرتشد دولية مناقشات وإجراء دورية اجتماعات لعقد وسيلة يشكل أن )3(

 ).Hurlbut )2018و Jasanoff :املصدر
 
       مناسبة       غذائية                                              األنماط الغذائية الصحية والمتنوعة من خالل بيئة      شجيع  ت  3 - 2 - 4

. وقد مت السعي إىل التشديد ا                                                                 ً يرتبط تنويع النظم الغذائية بنظم اإلنتاج فحسب، بل بأمناط االستهالك أيض   ال
املراعية للتغذية والزراعة العضوية، كما هو                                                           ّ             بقدر أكرب على املنافع الصحية والتغذوية يف تطوير السياسات املتعل قة بالزراعة 

. وقد مسحت التوعية حول التغذية والصحة بالتوصل إىل فهم منه    ّ                                           مبني  يف الفصل الثاين من هذا التقرير ويف املرفق األول
حد أهم أعمق للطريقة اليت ميكن من خالهلا رسم مالمح بيئة األغذية لتحقيق األمن الغذائي ومنافع االستدامة. ويتمثل أ

 القسم أنظرالشروط التمكينية لتحسني التغذية يف إيالء االهتمام ملسائل املساواة بني اجلنسني والعدالة االجتماعية (
ب)، تتوقف الفرص املتاحة 2017). وكما ورد يف الفصل الثالث ويف تقرير فريق اخلرباء بشأن التغذية والنظم الغذائية (4-4

ة صحية ومتنوعة على اخليارات الغذائية املتوافرة وكلفتها، وعلى طريقة توسيم األغذية وإصدار غذائي ا                 ً الختيار الناس أمناط  
مدى ثقة الناس بالتوسيم ومدى سعي املؤسسات اخلاصة والعامة إىل ممارسة الضغط املتواصل على  وعلىا، هل الشهادات
                    ّ    لدفعها يف اجتاهات معي نة.  املستهلكنيخيارات 

ثقيف اجلمهور وتوعيته حول النظم الغذائية املستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية احلاجة إىل ت     ّ وتعد  
 "التعزيز"لتحويل النظم الغذائية. ولطاملا مشلت األمثلة على  ا     ًّ رئيسي   ا     ًّ متكيني   ا                                         ً اليت تعتمد النهج الدميقراطية والشعبية، عنصر  

لجمهور سعت إىل تغيري لطريق الزراعة اإليكولوجية، محالت توعية الناجح للنظم الغذائية املستدامة، مبا يف ذلك عن 
؛ 2018النصوص السردية السائدة بشأن النظام الغذائي (منظمة األغذية والزراعة واملعهد الوطىن للبحوث الزراعية، 

Chappell، 2018 (االبتكارات لتمكني اجلمهور توعية تذهب أن وجيب. احمللية اجملتمعات تتخذها اليت واإلجراءات 
 الدميقراطي الطابع"إضفاء  يف املواطنني تشرك وأن التوعية محالت من أبعد إىل املستدامة، الغذائية النظم جمال يف وتعزيزها

 بني احللول إجياد يف والتشارك االجتماعية، املشاكل ومعاجلة الشبكات، بني واملعارف املعلومات تقاسم عرب" االبتكار على
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   ُ   الن هج هذه على خاصة بصورة الغذائية السيادة وتشدد). Steinmueller، 2016و Schot( والباحثني احمللية اجملتمعات
 األصليني السكان ومعارف احمللية باملعارف االعرتاف إىل احلاجة ذلك يف مبا املعارف، وتقاسم اجلمهور توعية إىل الرامية

 ).3-4 القسم أنظر( ومحايتها ودعمها احليوانية، والثروة واألغذية البذور واستزراع بصون     ّ   املتعل قة

اقتصادية وسياسية لتنفيذ السياسات  ا                                   ً القائمة املتعلقة باملشرتيات العامة فرص   بااللتزامات االستعانة توفر أن وميكن
 املشرتيات توفري ميكن املثال، سبيل وعلى. املستدامة الغذائية النظم       ّ   تكرة تول د وبناء عالقات اجتماعية واقتصادية جديدة ومب

 واملؤسسات واملستشفيات املدارس يف اجملموعات من وغريهم املنخفض الدخل لذوي مستدامة بطريقة املنتجة لألغذية العامة
 الربازيل يف) Belo Horizonte( "أوريزونيت بيلو" وحالة ا.   ً بعض   بعضها تعزز اليت الشبكات بناء أجل من األخرى العامة
استخدامها يف الوجبات  جرى اليت اإليكولوجية الزراعة من املتأتية لألغذية العامة املشرتيات على  ً ال  امث تعطي أل�ا هنا مفيدة

صعيد على  ملحوظةاملدرسية واملطابخ اجملتمعية املتاحة للسكان ذوي الدخل املنخفض، مع ما ترتب عن ذلك من آثار 
 مستدامة بطريقة املنتجة لألغذية احمللية املشرتيات على   ّ  ترك ز اليت للتدخالت وميكن ).Chappell، 2018احلد من اجلوع (

ّ   املعر ضة اجملموعات تستهدف اليت أو املدرسية التغذية برامج أجل من  السيادة حتقيق إىل ترمي واليت الغذائي األمن النعدام    
 الغذائية النظم ودعم والتغذية الغذائي األمن معاجلة يف بالفعالية تتسم أن الوالية، مستوىعلى و  احمللي املستوى على الغذائية

 املهمشة، للمجموعات واجملدية والالئقة اآلمنة العمل فرص توفري املبادرات هذه تدعم أن وميكن). 22 اإلطار( املستدامة
 .الغذائي النظام يف املنخفض الدخلي ذو  والعمال الشباب ذلك يف مبا
 

 الغذائية الحضرية المستدامةالنظم مسألة إطعام المدن: معالجة  - 22 اإلطار
 اليت احلضرية اإليكولوجية الزراعة على لامث وهناك. احلضرية املناطق يف املستدام والتكثيف اإليكولوجية ةيالزراع ُ   ن هجال تطبيق ميكن
 اليت األمريكية، املتحدة الواليات أجنلوس، لوس مدينة يف والتغذية الغذائي األمن حتقيق أجل من املستدامة الغذائية النظم تعاجل

وحتصل املزارع احمللية الصغرية واملتوسطة  Good Food Purchasing Program."45" امسه للشراء      ً معيار ا 2012 عام يف وضعت
                                                                                              ً               احلجم وعمليات جتهيز األغذية على تصنيف بالنجوم يستند إىل مقاييس مثل املمارسات الزراعية املستدامة بيئي ا، وظروف العمل 

ّ                                                                                                 ة واملعو ض عنها بأجر عادل، والثروة احليوانية اليت يتم االعتناء هبا بطريقة صحية وإنسانية، وزيادة إمكانية حصول اآلمنة والصحي       
ّ   ، ألزمت مجيع اإلدارات واملؤسسات التعليمية يف املدينة اليت تقد م 2012املستهلكني على األغذية املغذية والعالية اجلودة. ومنذ عام                                                        

 من أمريكي دوالر مليون 12 بنحو قيمتها تقدر منتجات شراء اآلن ويتم. هذا الشراء نظام باستخدام اليوم، يف وجبة 750 000
 ومت. والتغذية باحليوان والرفق العمل بأماكن اخلاصة املعايري ويستوفون     ً بيئي ا املستدامة األساليب يعتمدون الذين احملليني املنتجني

. للشاحنات    ً  سائق ا 160 أجور وارتفعت وتوزيعها، وتصنيعها األغذية جتهيز يف جديدة عمل فرصة 150 عن يقل ال ما استحداث
ّ  وطو ر . والطهاة الغذائية السلسلة يف العمال وحتالف أجنلوس، لوس يف الغذائية السياسات جملس بني التعاون بفضل هذا الشراء نظام   
 على هذا الشراء نظام وحاز. األغذية لشراء هبا خاصة مماثلة برامج بتطوير األمريكية املتحدة الواليات يف أخرى عديدة مدن وتقوم

 منظمة مع بالشراكة املتحدة لألمم التابع العاملي املستقبلاليت منحها جملس  2018املستقبلية لعام  ةالشرف" جلائزة السياس مرتبة"
 .العضوية الزراعة حلركات الدويل واالحتاد والزراعة األغذية

إىل دعم الزراعة اإليكولوجية املتنوعة وضمان سبل  46)2020-2011( العضوياخلاصة باإلنتاج  العمل ةخط هتدف الدامنرك، ويف
من خالل تطوير وزيادة اإلنتاج العضوي واألسواق اخلاصة به. ومتثلت طريقة رئيسية للقيام بذلك يف حتفيز الطلب  العيشكسب 

يف املائة من األغذية يف املطابخ العامة، مبا يف ذلك املدارس،  60على املنتجات العضوية من خالل وضع هدف وطين لتكون 
لتثقيف املسؤولني عن املطابخ والعاملني  2018-2015فرتة المليون يورو يف  6.4أغذية عضوية. ومت ختصيص مبلغ قدره اإلمجايل 

                                                
 program-purchasing-food-good-angeles-ecosystems/los-https://www.futurepolicy.org/healthy/أنظر:   45
more-for-together-working-plan-action-organic-ecosystems/denmarks-https://www.futurepolicy.org/healthy-أنظر:   46
/organics 

https://www.futurepolicy.org/healthy-ecosystems/los-angeles-good-food-purchasing-program/
https://www.futurepolicy.org/healthy-ecosystems/denmarks-organic-action-plan-working-together-for-more-organics/
https://www.futurepolicy.org/healthy-ecosystems/denmarks-organic-action-plan-working-together-for-more-organics/
https://www.futurepolicy.org/healthy-ecosystems/denmarks-organic-action-plan-working-together-for-more-organics/
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ا اهلدف. وبلغت نسبة األغذية العضوية يف سالسل اإلمدادات وقوائم الطعام، من أجل حتقيق هذاملطلوبة فيها وإحداث التغيريات 
 ، من دون أن حتصل أي زيادة يف أسعار الوجبات.2015يف املائة يف عام  90يف املطابخ العامة يف مدينة كوبنهاجن 

 ).2015( وآخرون Sørensen :املصادر

 
                                            دعم سالسل القيمة الغذائية المنصفة والمستدامة  4 - 2 - 4

 أجل من املستدامة الغذائية النظم لتطوير ا     ً رئيسي   ا     ً متكيني   ا   ً شرط   واملستدامة املنصفة الغذائية القيمة سالسل دعم   ّ عد   ُ ي  
 والقصرية الطويلة اإلمداد سالسل يف اهب واالمتثال وضبطها اجلودة معايري تصميم دعم ويعترب. والتغذية الغذائي األمن حتقيق
 املزارعون وحيتاج. أساسية بصورة القصرية السالسل على األخرية السنوات يف الرتكيز جرى وقد. ا     ً ضروري   ا   ً أمر   السواء، على

 أسواق إىل اإليكولوجية، الزراعة مثل املناسبة، املمارسات بفضل مستدامة بطريقة واملنتجة الصحية األغذية   ّ    يوف رون الذين
 اإلمداد سالسل لدعم وميكن. املنتجات هذه على للحصول وموثوقة أفضل فرص توافر إىل املستهلكون حيتاج فيما جمزية

 التبادل ونظم الغذائية السياسات وجمالس واملعارض املزارعني أسواق مثل بالتجزئة، للبيع البديلة التحتية والبنية القصرية
ّ  حيس ن أن احمللية، والتجارة املزارعني وأن يزيد إمكانية احلصول على األغذية احمللية واملتنوعة واملنتجة بطريقة  عيشكسب   سبل  

 االحتياجات مع    ّ   املكي فة اجلودة مراقبة لنظم ميكن كم  التجربة     ّ وتبني  ). eds ،2015وآخرون،  Hebinckمستدامة (
 النظم إىل االنتقال تعزز أن املدين جملتمعوا واخلاص العام القطاعني من الفاعلة اجلهات بني وللشراكات احمللية، والظروف
 لألسواق الداعمة السياسات وتشمل). 2018 الزراعية، للبحوث الوطين واملعهد والزراعة األغذية(منظمة  املستدامة الغذائية

ّ  حتس ن اليت املتداخلة احمللية  :يلي ما ،العيش كسب  سبل  

 واملستدامة املتنوعة لألسواق الداعمة احمللية السياسات تصميم على) البلديات(مثل  احمللية السلطات قدرة حتسني •
 واملستهلكني؛ املنتجني بني العالقات تعزز اليت واملنصفة

 اإليكولوجية الزراعية املنتجات عرض أجل من ومهرجاناهتم ومعارضهم املزارعني أسواق الستضافة العامة املرافق توفري •
 واملستدامة؛ املتنوعة احمللية املنتجات من وغريها

 التجارية السلطات لدى مستدامة بطريقة األغذية منتجي من وغريهم اإليكولوجية الزراعة منتجي تسجيل عملية تيسري •
 اإلنتاجية؛ وقدرهتم حجمهم تراعي اليت األغذية بسالمة واملعنية

(مبا  الالزمة املدخالت شدحل قوية شبكاتتقيم و  املعارف تتشاطر اليت لالستمرار القابلة املزارعني مجعيات إنشاء دعم •
 )؛التغطية حماصيل بذور مثل البديلة املدخالت ذلك يف

 والزراعية واإليكولوجية العضوية باملنتجات الشهادات إلصدار صاحلة وسيلة ل  ّ متث   التشاركية الضمانات نظم بأن اإلقرار •
 الدخل ذوي املنتجني صغار بالنسبة إىل أسهل إليها الوصول يكون ما ا    ً غالب   اليت والداخلية احمللية لألسواق اإليكولوجية
 النظم؛ هذه ودعم املنخفض،

 العدالة تعزيز تدعم اليت تلك سيما ال ،وتقويتها األغذية إنتاج ونظم احلضرية احمللية اجملتمعات بني الروابط تطوير •
 املصلحة أصحاب املتعددة واملنصات املستهلكني تعاونيات ذلك يف مبا احلضرية، املناطق يف للفقراء الغذائيتني والسيادة

 ). 23 اإلطار( واإلقليمية احمللية األسواق على   ّ  ترك ز اليت
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 الزراعة اإليكولوجية الحضرية في كيتو، إكوادور: فرص عمل وأغذية للمجموعات المهمشة - 23 اإلطار
بعد مشاورات جمتمعية قادهتا النساء ملعاجلة احتياجات األمن الغذائي  2002يف عام  47احلضرية للزراعة التشاركي الربنامج أنشئ

للفئات الضعيفة مثل العاطلني عن العمل والالجئني واملهاجرين والسكان األصليني. وتعزز كيتو العاصمة إنتاج األغذية املتأتية من 
 من أكثر ينتجون     ً سنوي ا مشارك 4 500حوايل  احلضرية الزراعة برنامج يضماحلدائق احلضرية وشبه احلضرية، وجتهيزها وتوزيعها. و 

 من أكثر     ً سنوي ا يستضيفأنه  كماجمموعة منظمة.   380     ً                 هكتار ا من األراضي لدعم  32من األغذية على مساحة  كلغ  870 000
 أنشأ وقد     ً  سنوي ا، أمريكي دوالر 350 000 قيمتها تبلغ عائدات    ّ  ويول د احمللية، الغذائية املنتجات تبيع العضوية للمنتجات    ً سوق ا 15

ّ  يقد ر عمل فرصة 330 من أكثر واستحدث الصغر بالغة مؤسسة 100  دوالر 3 300 عند فيها الواحد للفرد السنوي الدخل   
 حلوايل الصحية الغذائية واألمناط العضوية، النفايات تدوير وإعادة الزراعي، البيولوجي التنوع احلضرية احلدائق وتعزز. أمريكي

 مجعية أول تشكيل مت 2013 عام ويف ؛احلضرية الزراعة يف جمال التدريب االجتماعية التنمية وزارة  ّ   وف رت وقد. مستهلك 170 000
ّ  ضم ت احلضريني للمزارعني      ّ                                                                    . وتطب ق حكومة مدينة كيتو هذه السياسة من خالل التعاون بني البلديات واجلامعا، عضو 3 000  

 لسياسةالفضية ل باجلائزةوغرف التجارة واحلكومات اإلقليمية والوطنية ومجعيات األعمال التجارية. وفاز برنامج الزراعة احلضرية هذا 
لتابع لألمم املتحدة بالشراكة مع منظمة األغذية والزراعة واالحتاد الدويل اليت منحها جملس املستقبل العاملي ا 2018لعام  يةاملستقبل

 حلركات الزراعة العضوية.

                                 الحد من الفاقد والمهدر من األغذية  5 - 2 - 4

أل�ا  ةاملستدام الغذائية النظم سياق يف األغذية من واملهدر الفاقد مسألة على) 2014( اخلرباء لفريق سابق تقرير  ّ  رك ز
ال جوانبها الرئيسية يف حنيمن ويتم تسليط الضوء هنا على بعض  النظم، هذهمن االنتقال إىل  ا   ً مهم   ا         ً تشكل عنصر    ُ   حي 

القارئ إىل التقرير السابق للحصول على مزيد من التفاصيل. وهناك حتديات كبرية تعرتض احلد من الفاقد واملهدر من 
 القيام مبا يلي: ضرورة) إىل 2014ويشري تقرير فريق اخلرباء (دة.          َّ مسألة معق      ّ يعد   الذياألغذية 

 Schanes( حصوله ومكان األغذية من واملهدر الفاقد   ّ  كمي ة  بشأن الدقيقة البيانات من مزيد على احلصول •
 )؛2018وآخرون، 

 األغذية؛ من واملهدر الفاقد فيها حيصل اليت املستويات خمتلفاالسرتاتيجيات اليت تناسب  وضع •

 .بينهم ما يف التنسيق حتسني مع املصلحة أصحاب جانب من املناسبة اخلطوات اختاذ على احلرص •

 األمن حتسني أجل من املستدامة الغذائية النظم إىل لالنتقال ا     ً ضروري   ا    ً مسار   األغذية من واملهدر الفاقد من احلد   ّ عد    ُ وي  
مليار  1.3). وتشري تقديرات منظمة األغذية والزراعة إىل أنه يتم هدر حوايل 2018وآخرون،  Cole( والتغذية الغذائي

طن من األغذية كل سنة. وميثل ذلك ثلث األغذية املنتجة لالستهالك البشري أو ربع السعرات احلرارية املنتجة اليت ال 
ّ                                           اإلمدادات الغذائية البشرية أل�ا تتعر ض للفقدان أو اهلدر (منظمة األغذية والزراعة، إطار تدخل يف  ؛ فريق اخلرباء 2011                                 

من  الفاقد أثر من احلد إىل ترمي اسرتاتيجياتوضع  بالتايلويتسم ). 2014 والتغذية، الغذائي باألمن املعينالرفيع املستوى 
 األمن لتحسني فقط ليس باألمهية املستهلك، إىل تصل عندما األغذية من املهدر ومن بالتجزئة والبيع املزرعة بني األغذية
) ومن الطاقة املستهلكة 2013وآخرون،  Lipinski( البيئة على املرتتبة السلبية اآلثار من للحد ا   ً أيض   بل والتغذية، الغذائي

 ).2010وآخرون،  Cuéllarإلنتاج هذه األغذية (

                                                
 agrupar-https://www.futurepolicy.org/global/quito/ :أنظر  47
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)، حيدث الفاقد واملهدر من األغذية داخل املزرعة، وبعد احلصاد، 2014 ّ                         يت ضح من تقرير فريق اخلرباء ( وكما
ّ                                             وخالل النقل والتوزيع والتعبئة والبيع بالتجزئة واالستهالك. وختتلف كم يات الفاقد واملهدر من األغذية على طول السلسلة                                                                

ّ                                                العامل. وتفقد كم ية كبرية من األغذية من اإلمدادات الغذائية البشرية  الغذائية مع اختالف السلع األساسية واألقاليم حول               
 من            ّ                                                      ً                                 العتبارات تتعل ق بالسالمة واجلودة. ويف البلدان النامية، تفقد األغذية عادة  خالل مرحليت اإلنتاج وما بعد احلصاد 

ولة األغذية بشكل صحيح.  ويف البلدان سلسلة اإلمداد بسبب االفتقار إىل املعارف والدعم على صعيد البنية التحتية ملنا
؛ 2011                       ً                                                                           املتقدمة، هتدر األغذية عادة  خالل الفرز بعد احلصاد وخالل البيع بالتجزئة وما بعده (منظمة األغذية والزراعة، 

 ال باإلضافة إىل ذلك، تتعرض بعض املنتجات اليتو ). 2014فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 
 White؛ 2918وآخرون،  de Hoogeبسبب مظهرها ( لرفضتستويف املواصفات الشكلية واليت تكون صاحلة لألكل، ل

ستخدم قبل تاريخ" و"تاريخ   ُ "ي  ـمن جانب املستهلكني الذين ال يفهمون ما املقصود ب ا                  ً ). وهتدر األغذية أيض  2011وآخرون، 
بسبب االستخدام  ا              ً فقد األغذية أيض                             ُ حالة جتهيز املنتجات، ميكن أن ت   ). ويف2015وآخرون،  Langenانتهاء الصالحية" (

 ).2016وآخرون،  Augustinالناقص للمنتجات الثانوية الصاحلة لألكل واألنشطة املوازية لتجهيز األغذية (

هذه غري كافية، ال سيما يف  اإلمداد سالسل يف األغذية من واملهدر الفاقد من التقليل إىل الراميةالبحوث      ّ ولكن  
 ). 2018وآخرون،  Alamarبلدان اجلنوب (

 صالحيتها، مدة طالةإل األغذية وبتجهيز احلصاد، بعد والتوزيع واملناولة بالتخزين اخلاصة التكنولوجيات وتتسم
 وميكن. باألمهية األغذية، من واملهدر الفاقد من مضافة قيمة ذات جديدة    ّ   مكو نات استخالص أجل من النفايات وبتثمني

 والتعقيم والبسرتة والتعليب والتخمري والتجفيف التجميد مثل وحتويلها األغذية حلفظ العمليات من جمموعة استخدام
)Langelaan  ،وميكن استخدام عمليات الفصل الستعادة جمموعة من املركبات الكيميائية األحيائية 2013وآخرون .(

ستهدر لوال ذلك كانت قيمة مضافة لتجهيز النفايات اليت   اذ ا               ّ       ً ة، األمر الذي يول د مسار  كمكونات أو مكمالت غذائي
)Sagar  ،2018وآخرون.( 

 ليقبل السلوك يف الالزم التغيري إحداث علىستساعد  املستهلكني فهم حتسني إىل الرامية االسرتاتيجيات ولكن
 يف اجملتمعية النظر وجهات وإدماج التثقيف شأن ومن. بالتجهيز اخلاصة والتدخالت الغذائية بالتكنولوجيات املستهلكون
) أن Mattsson، 2015) وتوعية املستهلكني واملنظمات املعنية بوضع املعايري (2018وآخرون،  Benyam( السياسات

                                                                                   ُ                      تساعد الناس على القيام خبيارات صحية بشأن األغذية املستدامة املتوافرة. وينبغي أن تشمل الن هج الرامية إىل احلد من 
الفاقد واملهدر من األغذية مجيع اجلهات الفاعلة على طول السلسلة الغذائية. ويتطلب ذلك التثقيف واحلوافز لتغيري السلوك 

 ).Hertel، 2015( املؤسساتية احلوافز تقدمييرتافق مع الفردي واجلماعي، وجيب أن 

األغذية اليت تعيد توزيع األغذية على اجملتمعات احمللية الضعيفة يف تعزيز  بنوكالعديد من البلدان، سامهت  ويف
ّ  تكم ل يتوالالتابعة ملنظمة األغذية والزراعة  SAVE FOODاألمن الغذائي هلذه األخرية. وتعرض مبادرة توفري األغذية     

 واملهدر الفاقد من احلد أجل من عاملية مبادرات إلطالق    ً سبال  )، 2014( اخلرباء فريق تقرير يف اليت تناوهلا التحليل التجارب
) أو مراكز 2017وآخرون،  Korhonen( احمللية األغذية جمموعات عترب  ُ وت    48).2018وآخرون،  Michelini( األغذية من

ّ            القابلة للتلف لتصبح مكونات ومنتجات غذائية مستقر ة، كخيارات  الطازجةالتجهيز اإلقليمية اليت تعىن بتجهيز املنتجات                                                
ّ  تفر ع نقطةإنشاء  ح             ُ ممكنة. وقد اقرت   ) TMFOOD LOSS BANKافرتاضية ومادية مستقبلية يف سلسلة القيمة الغذائية (   

                                                
 food/background/en-http://www.fao.org/save/ :أنظر  48
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 ). 2017وآخرون،  Petkovic( ومنتجات    ّ   مكو نات شكل على جتهيزيه أجل من األغذية من الفاقد استعادة لتيسري
عملية جديدة بشأن  ا          ّ                                                                        ً وميكن أن توف ر رقمنة السالسل الغذائية مع استخدام البيانات الضخمة وإنرتنت األشياء، أفكار  

 ر التدخالت للحد من فواقد األغذية                                   ّ                                      ّ السيناريوهات القائمة والناشئة املتعل قة بالفاقد واملهدر ومن األغذية، وأن تيس  
)Irani  ،2018وآخرون.( 

                       توليد المعارف وتقاسمها  6 - 2 - 4

 واملعارف األكادميية والنتائج الرمسية البحوث بني العالقة تغيري إىل احلاجة وهو التقرير هذا يف ر   ّ تكر   عو موض مثة
 هي واليت الغذائية القيمة سالسل يف الفاعلة اجلهات من وغريها واحلضرية الريفية احمللية واجملتمعات املزارعني وخربات احمللية

 طول على واملعارف والعلمية احمللية املعارف بني أكرب تكامل لتحقيق التدابري اختاذ     ّ  ويتطل ب. اخلاص القطاع من مبعظمها
 وربط على صعيد املعرفة الثغرات معاجلة ومتثل. املعرفة نظم تشكيل وإعادة القدرات تعزيز يف االستثمار الغذائية، السالسل
 املخاوف تزايد سياق يف أساسي   ٍّ حتد   راسخة، قناعات وفق تعمل اليت االجتماعية احلركات سيما وال الفاعلة، اجلهات

 الشكوك حتد عندما أو املواقف تتعارض عندما خاص بوجه صحيح وهذا. العلوم يف الثقة وانعدام الكاذبة املعلومات بشأن
 .اجملديني      ّ  والتعل م احلوار يف املشاركة على القدرة من خمتلفة مصادر من املتأتية املعارف شرعية بشأن

 بالبحوث القوية عالقاته يف االبتكار، حتقيق إىل الرامي اإليكولوجية ةيالزراع نهجال مسات من رئيسية مسة وتتمثل
 الذي األساس وشواغله بكامله املزارعني جمتمع احتياجات فيها تشكل اليت الباحثني املزارعني شبكات وتعزيز التشاركية

). وإن إحدى الركائز األساسية للزراعة اإليكولوجية هي أن تشكل 2015وآخرون،  Méndez( التعاونية البحوث عليه تقوم
. اإليكولوجية ةيلزراعا ُ   ن هجال اسمعارف املزارعني وفهمهم إلدارة املوارد الطبيعية احمللية وللنظم الثقافية واالجتماعية احمللية، أس

 تتناول اليت      ّ    والتكي فية    ّ   املعق دة الزراعي اإلنتاج نظم تصميم العلمي، الفهمو  املعرفة هذه باإلمكان من خالل اجلمع بنيو 
). ولقد مت الرتويج لتشارك منظمات 2019وآخرون،  Côte( فعال بشكل املستدامة الغذائية النظم إىل االنتقال حتقيق

                  ً لالبتكار يشكل بديال        ً منفصال   ا                                                                  ً والباحثني يف توليد املعرفة يف صفوف املزارعني واملنظمات اجملتمعية بوصفه مسار  املزارعني 
 املوحدة التدخالت لنشر   ّ  مكي ف األخري وهذا). أPimbert، 2018 ؛PKEC، eds، 2017لنموذج نقل التكنولوجيا (

 .سياق بكل اخلاصة احللول تصميم حنو الالزمة اجلهود لتوجيه وليس

 ،PROLINNOVA)، وشبكة 9 اإلطارالوي (اخلاصة مبالة احل                          ُ            وميكن إجياد أمثلة على هذه الن هج يف دراسة 
 يف الغذائية والسيادة الغذائي باألمن     ّ  املتعل ق سيغوفيا ومشروع ماكنايت، ملؤسسة التابع احملاصيل لبحوث التعاوين والربنامج
 تنزانيا مجهورية يف املناخ    ّ تغري   مع     ّ  للتكي ف   ُ   الن هج هذه تطبيق مت ولقد). ا    ً قريب   صدرسي والزراعة، األغذية(منظمة  نيكاراغوا
 ).26 اإلطار( الفلبني يف العلماء املزارعني شبكات ويف) 24 اإلطار( املتحدة

 

     ّ        ّ                                                                      التكي ف مع تغي ر المناخ بواسطة الزراعة اإليكولوجية في شولولو، جمهورية تنزانيا المتحدة - 24 اإلطار
 شهدت وقد باملراعي، املختلطة الزراعة على وتعتمد القاحل شبه تنزانيا وسط يف نسمة 5 500 سكا�ا عدد يبلغ قرية هي شولولو
 مؤسسة يشمل التخصصات متعدد فريق أطلق، 2011 عام ويف. الغابات وإزالة الغذائي األمن وانعدام اجلفاف من متكررة موجات
اإليكولوجية"  القرية" منوذج إلنشاء     ً  مشروع ا حكومية، غري منظمات وثالث احمللية، والسلطات الزراعية، بالبحوث معنية حكومية

ممارسة إيكولوجية خمتلفة  20                                    ُ                                                      بدعم من االحتاد األورويب وباالستناد إىل الن هج التشاركية والزراعية اإليكولوجية. ومت اختبار أكثر من 
والطاقة، واحلراجة، ونشرها باستخدام "جمموعات التكنولوجيا" التشاركية بني املزارعني.  يف جمال الزراعة، والثروة احليوانية، واملياه،
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 الزرعنت هذه املمارسات استخدام مياه األمطار وتدابري احملافظة على املياه وزيادة استخدام السماد العضوي وأساليب     ّ وتضم  
مبا يف ذلك استخدام  ية،احليوان الثروة         ّ                                                                   املثلى. ورك زت أنشطة املشروع بشكل كبري على متكني املرأة. ومت تقييم العديد من ممارسات 

عالوة على ذلك، مت تنفيذ العديد من املبادرات على نطاق اجملتمع احمللي، مثل استخدام اآلبار اليت تعمل و احلراثة بواسطة الثريان. 
عقد شمسية ومجع مياه األمطار عن األسطح وإعادة التحريج وإنشاء السدود الرملية. ومشلت أساليب التقييم التشاركية بالطاقة ال

حلقات عمل جمتمعية واستخدام املؤشرات احمللية ذات الصلة. وخالل فرتة دامت سنتني، شهدت األسر املعيشية اليت اعتمدت 
 األشهر وعدد والغالل     ً يومي ا تتناوهلايف أمنها الغذائي، مبا يف ذلك عدد الوجبات اليت  هذه املمارسات اإليكولوجية، زيادة ملحوظة

ً                                                         ّ          . وزاد أيض ا عدد الرعاة الزراعيني الذين يستخدمون االبتكارات يف جمال تغري  املناخ إىل األغذية يف نقص من فيها األسرة تعاين اليت          
ن املزيد من القرارات وحتكمهن مبوارد األسرة ومشاركتهن بقدر أكرب يف النساء عن اختاذه أفادتأكثر من نصف سكان القرية. و 

    ّ       وتبني  دراسة  ذت مبادرات الحقة يف القرى اجملاورة، مع زيادة استخدام املمارسات اإليكولوجية اليت مت توثيقها.      ُ وقد اخت   قيادة القرية.
كني املرأة يف معاجلة النظم الغذائية املستدامة من أجل حتقيق احلالة هذه األثار اليت ميكن أن ترتتب عن الزراعة اإليكولوجية ومت

 األمن الغذائي والتغذية.

 ).2018) والفريق الدويل للخرباء بشأن نظم األغذية املستدامة (2014حركة الزراعة العضوية يف تنزانيا ( :املصادر

 
                                    االستثمارات العامة والخاصة في البحوث  7 - 2 - 4

أ). 2016تعزيز االستثمارات يف البحث والتطوير يف جمال النظم الزراعية والغذائية (منظمة األغذية والزراعة،      ّ يتعني  
مليار  33.6إىل  25لبحث والتطوير ىف جمال الزراعة من املخصصة ل، زادت النفقات العاملية 2009و 2000وبني عامي 

 مع) الدخل املنخفضة البلدان يف فقط ا    ً سنوي   املائة يف 2.3( توسطامل يف ا    ً سنوي   املائة يف 3.1 بنسبة أي أمريكي،دوالر 
ّ  وتقد رب). 2017 والزراعة، األغذية(منظمة  واهلند الصني يف ا     ً تقريب   الزيادة هذه نصف حصول  أن والزراعة األغذية منظمة    

 والزراعة، األغذية(منظمة  العشرين جمموعة بلدان يف حصلتقد  الزراعيني واإلرشاد البحث يف االستثمارات أرباع ثالثة
 إمهال ويتم املهمة، األساسية احملاصيل على رئيسية بصورة والتطوير البحثجمال  يف العاملية االستثمارات    ّ  وترك زأ). 2016

فريق اخلرباء الرفيع  ؛GloPan، 2016( اليتيمة باحملاصيل يعرف وما واخلضار والفاكهة البقول مثل األخرى املغذية احملاصيل
نتائج إجيابية يف جمال األمن الغذائي والتغذية عندما  حتقيق رغم إمكانيةب) 2017املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

 ).25 اإلطار أنظرتتم معاجلتها (

 

 49بامباراالجوزة  -استخدام الزراعة اإليكولوجية لحفظ المحاصيل الغذائية اليتيمة  - 25 اإلطار
                                                            ّ       يف معظم نظم الزراعة القائمة على أصحاب احليازات الصغرية بسبب تغري  املناخ  ملحوظ بشكل احمللية السالالت زراعة تراجعت

، وهي نوع من احلبوب بامباراالوتناقص إمدادات البذور وإدخال األصناف اهلجينة. ومن األمثلة النموذجية على ذلك جوزة 
 صندوق أطلقها مبادرة وسعت. زمبابوي مشال يفيف منطقة موتوكو العامة  2000البقولية اليت كانت تتمتع بالشعبية قبل عام 

 على وقدرهتا املنطقة يف الزراعية لألسر الغذائي األمن تعزيز أجل من بامباراال جوزة إنتاج زيادة إىل موتوكو يف اإليكولوجية الزراعة
 التغذوي األمن وحتسني التقليدية الغذائية احملاصيل على احملافظة أمهيةللتوعية ب املشروع تصميم متقد  أنه ذلك من واألهم. الصمود

 غرار على" نسائي"حمصول  أ�ا على البامبارا جوزة إىل يشار األحيان، من الكثري ويف. الزراعية احمللية للمجتمعات البذور وأمن
 على وحتتوي األرض، من صغرية قطع على املزارعات جانب من     ً عادة   وتزرع الشائعة، والفاصولياء اجلوز مثل أخرى بقولية حبوب

   ّ  عي نة 102 زرع ومت. املزارعني إىل إلعادهتا الوراثية للموارد الوطين البنك من البذور شراء ومت.      ً تقريب ا املائة يف 20 بنسبة الربوتينات

                                                
 Zimbabwe.pdf-in-Nut-Bambara-The-content/uploads/2015/10/Saving-http://afsafrica.org/wp: أنظر  49
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ّ   مسج لة . املزارعون هبا حيتفظ اليت املخزونات من واملتأتية الطبيعية املواقع يف اليت يتم صو�ا البذور من نوع 100و اجلينات بنك لدى   
 نطاق على وقبوهلا التقليدية أمسائها توثيق إىل أدى ما والباحثني، املزارعني مشلت تشاركية بطريقة البامبارا جوزة توصيف وجرى
       ً أمريكي ا     ً دوالر ا 80 إىل أعالها وصل اليت املنتجني بأسعار احملمولة اهلواتف طريق عن املزارعني إنذار ومت. نقدي كمحصول  واسع
                      ً                                          وكان اجلانب النقدي حافز ا جلعل املزارعني الرجال يشاركون يف زراعة جوزة  .هلم    ً كبري ا     ً  دافع ا شكل ما    ً  ليرت ا، 20 سعته برميل لكل

ّ   زاد من تنو ع قد                             ّ                                                             عالوة على ذلك، فإن إعادة العي نات املسجلة لدى البنك الوطين للموارد الوراثية إىل اجملتمعات احمللية و البامبارا.           
يف املائة يف عدد السالالت احمللية اليت مت مجعها  90وحصلت زيادة ختطت  السالالت احمللية جلوزة البامبارا اليت ميلكها املزارعون.

ع الطبيعية يف البنك الوطين للموارد الوراثية عند انتهاء املشروع. وساهم توصيف السالسالت احمللية يف صون لصو�ا خارج املواق
سن األمن الغذائي والتغذوي            ّ ما يشري إىل حت   ،بالقدر الكايف                                               ّ                  التنوع الثقايف والبيولوجي هلذا احملصول التقليدي القي م ولكن غري املستغل 

 جملتمعات احمللية. على مستوى األسر املعيشية وا

 ).2001( وآخرون Mapfumo :املصدر

 

 والتطوير البحثب) الضوء على احلاجة إىل االستثمارات املستدامة يف 2014منظمة األغذية والزراعة (    ّ  وتسل ط
 اخلاص القطاععلى اجملتمع بكامله على األجل الطويل. ولكن يعد  بالنفعواليت ميكنها أن تعود  يف القطاع العام الزراعيني

جهة فاعلة مهمة يف البحث والتطوير الزراعيني: فقد زادت االستثمارات اخلاصة العاملية يف البحث والتطوير يف جمال  ا   ً أيض  
وآخرون،  Beintema( 2008و 1994مليار دوالر أمريكي بني عامي  18.2إىل  12.9الزراعة وجتهيز األغذية من 

ّ                    ). ويقد ر املؤلفون أن جمموع ا2012 الشراكات بني القطاعني العام  يف الزراعينيالبحث والتطوير  يف جماللنفقات العاملية       
 البحوث. وجترى منه املائة يف 21 اخلاص القطاع غطىأمريكي  دوالر مليار 40 حوايل 2008 عام يفبلغ قد واخلاص 

املتوسطة الدخل مثل  الكربىيف البلدان  ا      ً متزايد   ا            ً أ�ا تؤدي دور   معالزراعية اخلاصة بصورة رئيسية يف البلدان املرتفعة الدخل 
 ).Beddow، 2013و Pardey؛ 2012وآخرون،  Beintemaالصني واهلند (

 . اتاالستثمار  على مرتفعة عائدات   ّ  يول د الدولية الزراعية للبحوث العام التمويل أن إىل احلديثة التقييمات وتشري
ٍ  وحده كاف   البيولوجية، املكافحة عوامل إطالق طريق عن أفريقيا يف الدقيقي الكسافا بق ملكافحة االقتصادي العائد وإن        

        ّ                                       ). ويبني  حتليل اآلثار املرتتبة عن مكافحة هذه احلشرة Nweke، 2009يف البحوث الزراعية ( ةالعاملي اتلتربير االستثمار 
                                 ّ                                                                       يف آسيا مدى ضرورة التوصل إىل فهم جي د للنظام قبل وقوع "األزمة" من أجل االستجابة هلا بسرعة، وبالتايل مدى احلاجة 

  Wyckhuys" املقرتنة باستجابة سريعة للمسائل الناشئة الطارئة (األساسيةإىل االستثمارات العامة يف البحوث "
 ).  2018وآخرون، 

 االخرتاع من االبتكار، متويل يف متكاملة ا     ً أدوار   يؤديان واخلاص العام القطاعني أن) 2010( الدويل البنك ويعترب
لشراكات املناسبة بني القطاعني العام واخلاص أن تكون مفيدة يف املراحل الوسيطة من هذه بإمكان اوأنه  50التسويق، إىل

 البحث أنواع بعض يف ا     ً رئيسي   ا   ً دور   يؤدي أن اخلاص للقطاع ميكن) ما يلي: "2014العملية. وتؤكد منظمة األغذية والزراعة (
ّ           ال سيما يف البحث الذي يتمي ز بقدر أقل من اخلصائص ذات املنفعة العامة؛ ولكن من املرج ح أن تسفر  الزراعيني، والتطوير                                                     ّ                       

ّ                 البحوث اليت ميو هلا القطاع العام  األجل الطويل، ال سيما  يفعن النتائج الالزمة لتحقيق النمو املستدام يف اإلنتاجية  وحده            
". وميكن للتعاون يف العديد من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل حيث احلوافز إلجراء البحوث اخلاصة يف الزراعة أضعف

                                                
 .األخرية املراحل يف القيادة اخلاص القطاع يتوىل بينما األوىل، املراحل يف املسؤولية العام القطاع يتحمل الدويل، للبنك ا   ً وفق    50
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 والتطوير البحثجمال  يفليت لديها قدرة حمدودة على البلدان ا بالنفعالدويل، مبا يف ذلك بني بلدان اجلنوب، أن يعود 
 ب).2014 والزراعة، األغذية(منظمة 

  الذايت التنظيم على القائمة األساسية الشعبية القواعد مبادرات تؤدي واخلاصة، العامة املبادرات إىل وباإلضافة
 وغريها اإليكولوجية الزراعية   ُ   الن هج تقييم يف أمهيته تتزايد ا   ً دور   االجتماعية، احلركات تقودها واليت واالبتكار البحث جمال يف
، العنصر البشريهذه األشكال الالمركزية ألنشطة البحث واالبتكار بقيادة  تتعارض أن وميكن. وتعزيزها املبتكرة النهج من

. وتعمل هذه األشكال على أساس عقد صريح وممارسته مع تنظيم البحث والتطوير املعمم يف جمال الزراعة ا   ً كبري    ا     ً تعارض  
يف أمريكا  Campesino a Campesinoعلى ذلك شبكات  األمثلة وتشمل. املعارف أصحاب فئاتومتوازن بني خمتلف 

 ،Pimbert ؛PKEC، eds، 2017يف فرنسا ( Reseau Semences Paysannesالوسطى والبحر الكارييب وشبكة 
 ).26 اإلطار( الفلبني يف التنمية أجل من والعلماء املزارعني بني والشراكة )أ2018

 

 51حالة الشراكة بين المزارعين والعلماء من أجل التنمية في الفلبين -شبكات المنتجين والعلماء  - 26 اإلطار
 يف) Magssaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura( التنمية أجل من والعلماء املزارعني بني الشراكة
 التنوع استخدام أجل من وتعمل والعلماء احلكومية غري واملنظمات الشعبية املنظمات تشمل املزارعني بقيادة شبكة هي الفلبني

ّ  حتك م خالل من مستدامة بطريقة وإدارته البيولوجي . الصلة ذات واملعارف الزراعي واإلنتاج والبيولوجية الوراثية باملوارد املزارعني  
. عضو أسرة 35 000 حوايل أي املزارعني، منظمات من منظمة 500 من أكثر من وتتألفكافة   دالبال أحناء يف الشبكة وتنتشر
ّ    تطو رها اليت البذور أخرى أسر ثالث تستخدم عضو، أسرة كل  مقابل أنه إىل التقديرات وتشري املزارعني  منظمات وأنشأت. الشبكة   
ً  أيض ا  املزارعون قام األخرية، اآلونة ويف. إقليمية احتياطية مزارع ومثاين وطنيتني احتياطيتني ومزرعتني جتريبية مزرعة 180 من أكثر   
 إعطاء إىل وترمي اجلودة لضمان احمللي السياق على   ّ  ترك ز نظم وهي التشاركية، الضمانات نظم بتطبيق الشراكة إىل ينتمون الذين

 املعارف وتبادل االجتماعية، والشبكات الثقة، أساس وعلى النشطة املصلحة أصحاب مشاركة إىل باالستناد للمنتجني الشهادات
ممارسات الزراعة  اعتمدت جهة 840 من بيانات مشلت مقارنة دراسة واستنتجت). 2019 العضوية، الزراعة حلركات الدويل(االحتاد 

 )، ما يلي:2009وآخرون،  Bachmannاإليكولوجية ورفضت اعتمادها يف مجيع أحناء البلد (

ّ  حتس نقد  الغذائي أمنهم أن املزارعني من املائة يف 88 الحظ •  44 مقابل اإليكولوجية الزراعة ممارسات اعتماد بعد    ً كثري ا   
 ا؛�يعتمدو  مل الذين من املائة يف

 خضار من يتناولونه ما مقدار ارتفع حيث الغذائية، أمناطهم تنوع من اإليكولوجية الزراعة اعتمدوا الذين املزارعون زاد •
يف املائة، وحلوم  55 من بأكثر                         ّ              يف املائة، وأغذية أساسية غني ة بالربوتينات  56 من بأكثريف املائة، وفاكهة  68 من بأكثر
 يف املائة عما سبق؛ 40 من بأكثر

ً  أنواع ا اإليكولوجية الزراعة يعتمدون الذين املزارعون يزرع •  الزراعة التقليدية؛  عنيف املائة  50 من بأكثرتزيد  احملاصيل من     
 مما بكثري أفضل أو أفضل اليوم صحتهم أن اإليكولوجية، الزراعة يعتمدون الذين املزارعني جمموع من املائة يف 85 يعترب •

 .2000 عام أي املرجعية، السنة خالل عليه كانت
 النهج الذي تعتمده الشراكة بني املزارعني والعلماء من أجل التنمية، العناصر التالية:  ويشمل
يقوم األعضاء باختاذ القرارات داخل املنظمة والتخطيط هلا وتنفيذها، وجيري تنسيقها من خالل  :القاعدة من المنطلق النهج

 جمموعات املزارعني وهيكل تنظيمي ال مركزي.

                                                
 http://masipag.orgأنظر:   51

http://masipag.org/
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 التعلم املتبادل واملستمر بني املزارعني والعلماء واملنظمات غري احلكومية. :الحكومية غير والمنظمات والعلماء المزارعين بين الشراكة
ء تلك ، وإجرا                                                               ّ يقوم املزارعون بتصميم البحوث، مبا يف ذلك تربية أصناف جديدة من األرز   :المزارعون يقودها التي البحوث
 .البحوث
التدريب يف الشبكة مستخدمني  األحيان أغلب يف  ّ                    يوف ر املزارعون املدربون  :المزارعين بين التبادل على القائمالنشر  أسلوب

 جمموعة واسعة من التقنيات، مبا فيها املزارع التجريبية، وتبادل األيام، واألنشطة الثقافية.
 تمكني املزارعني وملعارفهم.التغيري الشامل، مبا يف ذلك إيالء االهتمام ل :التكنولوجية الحلول على االعتراض
          ّ    احلقوق املتعل قة  األخرية هذهالتزام أوسع بإعمال حقوق املزارعني. وتشمل  إطار يفتعمل الشراكة  :المزارعين بحقوق النهوض

واملعلومات باألراضي، والبذور واملوارد الوراثية، واإلنتاج، والتنوع البيولوجي، ووضع السياسات وصنع القرارات، والثقافة واملعرفة، 
 والبحوث، والعوامل االجتماعية والسياسية.

 
 جمال يف والتطوير البحث أنشطة يفالتمويل العام واخلاص  من كلمسامهة   بنيحاجة إىل إعادة التوازن  وهناك

 ويتوقف. االبتكار نظام يف واخلاصة العامة الفاعلة باجلهات املنوطة واملسؤوليات األدوار توضيح وإىل الغذائية والنظم الزراعة
 الالمركزيني والتعلم التجربة لتعزيز املناسبة العامة األموال توافر على اإليكولوجية الزراعة جمال يف والتطوير البحث نطاق توسيع
 لدعم العام التمويل توافر من بد ال خاصة، وبصور. األساسية الشعبية القواعد ابتكار وشبكات املزارعون يديرمها اللذين

 على القائم التعلم: ذلك يف مبا اإليكولوجية، الزراعة إىل التحول إحداث أجل من اآلخر منها كل  يعزز اليت العمليات
ّ   املوس عة األقران جمتمعات وبناء اجلماعية؛ املعارف إلنتاج األقران بني األفقي والتعلم املكان؛  اجلماعية املعارف من للتحقق    

 لتشمل األساسية الشعبية القواعد وابتكارات املزارعون يديرها اليت البحوث نطاق لتوسيع احمللية املنظمات وتقوية ومحايتها؛
 ). جPimbert، 2018( واألماكن الناس من املزيد

ّ                            فيه لتصبح جمه زة بطريقة أفضل ملعاجلة النظم  ا     ً مرغوب   ا                                         ً دعم إعادة تشكيل مؤسسات البحث والتطوير أمر     ّ عد    ُ وي              
الغذائية بكاملها والبحوث العابرة لالختصاصات على طول سالسل القيمة الغذائية. وينبغي أن تعتمد مؤسسات البحث 

ملعتاد على باإلضافة إىل تركيزها ا، والتطوير يف جمال الزراعة واألغذية منظور النظام الغذائي وأن تغطي مجيع أبعاد االستدامة
 . واإلنتاجية الزراعياإلنتاج 

 االنتقال مسارات تصميم على تساعد أن احمللية املعرفة ونظم العلمية البحوث بني العالقة تشكيل إلعادة وميكن
)، ذلك أن االعرتاف بتنوع املواقف 2019وآخرون،  Côte( والغذائية الزراعية النظم أنواع من نوع كل  مع    ّ   املكي فة املبتكرة

 والتطوير البحثغري مرئي يف نظم املعرفة. وميكن ألساليب  ا       ً استثمار   نواحلاجة إىل إحداث حتول يف مجيع النظم يشكال
التشاركية اليت تشمل املزارعني وجمتمعاهتم احمللية ومنظماهتم، أن تساعد على ضمان حتقيق نتائج تليب احتياجاهتم وتوقعاهتم 

؛ فريق 2016ب؛ منظمة األغذية والزراعة واملعهد الوطىن للبحوث الزراعية، 2014وتراعي خربهتم (منظمة األغذية والزراعة، 
 ج).2017، 2016ين باألمن الغذائي والتغذية، اخلرباء الرفيع املستوى املع

                                                           تقاسم المعارف والتدريب واالستجابة ألولويات المجتمعات المحلية  8 - 2 - 4

ّ  حتس ن أن للحكومات ميكن ّ  تيس ر وأن االبتكار على الشعب قدرة    بفضل وتنفيذها، املبتكرة املبادرات تطوير   
 األورويب، لإلحتاد اإلحصائي واملكتب االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون(منظمة  املناسبة اإلرشاد ونظم والتدريب التعليم
 األغذية منتجي صغار حصول إمكانية حتسني     ّ ويعد  ب). 2014 والزراعة، األغذية منظمة؛ 2010 الدويل، البنك؛ 2005

 إىل منهم، النساء سيما وال) الغابات على املعتمدين والسكان الصيادينو  والرعاة الصغرية احليازات أصحاب ذلك يف(مبا 
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 النظم إىل االنتقال يف يساهم أن وميكنه ،اوالتكنولوجي واملعارف املعلومات يف الثغرات لسد ا   ً حامس   ا   ً أمر   اإلرشاد خدمات
على نطاق أوسع وبوترية أسرع من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية. ومن املتوقع أن تؤدي منظمات  املستدامة الغذائية

 ب).2014يف ذلك (منظمة األغذية والزراعة،  ا     ً أساسي   ا                         ً املنتجني وجمتمعاهتم احمللية دور  

 حسب والتعلم هين،امل التدريب تشمل للتعلم جديدة مناذج توافر احلياة مدى على املستمر م     ّ التعل   يتطلب وقد
 يف العمودي التقليدي التعلم منوذج بشأن التساؤالت يثري الذي األمر اجلماعي، والعمل باملمارسة،      ّ  والتعل م االحتياجات،

ّ  يتحك م اليت الدراسة قاعات ّ  بشد ة الرتكيز مع األساتذة هبا      التعلم نظم   ّ عد    ُ وت  ). 2010 الدويل،(البنك  بالتكرار التعلم على   
           ّ                                          أو مراكز تعل م املزارعني اليت تقوم فيها جمموعة من املزارعني  52احلقلية املزارعني مدارس مثل احمللي، اجملتمع على القائمة

                                 ّ    وخدمات اإلرشاد بني املزارعني، أمثلة جي دة  ،يف احلقل، واملزارعني الذين يتطوعون لتوفري التدريب ا               ّ     ً مبعاجلة مشكلة معي نة مع  
ب). وميكن لتكنولوجيا 2014؛ منظمة األغذية والزراعة، 2013وآخرون،  Mapfumoعلى مناذج التعلم املبتكرة هذه (

جديدة الستحداث املعرفة ونشرها، ما                                                                  ً املعلومات واالتصاالت والوصول املفتوح إىل املعلومات واملعارف أن خيلقا سبال  
يف حتسني حصول  ا   ً كبري    ا                ً طبيقات احملددة دور  ، تؤدي اهلواتف احملمولة والت                                         ً يساهم يف ربط اجملتمعات احمللية والقطاعات: فمثال  

 ب).2017ب، 2016ب، 2014صغار منتجي األغذية على املعلومات واخلدمات واألسواق (منظمة األغذية والزراعة، 

 الغذائية النظم يف إجيابية تغريات حدوث إىل العامل حول واملستهلكون املزارعون يقودها عديدة مبادرات أدت وقد
 الربامج يف ةالعام اتلالستثمار  الرئيسية اجملاالت من جمال يتمثلو . والتغذية الغذائي األمن حتسني شأ�ا من كان  املستدامة

 أجل من ودعمها تقويتها ينبغي اليت االجتماعية واحلركات املدين اجملتمع جمموعات يف االبتكار تعزز اليت والتدخالت
ّ  حتو ل تشجيع مواصلة والنظم الغذائية. وميكن توفري الدعم ملنظمات املزارعني الريفيني املهمشني، واجملموعات النسائية،  الزراعة  

ة اإليكولوجية وغريها يُ          ن هج الزراعالإىل اتباع  األخرى اجلهاتومنظمات السكان األصليني، واملنظمات اجملتمعية، اليت تدعو 
هبا على ذلك. وميكن تقدمي الدعم العام لتطوير الربامج            ّ لتغذية وتدر  من النهج املبتكرة من أجل حتقيق األمن الغذائي وا

والدورات التدريبية الزراعية اليت تستعني هبذه العمليات والوظائف اإليكولوجية احملافظة على اإلنتاج الزراعي، واليت يتم 
ارف احمللية العتماد املمارسات تقامسها من خالل الدور التشاركي الذي يؤديه أصحاب املصلحة، مع االستفادة من املع

 للزراعة املعرفة الكثيفة الطبيعة معاجلة على القدرات وبناء التدريب هذا مثل يساعد وقد. اجلماعيةاجلديدة وصنع القرارات 
 .واملعلومات التعليم من أكرب قدر توفري خالل من والدائمة والعضوية اإليكولوجية

) هتيئة "املنارات" اليت هي عبارة عن مجعيات أو 1أن تشمل التدابري احملددة تقدمي الدعم لألمور التالية: ( وميكن
ّ         مراكز تدريب تشج ع تقاسم  بني املزارعني وختلق جمتمعات املمارسة (كما هي احلال مع العديد من مراكز الزراعة  املعارف              

) والتحالفات بني صغار املنتجني وجمموعات اجملتمع املدين يف 2قارات)؛ (الدائمة املوجودة يف بلدان خمتلفة ويف مجيع ال
) واالستثمار يف اجلوانب الرئيسية لسلسلة القيمة الغذائية من 3                     ّ                                 املناطق احلضرية، اليت ترك ز على النظم الغذائية املستدامة؛ (

 ّ   حتف ز  أنميكنها  اليتز أو مرافق التخزين الصغرية  أجل تلبية احتياجات اجملتمع احمللي املعرب عنها، مثل تطوير معامل التجهي
ّ  توس ع وأنالتغيري يف النظم الغذائية   نطاقها ملعاجلة األمن الغذائي والتغذية.   

         والتمكين        الفاعل     صفة  3 - 4
ّ  متك ن أي الفاعل، صفة أمهية حتديد مت  إنتاجها يتم وكيف أغذية من يتناولونه ما اختيار من األشخاص مجيع  

. املستدامة الغذائية النظم إىل لالنتقال أساسية ركيزة بوصفها التقرير هذا من الثاين الفصل يف وبيعها، ونقلها وجتهيزها
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 يف وباحلق الدقيقة، املعلومات على احلصول بإمكانية األشخاص مجيع متتع إىل احلاجة على الفاعل صفة ممارسة وتنطوي
). Chappell، 2018( وإعدادها وحصادها األغذية إلنتاج الالزمة املوارد على حقوقهم ضمان على وبالقدرة الغذاء،
 النظم إىل واألشخاص احمللية اجملتمعات النتقال الرئيسية التمكينية الشروط أحد أن على اإليكولوجية ةيالزراع ُ   ن هجال وتشدد
هلذه  الغذائي األمن لتحديد الفاعل صفة بناء يف وبالتايل القائمة، القوة عالقات معاجلة يف يتمثل املستدامة الغذائية

 اجملتمعات وهؤالء األشخاص وحتقيقه يف إطار نظم القيم الثقافية املختلفة.

طويلة األجل على  ا                                                                            ً دعم النظم الغذائية املستدامة عرب تطوير السياسات الغذائية الوطنية اليت تضع أهداف   وميكن
التشاور مع القواعد الشعبية األساسية وإشراك العلماء     ّ تضم  املستويني الوطين واإلقليمي من خالل العمليات الشاملة اليت 

أمثلة تشري إىل إمكانية استخدام  28 اإلطاروالسكان األصليني وتعاونيات املزارعني وأصحاب املصلحة اآلخرين. وترد يف 
جية كنهج سياسايت يف املزارع الكبرية والصغرية احلجم يف أوروبا من أجل وضع حد لفقدان التنوع البيولوجي. الزراعة اإليكولو 

   ّ                                                                                               وتسل ط هذه األمثلة الضوء على الدعم احلاسم الذي يلزم تقدميه من جانب اجملتمع املدين واحلكومات وجمموعات األعمال 
وآخرون،  Wezel؛ 2018وآخرون،  Andersonلحواجز الكبرية (التجارية واحلركات االجتماعية والباحثني للتصدي ل

 .ا     ً رئيسي   ا        ّ                                         ً ب)، وتبني  بالتايل أمهية مراعاة صفة الفاعل بوصفها بعد  2018
سياسات فعالة وتنفيذها على مستوى النظم الغذائية بكاملها يف جتزئة العمليات  رسمعقبة رئيسية أمام  وتتمثل

السياساتية بني أجهزة احلوكمة. وينبغي استخدام اآلليات املشرتكة بني الوزارات على املستوى الوطين جلمع وزارات الزراعة، 
ب املصلحة، مبا يف ذلك فقراء الريف، والنساء، والصحة، واملساواة بني اجلنسني، والبيئة، والرتبية، وإشراك خمتلف أصحا

 األمن حتقيق أجل من املستدامة الغذائية النظم بناء إىل الرامية التدابري وتنفيذ ختطيط يف ،األخرى املعنية والفئاتوالشباب، 
 .والتغذية الغذائي

يف بلدان اجلنوب، مثل املنظمات التجارية العاملية  ا     ً رئيسي   ا                                       ً ما ينظر إىل املؤسسات العاملية اليت تؤدي دور   ا     ً وغالب  
 الريفية احمللية اجملتمعات إىل بالنسبة سيما ال الدميقراطية، واملساءلة الشفافية إىل تفتقر أ�ا على الدولية، املالية واملؤسسات

 اجملتمع إلشراك ا    ً منوذج   العاملي الغذائي األمن جلنة تكون أن ميكن الصدد، هذا ويف. الدخل واملنخفضة املهمشة واحلضرية
 .العاملية احلوكمة نظم داخل القوة ديناميكيات لتحسني انطالق ونقطة بكامله املدين

 املوارد على احلصول إمكانية احملليني السكان بفقدان تتسبب اليت النطاق الواسعة األراضي شراء عمليات وتؤدي
 احلقوق دعم شأن ومن. على حد سواء الريف وفقراء املنتجني لصغار والتغذية الغذائي األمن حالة زيادة إىل املتجددة،

 ومصايد األراضي حليازة املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط واحرتام لألراضي املنتجني صغار ك  ّ متل   يف العرفية
أن يعززا قدرة صغار منتجي األغذية والصيادين  201253، عام العاملي الغذائي األمن جلنة اعتمدهتا اليت والغابات األمساك

ل هيكل احلوكمة                                                                   ّ لى األراضي والغابات ومصادر املياه لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. ويشك  صول عوفقراء الريف على احل
 البيولوجي التنوع ولصون)، 27 اإلطاراحلصول على األراضي والغابات والبذور واملياه ( إمكانيةملعاجلة  ا     ً أساسي   ا            ً الرشيدة عنصر  

 ).28 اإلطار( به تزخر الذي
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تعاون ناجح بين أصحاب المصلحة المتعددين لتطوير النظم اإليكولوجية الزراعية المتعددة  - 27 اإلطار
 الوظائف من أجل المحافظة على المناظر الطبيعية الزراعية اإليكولوجية في الصين

ّ                              ّ                                      ّ                   حقول لونغجي املدر جة يف إقليم غوانغزي زوانغ املتمت ع باحلكم الذايت يف جنوب غرب الصني، واليت صن فتها منظمة األغذية  تشكل                
، فسيفساء من استخدامات األراضي اليت تشمل الغابات 2018نظم الرتاث الزراعي ذات األمهية العاملية يف عام ضمن والزراعة 

ّ         ّ والقرى ومدر جات األرز    أما. للسكان املنزلية املياه ر    ّ وتوف                                  ّ قمم اجلبال على املياه لزراعة األرز   يفر. وحتافظ الغابات املوجودة واأل�           
ّ     املدر جات، ّ    املدر جات إصالح يف املزارعون ويستمر. واملياه الرتبة على وحتافظ األغذية فتنتج      النظيف اإلنتاج أمناط واستخدام    

ّ  التوس ع ظل يف احلقول هذه بقاء املتدنية االقتصادية املنافع وهددت.      ً دائري ا         ً إيكولوجي ا     ً  زراعي ا     ً  نظام ا ً   مع ا  ويشكلون. لألغذية . احلضري     
 من ذلك يف مستفيدين السياحة، تطوير أجل من الرحالت تنظيم شركات مع احملليون املزارعون يتعاون املشكلة، هذه وملعاجلة
ّ    مدر جات   ّ   توف ره الذي اخلالب الطبيعي املنظر  للمحافظة العقود من سلسلة على واتفقوا أبرموا وقد. النظيفة الزراعة ُ  � ج ومن     ّ األرز     
ّ  املدر ج الطبيعي املنظر على  يقدمو�ا اليت واخلدمات الزراعة عائدات على احملليون نو القروي حيصل وال. السياحة استدامة ولضمان    

ً                                    بل أيض ا على أرباح الدخل السياحي وتعويضات  فحسب، والفنادق املطاعم مثل للسياح ّ    املدر جات على احملافظة       يدفعها اليت    
 فقط املائة يف 7 الزراعي الدخل وميثل. ا    ً يوان   78 131 املعيشية األسر دخل جمموع متوسط بلغ، 2017 عام ويف. السياحة قطاع

ّ    املدر جات على احملافظة وتعويضات السياحي الدخل وأرباح منه؛ املائة يف 71 للسياح املقدمة واخلدمات احمللي؛ الدخل جمموع من     
 اليت الزراعية اإليكولوجية النظم وظائف تعدد تطوير يف ذلك من اهلدف يتمثل عامة، وبصورة. التوايل على منه املائة يف 4و 19

ّ   املدر جة الطبيعية املناظر حبماية يقومون الذين احملليون املصلحة أصحاب عليها حيافظ  خالل من منها ويستفيدون فعالة بطريقة    
ّ  حتس ن  .املعيشية األسر دخل  

 .)2017وآخرون ( Zhang :املصدر

 

السياسات والمبادرات العامة لالنتقال إلى نظم غذائية مستدامة في أوروبا بواسطة الزراعة  - 28 اإلطار
 اإليكولوجية

تسارعت وترية فقدان التنوع البيولوجي يف أوروبا، كما تدل على ذلك االخنفاضات السريعة يف امللقحات واملوائل واحلشرات 
                     ً                                                                                        والطيور، وارتبطت جزئي ا باألساليب الصناعية املستخدمة يف الزراعة (املنرب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع 

      ّ                  ). وتوف ر سياسات عديدة يف 2015وآخرون،  Potts؛ 2014وآخرون،  Pe’er؛ 2018يكولوجية، البيولوجي وخدمات النظم اإل
ة. ويف ية اإليكولوجيُ          ن هج الزراعالبلدان أوروبية خمتلفة أمثلة على كيفية معاجلة التنوع البيولوجي بوصفه سلعة عامة، من خالل 

الزراعية اخلاص هبا وشاركت فيها احتادات املزارعني واملنظمات  سويسرا، أجرت احلكومة مشاورة تشاركية بشأن برنامج اإلعانات
ً                                                          غري احلكومية واجملموعات البيئية والتجارية. كما أ�ا أجرت تقييم ا للتأثري أخذ األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية لربنامج                                                          

) زادت مدفوعات امليزانية لقطاع الزراعة 2017-2014اإلعانات يف احلسبان. ونتيجة لذلك، مت تنفيذ سياسة زراعية جديدة (
  ّ                                                                                                          ووف رت مدفوعات مباشرة للمنتجني الذين أدرجوا املمارسات الصديقة للتنوع البيولوجي يف نظامهم الزراعي. وتشري التوقعات 

 ).2017قتصادي، واإلنتاجية سرتتفع نتيجة هلذه اإلصالحات (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان اال املداخيلاالقتصادية إىل أن 

ّ  حتو ل إحداث اقرتح اإليكولوجية الزراعة إىل لالنتقال جديد قانون وضعإىل  الزراعة وزارة بادرت ،فرنسا ويف  لتحقيق الزراعة يف  
 ومشلت).  Chang، 2018و Gonzalez ؛Ollivier، 2018و Bellon( واالجتماعي والبيئي االقتصادي باألداء     ّ   املتعل قة األهداف

 واملزارعني، احلكومية، غري واملنظمات األكادميية، واألوساط العامة،(اخلدمات  املصلحة أصحاب من العديد املبادرة هذه
 الزراعة زيادة وإىل والطاقة، احليوية، واملضادات اآلفات، مبيدات استخدام من احلد إىل الرامية واجلهود) الرتبوية واملؤسسات

يف املبادرات  مزارع 9 000 أو مزرعة 7 500 حوايل وإشارك يورو، ماليني 10 استثمار مت قد كان،  2018 عام وحبلول. العضوية
الزراعية اإليكولوجية، وزيادة اإلنتاج العضوي من خالل أوجه التعاون اليت يطلق عليها اسم جمموعات املصلحة االقتصادية والبيئية.  

 يف وتشاركوهذه اجملموعات هي عبارة عن تعاونيات للمزارعني (مع شركاء آخرين من أصحاب املصلحة) تعرتف هبا احلكومة 
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 على ملحوظة انعكاسات تظهر مل حني ويف. توطيدها أو فيها اإليكولوجية الزراعية املمارسات لتعديل السنوات متعدد مشروع
ً  �ج ا بوصفها اإليكولوجية الزراعة حول والتوعية التعبئة يف زيادة حصلت ،تارخيه حىت البيولوجي التنوع  اإلنتاج طرق لتغيري      ً  مستدام ا  

 ).Chang، 2018و Gonzalez ؛Ollivier، 2018و Bellon( الفرنسي السياق يف الزراعي الغذائي النظام وحتويل الزراعي

مؤلف من حركات اجتماعية وباحثني ومنظمات غري حكومية وجهات فاعلة أخرى يف  ألمانيمبادرة حديثة أطلقها احتاد  وقامت
 االنتقال إىل الزراعة اإليكولوجية. اجملتمع املدين، باقرتاح جمموعة من التوصيات السياساتية على احلكومة من أجل

 ).2017( وزارة األغذية والزراعةو  )2017( االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة: املصادر

 
 الغذائية النظم إىل االنتقال يف ا   ً ضعف   األشد الفئات مسامهة لضمان األمهية بالغا أمران والتمكني الفاعل صفة وإن

ّ  التحو ل هذا مثل وتأثري املستدامة،  لشباببالنسبة إىل ا خاصة بصورة مهمة املسألة وهذه. وتغذيتها الغذائي أمنها على     
 .والنساء

                                        إشراك الشباب في الزراعة والنظم الغذائية 1 -3 - 4

 تدعم أنبيئة داعمة لالنتقال إىل النظم الغذائية املستدامة يف السياسات اليت ميكنها  هتيئة منعد مهم  ُ ب   ل    ّ يتمث  
 أجزاء ويف. واملهاجرين املزارع عمال مثل املهمشة والفئات للشباب سيما ال واآلمنة، الالئقة العمالة أشكال استحداث

 وما احلضرية املناطق يف أفضل عيش فرص عن ا  ً حبث   الريف من الشباب نزوح يف متكررة مشكلة تتمثل العامل، من عديدة
ذلك من تقدم األسر الريفية يف السن، األمر الذي يعيق االبتكار وإجياد احللول اخلالقة لالنتقال إىل جمتمعات حملية  يستتبع

 مستدامة ومزدهرة.

 التنمية لتحقيق حامسة بأمهية الزراعية التنمية يفالشباب واخنراطهم  مشاركة تتسم أن ميكن العامل، أحناء مجيع ويف
). ويشكل نقص املنافع واآلفاق الفورية مقارنة بالوعود اليت 2000وآخرون،  Braun( والتغذية ائيالغذ واألمن املستدامة

حتملها املناطق احلضرية، ورداءة خدمات الدعم الريفية، ونقص املعلومات عن التكنولوجيات واملمارسات املناسبة، وتدهور 
 ؛Hung، 2004ا مثبطات الخنراط الشباب يف الزراعة (                                             ُ        األراضي، وضعف البنية التحتية، بعض العوامل اليت ت عرف بأ�

Nwaogwugwu وObele، 2017 .(التعر ف ويتسم  ّ  إنشاء إىل سعيهم يف الشباب يواجهها اليت والتحديات القيود على     
 والتصدي واملعلومات، واالئتمان األراضي على احلصول ذلك يف مبا)، 29 إلطار(ا متنوعة غذائية ومؤسسات زراعية نظم
 .باألمهية هلا

 اإليكولوجية ةيالزراع ُ   ن هجال يعتمدونالشباب  - 29 اإلطار
 إثيوبيا شمال في تيغراي إقليم في الغذائية والمؤسسات التي يمارسها الشباب زراعةال

احمللي يف إقليم تيغراي يف مشال إثيوبيا لعدد من احللول املبتكرة لتحسني ظروف عيش أفراده.  Abrha Weatsbha ّ        رو ج جمتمع  لقد
ّ                                                               فباإلضافة إىل عدد من التطورات يف البنية التحتية اليت حتس ن الظروف البيئية، مثل إعادة حتريج املناطق املتدهورة وبناء السدود                                                    

ة األداء الوظيفي للمياه اجلوفية، استثمر اجملتمع احمللي يف إشراك الشباب يف وحفر اخلنادق الستعاد ستجمعاتالصغرية وأحواض امل
املؤسسات الزراعية. وتتمثل إحدى احملاوالت يف دعم الشباب، ال سيما يتامى اجلنود الذين سقطوا خالل احلرب األهلية واحلرب 

لية مخسة هكتارات لزراعة أشجار الفاكهة القابلة للتسويق مع إريرتيا، إلقامة مشاريعهم التجارية اخلاصة. وقد أعطتهم السلطات احمل
     ً                       ّ                ومنحال  إلنتاج العسل العضوي. ووف ر معهد التنمية  ،                                ً        ً              ّ         (املانغو واألفوكادو، وغريها)، ومركز ا ترفيهي ا الستضافة السي اح احملتملني

     ً                              ت فضال  عن اإلمدادات املالية واإلمدادات ، التدريب وبناء القدراأديس أبابا يوجد مقرها يفحكومية  املستدامة، وهو منظمة غري
احمللي على جائزة خط  Abrha Weatsbha، حاز جمتمع 2012باملواد ملساعدة الشباب على إطالق مشاريعهم اخلاصة. ويف عام 
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حمللية للحد من الفقر االستواء، وهي مبادرة تابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ترمي إىل االعرتاف باجلهود اليت تبذهلا اجملتمعات ا
 من خالل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه بطريقة مستدامة.

 البرازيل في الزراعي اإلصالح مستوطنات في الشباب من الثاني الجيل

 إبقاء إىل ترمي اليت املبادرات من لسلسلة) Movimento dos Sem Terra – MST( الربازيل يف املعدمني حركة  ّ   رو جت لقد
ّ  وأد ت. البلد أحناء مجيع يف مستوطناهتم من العديد يف التوارث ضمان وإىل الزراعة يف الشباب  إلدارة اإليكولوجية ةيالزراع ُ   ن هجال   

ً  مهم ا    ً دور ا املناطق، هذه  تقع اليت سول دو غراندي ريو والية يف     ّ لألرز   اإليكولوجي الزراعي اإلنتاج هو ذلك على األمثلة وأحد.   
عائلة  616 أن حيث الالتينية، أمريكا يف اإليكولوجي الزراعي     ّ األرز   منتجي أكرب احلركة يف املعدمون     ّ ويعد  . البلد جنوب أقصى يف

يف الوالية) يف                                      ّ يف املائة من جمموع املساحة املزروعة باألرز   5(حوايل  هكتار 5 000 على متتد مزروعة مساحة يفهبذا اإلنتاج  معنية
تضم العديد من الشباب، بتنسيق مجيع  اإليكولوجي الزراعي     ّ األرز   بإدارة معنية جمموعةبلدية. وتقوم  16مستوطنة تتوزع على  22

ّ  املدر ة. واملثل اآلخر على إتاحة الفرص                                   ّ األنشطة من حتضري األراضي إىل تسويق األرز   للدخل هو إنتاج العسل يف املستوطنات     
أصبح العديد من الشباب الذين يأتون من مستوطنات خمتلفة قد التابعة حلركة املعدمني يف والية أالغواس يف مشال شرق الربازيل. و 

 يف الوالية، منخرطني يف تربية النحل ويبيعون العسل يف مهرجان لإلصالح الزراعي يف عاصمة الوالية، ماسايو.
 

للتكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األخرى اليت تشمل مجيع التكنولوجيات املتطورة  وميكن
) أن تشكل نقطة دخول إلشراك الشباب Cooper، 2000من أجل التواصل وإدارة املعلومات ( احلاسوبالقائمة على 

خالل  ا    ً سريع   ا                             ً املعلومات واالتصاالت الذي شهد منو   ياقطاع تكنولوجيف الزراعة. ويتمتع الشباب مبيزة مقارنة لالخنراط يف 
 يف ملحوظ تقدم حتقيق ومت. بالزراعة املرتبطة الناشئة التحديات مواجهة على يساعد أن ميكنه والذي األخريةالعقود الثالثة 

 واآلنية والدقيقة واملوثوقة واحمللية احملددة املعلومات لنقل واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بفضل النامية، البلدان من العديد
 غري واملنظمات احلكومات تستفيد أن وميكن). 54يف زمبابوي Ecofarmerبشأن املناخ (مثل منصة  اإلرشادية والرسائل
 تستخدمه وأن واالتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا الشباب شغف من اخلاص والقطاع االجتماعية واحلركات احلكومية
 اهلواتف إىل الوصول على بالقدرة الناس من املائة يف 90 عن يقل ال ما فيه يتمتع عامل يف اإليكولوجية الزراعة لتعزيز كوسيلة
 ).2014 وآخرون، Ayhan( اإلنرتنت إىل الوصول منهم املائة يف 40 فيه ويستطيع احملمولة

 وقت يفذات الصلة اليت يلزم توافرها  علوماتبشأن املمارسات الزراعية اإليكولوجية وامل املعلومات تصل أن وميكن
توافر  مع اآلفات، أو الضارة األعشاب اكتشاف أو اآلفات تسببها اليت الضغوط ظهور أو الطقس توقعات مثل حمدد،

نت أدوات التصوير اآليل أو التقييم الذايت الرقمي لصحة الرتبة، إىل الشباب بسهولة اليوم من خالل املنصات املتصلة باإلنرت 
أجهزة احملمولة، و  أجهزة احلاسوبوأدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مثل اهلواتف احملمولة، واللوحات اإللكرتونية، و 

 املكتبية، وأجهزة النظام العاملي لتحديد املواقع. احلاسوب

 االجتماعي التواصل مواقع عرب املبتكرة هج   ُ الن   من وغريها اإليكولوجية ةيالزراع ُ   ن هجالب     ّ   املتعل قة اتالنجاح تشاطر وميكن
ونشرها هبذه الطريقة. كما ميكن أن ترتك تكنولوجيا  ،من مجلة منصات عديدة أخرى ذات الصلة القصرية الرسائل وخدمة

على املزارعني الشباب شرط أن يكون هناك هدف حمدد قد يشمل حتقيق العائدات  ا     ً مضاعف   ا                      ً املعلومات واالتصاالت تأثري  
ّ                                             ) أو جمر د االستمتاع برؤية األشياء تنمو مع مرور الوقت (2017وآخرون،  Nwaogwugwuادية (االقتص       Hung، 2004  .(

 ومواقع القصرية الرسائل خدمة باستخدام الزراعية مؤسساهتا يف كبرية  عائدات الشباب من جمموعة حققت كينيا،  ويف

                                                
 https://www.ecofarmer.co.zw :أنظر  54
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)، ما دفع إىل 2015وآخرون،  Irungu( اآلخرين مع والتفاعل املشاكل ومناقشة األسئلة لطرح االجتماعي التواصل
 الشباب. يف أوساطاالستنتاج أن شبكة اإلنرتنت كانت املنصة األفضل لتسويق الزراعة اإليكولوجية وتعزيزها 

                                                                تمكين المرأة ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين في النظم الغذائية 2 -3 - 4

 بالتدابري األحيان من الكثري يف إليه يشار ما وهو اجلنسني، بني املساواة عدم ملعاجلة السياسية الساحة على الزخم يتزايد
 مثل اجلنسني بني املساواة عدم وراء الكامنة لألسباب التصدي إىل التدابري هذه وهتدف. ا    ً حتولي   ا      ً جنساني   ا    ً تغيري   حتدث اليت

من االكتفاء مبعاجلة عوارضه (مثل التفاوت     ً بدال   واالختالالت، التمييز تدمي اليت املؤسساتية واهلياكل والعالقات، املعايري،
والفتيات على قدم املساواة مع الرجل يف صنع القرارات  النساءيف الدخل واختالف االحتياجات واألفضليات) إلشراك 

ّ   التحو ل ). وإن 2016وآخرون،  Johnson؛ 2015وآخرون،  Hillenbrandوضبط املوارد والتحكم بعملهن ومصريهن (     
ّ                                             ً املراد حتقيقه هو حتو ل عميق ودائم وواسع االنتشار، كما أنه حيدث تغيري   يشمل نسبة كافية من السكان يف جمتمع حملي  ا                

. ويف حني أنه مت إدماج االعتبارات اجلنسانية ا       ً ومستدام   ا   ّ                                                  ً معني  لتخطي نقطة حامسة حمددة تضمن أن يكون هذا التغيري عميق  
 اليتعلى األبعاد الرئيسية األربعة ملعاجلة القضايا  ا                                      ً من فصلها عنها، ال بد من التأكيد هنا جمدد                       ً يف األقسام السابقة بدال  

مهمة لوضع التوصيات من أجل تصميم بيئات مؤسساتية داعمة لالنتقال إىل النظم     ّ                             ّ تتعل ق باملساواة بني اجلنسني واليت تعد  
 الغذائية املستدامة، على النحو التايل. 

 من الكثري يف الكبري الطلب تشكيل على للمساعدة الغذائية والنظم الزراعة يف الرئيسي املرأة دورب االعرتاف )1(
للجهات اليت  الدخل يف املساواة زيادة إىل والسعي الشاملة، الزراعية اإلدارة نظم يف العاملة اليد على األحيان

ّ  تقد م  .العمالة   
 الزراعة من اجلديد اجليل ذلك يف مبا للتغذية، املراعية للزراعة الالزمة واألدوات االسرتاتيجيات   ّ  توف ر تدخالتإعداد  )2(

 وممارسات األغذية، وجتهيز احملاصيل، إنتاج بشأن املرأة معارف قوامه متني أساس إىل تستند اليت الغذائية والنظم
 ).30 اإلطار( اهلند يف     ّ املبني   النحو على األغذية، توفري

 سيما ال اجلنسني، بني املساواة لعدم وتتصدى املرأة متكني عن تدافع واليت املزارعون يقودها اليت املبادرات دعم )3(
 .املبتكرة النهج من وغريها اإليكولوجية ةيالزراع ُ   ن هجال خالل من

 .صريح بشكل اجلنسني بني املساواة عدم ألوجه التصدي حنو واملنظمات املؤسسات توجيه إعادة )4(
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 في الهندالثانوي للمنظور الجنساني في زراعة الدخن  ةالمستدامة المراعينهج سلسلة القيمة  - 30 اإلطار
يف أفريقيا وآسيا، مثل الدخن اإلصبعي، والدخن الصغري، والدخن اإليطايل  القاحلةاملزروعة يف املناطق الثانوي أنواع الدخن     ّ تعد  

ً                                 ّ اهلنغاري، والدخن العنقودي، أنواع ا مغذية وتتمتع بقدرة كبرية على حتم   ّ                         ل اجلفاف وحتتاج إىل كم ية أقل من املياه واملدخالت                                                  
 يف وتستهلكهااألسر املعيشية الريفية الفقرية أنواع الدخن  تنتجوميكنها أن تنمو يف ظروف هامشية. ويف الكثري من األحيان، 

 احلكومات جتاهلت الصفات، هذه ورغم. منها األغذية وإعداد وجتهيزها إنتاجها يف      ً رئيسي ا    ً دور ا املرأة وتؤدي القاحلة،املناطق 
ويعود  1950اإلمجايل يف اهلند إىل حوايل ربع ما كان عليه يف عام  إنتاجها وتراجع كبري،  حد إىل الدخن أنواع البحوث ومؤسسات

 على حساب احملاصيل األخرى.                   ّ الذرة والقمح واألرز   تدعم        ً                  ذلك جزئي ا إىل السياسات اليت 

 من العديد    ّ  املت بع النهج ومشلهذه.  الدخن نواعأ إنتاج زيادة إىل اهلند يف قاحلة شبه مناطق أربع يف تشاركي حبثي مشروع وهدف
ً  و�ج ا لألصناف التشاركي واالختيار املصلحة أصحاب  للمرأة النشطة املشاركة ذلك يف مبا الدخن، قيمة سلسلة إزاء     ً شامال     
ّ   وجمه زة الدخن ألنواع كمنتجة  استخدام مراحل مجيع يف اجلنسني بني املساواة لعدم التصدي يف رئيسي �ج ومتثل. هلا ومستهلكة   
 الدخن، مع به تقوم الذي العمالة الكثيف اإلضايف التجهيز يف ومشاركتها املرأة نظر وجهة على احلصول إىل السعي ومت. الدخن

 االدخار جمموعات شكلت ذلك، على عالوةو . والطهي والتجهيز اإلنتاج أساليب يف للدخن الرئيسية بالسمات     ّ   املتعل قة ومعارفها
ً        ً شريك ا رئيسي ا األعمال، ورائدات املزارعني وجمموعات القرية مستوى على النسائية  .البحوث يف    

 عرب األخرية هذه صون وزاد ف،الألصن التشاركي االختيار أساليب باستخدام اختبارهاو     ً حملي ا    ّ   املكي فة املناسبة األصناف حتديد ومت
 يف 74و 4 بني اجلديدة األصناف هذه غالل زيادة وتراوحت. املصلحة أصحاب منصات مع العالقات وتطوير البذور معارض

ً  بنك ا 15 إنشاء ومت. للمحصول   ً  تبع ا املائة  .وتعزيزه الدخن تنوع على احملافظة على للمساعدة احمللي اجملتمع مستوى على للجينات   

 من جمموعة الختبارحتسني أساليب إنتاج أنواع الدخن من خالل البحوث التشاركية مع أصحاب احليازات الصغرية  ومت
 مبيدات واستخدام اخلطية، والزراعة الديدان، مساد واستخدام اهلندية، البسلة مع املقحمة الزراعة تشمل اليت االسرتاتيجيات

 إىل 39 من الغالل يف زيادات حصول هذه، اإلنتاج ألساليب املزرعة داخل اركيةالتش التجارب وأظهرت. امليكانيكية األعشاب
 احملاصيل استخدام بني اجلمع من املتأيت الدخل يف ملحوظة زيادة حدوث بالفوائد مقارنة التكاليف حتليل    ّ وبني  . املائة يف 173

 مقابل الواحد للهكتار ا      ً أمريكي   ا    ً دوالر   254 بلغ حيث التقليدية، الزراعة مبمارسات مقارنة للدخن العضوي اإلنتاج وحتسني املقحمة
 .الواحد للهكتار ا      ً أمريكي   ا    ً دوالر   137

ً  أيض ا الرتكيز ومت  املزارعني وجمموعات النسائية اجلمعيات اختربتو .    ّ  املت بع الشامل النهج من كجزء  واالستهالك، التجهيز على   
 القاشرات مثل عديدة أدوات استخدام عرب الدخن جتهيز عليها ينطوي اليت العمل مشقة خفض األخرى احمللي اجملتمع ومنظمات
ّ  عد ة من التجهيز وقت األدوات هذه بعض وخفضت. واملطاحن  .دقائق 10 من أقل إىل اليوم يف ساعات  

ترمي إىل التقليل من عبء العمل الذي تتحمله املرأة  اليت التجهيز    ً      ً                                مركز ا قروي ا ملوارد الدخن من أجل توفري وحدات  15إنشاء  ومت
ّ                                                    النساء عن حتس ن ثقتهن بالنفس ووضعهن االجتماعي وعن تراجع عبء العمل  وأفادتيف مرحلة التجهيز وإىل زيادة االستهالك.             
 بفضل هذه االبتكارات يف جتهيز الدخن. 

وصفات جديدة إلعداد  بابتكارنسائية، واملدارس، واملستشفيات، املطاعم، واألعمال التجارية الغذائية، والتعاونيات ال وقامت
األغذية وعززت االستخدامات املتنوعة ألنواع لدخن. ومت تطوير العديد من املنتجات ذات القيمة املضافة، مثل شراب الشعري 

ج عديدة للتغذية املدرسية. ومت الوصفات القائمة على الدخن يف برام وأدرجتوالدقيق، مث قامت اجلمعيات النسائية بتسويقها. 
ً                                                            الرتويج هلذه الوصفات أيض ا يف أماكن العمل واملقاصف واملستشفيات. واستنتجت إحدى الدراسات  زيادة يف منو التالمذة حدوث                      

ّ                   الذين تناولوا الوصفات القائمة على الد خ ن اإلصبعي، وحتسن ا يف حالة احلديد لديهم، فضال  عن حتس ن لياقتهم البدنية       ً                         ً               ْ  ُ مقارنة                                     
 مبجموعة مستخدمة كمقياس.

 ).2015( وآخرون Padulosi :املصدر
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       الخالصة

ّ                                          إحداث حتّول جذري يف النظم الغذائية من أجل حتقيق األمن       ّ يتعّني       ّ                              من املســـــــــّلم به اليوم على نطاق واســـــــــع أنه         
ّ             ً الغذائي والتغذية يف العامل، وأن هذا التحّول ســــيؤثر تأثريً                                                       على ما يتناوله الناس من طعام وعلى كيفية إنتاج األغذية    ا    ً عميقً    ا                                      

                                                                         ّ                                   ومعاجلتها ونقلها وبيعها. ولن يتم االنتقال إىل النظم الغذائية املســتدامة اليت توّفق بني صــحة اإلنســان والنظام اإليكولوجي 
                        نية واحمللية ومن دون اختاذ                                  ّ                                             والرفاه االجتماعي من دون إحداث تغّريات كبرية يف الســــياســــات على املســــتويات الدولية والوط

  .    كافة                                          تدابري نشطة لتشجيع االبتكار على النطاقات
 

                                                       ة اإليكولوجية على املســــــــامهة يف حتويل النظم الغذائية، وال ســــــــيما  يُ          ُنهج الزراع  ال                               وهناك ما يكفي من أدلة على قدرة 
                                                                                                    ّ       توفري الزراعة اليت تســــــتخدم املوارد املتجددة وخدمات النظم اإليكولوجية بطريقة تســــــمح هلا بالتجدد. وعلينا أن نتحّرك اآلن 

                ّ             االنســـــــدادات اليت تصـــــــّعب إحداث هذا                                                    االنتقال املســـــــتند إىل مبادئ الزراعة اإليكولوجية وملعاجلة                         لتذليل العقبات اليت تعيق
         االنتقال.

 
    ّ                                                                                            ويبّني هذا التقرير، على غرار التقارير الســــــــابقة اليت صــــــــدرت عن فريق اخلرباء، أنه ينبغي تنفيذ مســــــــارات حمددة 
                                                                                           ّ              ومتمايزة لالنتقال إىل نظم غذائية مســـــــــــتدامة يف خمتلف أنواع الزراعة والنظم الغذائية، على أن تكون مكّيفة مع الســـــــــــياق 
                                                                                                      والتوقعات احمللية. وســـــــــتتطلب العمليات االنتقالية الكثري من املعارف بســـــــــبب هذا التنوع وعدم اليقني واملخاطر املتصـــــــــلة 

   من    ا          ً بوصفها جزءً    ا     ً أساسيً    ا      ّ                                                                            ً بالتغّريات اجلارية واملستقبلية. وتؤدي التكنولوجيا يف كل مسار من مسارات االنتقال هذه، دورً 
               عملية االبتكار.

 
                                                                 ُ             العمليات االنتقالية، ال بد من االعرتاف بوجود جماالت التقاء واختالف بني الُنهج، وال ســـــيما             ويف معرض دعم 

ُ                                                ُ                   بني الُنهج الزراعية اإليكولوجية وُ�ج التكثيف املســـــــتدام األخرى. وســـــــيســـــــاعد توصـــــــيف طبيعة الُنهج املختلفة وأشـــــــكال                           ُ     
         ُ                                     اختيار الُنهج املناســــبة لكل ســــياق وملســــارات االنتقال                                                           االنتقال اليت تفضــــي إليها، واليت يتم عرضــــها يف هذا التقرير، على 

         املتوقعة.
 

   عن                                            ً من العدالة االجتماعية واألبعاد الســـياســـية فضـــًال                              ً ة اإليكولوجية بشـــكل متزايد كًال  يُ          ُنهج الزراع  ال          ومشل تطوير 
                ت تدرجيية وتغريات                                   نتاج. ويعكس ذلك احلاجة إىل إحداث حتوال                            ا، ما أدى إىل ربط االستهالك باإل                     النظم الغذائية بكامله

                                               معاجلة مجيع هذه األبعاد لتشــــــــجيع االنتقال على املســــــــتوى       ّ يتعّني                                                هيكلية بطريقة متناســــــــقة ومتكاملة. ومن الواضــــــــح أنه 
               حىت هذا التاريخ   ّ   تلّقت              ة اإليكولوجية  يُ          ُنهج الزراع  ال                                                  ّ مســـتوى املزرعة ولضـــمان اســـتدامة النظم الغذائية. ولكنّ     على          امليداين و 

                                                مقارنة بالبدائل األخرى، وهذا ما جيب إعادة موازنته                  املخصــصــة لتطويرها                            من االســتثمارات اخلاصــة والعامة          أقل بكثري    ا   ً قدرً 
                                                                  يتسىن تقدير املسامهات اليت تقدمها والعمل على أساسها على النحو الواجب.   كي  ل
 

                                                                                              تطوير املقاييس الشـــــــــاملة ألداء النظم الزراعية والغذائية اليت تراعي بصـــــــــورة كاملة مجيع اآلثار االقتصـــــــــادية     ّ عدّ   ُ ويُ 
                                                                 بالغ األمهية. وتكون املقاييس املختلفة جمدية ومناســـــبة على نطاقات خمتلفة.    ا                                      ً واالجتماعية واإليكولوجية، واســـــتخدامها أمرً 
                                                                تطوير البصـــــــمة اإليكولوجية واســـــــتخدامها بصـــــــيغتها املنقحة اليت تربط أمناط                                        وبالنســـــــبة إىل النظم الغذائية بكاملها، جيب 

                        االستهالك بأساليب اإلنتاج.
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                                                                                              ويشري حتليل بعض مواضع اجلدل يف هذا التقرير إىل أن اآلراء املتباينة قد تكون نامجة عن اجملادالت، األمر الذي 
                                               كامنة وراء أوجه التباين هذه إىل تيســــــري عملية جتاوز   ّ                                                يصــــــّعب تصــــــميم املســــــارات املناســــــبة. وقد يؤدي فهم األســــــباب ال

                                                     ّ                                                  االنســـــدادات واختاذ القرارات. ويظهر ذلك بوضـــــوح يف اجلدل املتعّلق باســـــتخدام التكنولوجيات األحيائية احلديثة والزراعة 
           ة إىل معاجلة                                                                                            الرقمية، حيث إنه يدور حول كيفية التحكم هبا واســـتخدامها أكثر منه حول طبيعتها. ويشـــري ذلك إىل احلاج

ّ      االختالالت يف موازين القوة يف جمال االبتكار يف النظم الغذائية ويف كيفية توليد املعارف ونشـــرها. وهناك حاجة ملّحة إىل                                                                                                   
ّ                                                                         إعاة تشكيل نظم املعرفة عرب التحّول إىل منوذج التعلم املشرتك، وتقريب املسافة بني البحوث واإلرشاد، وربط نظم البحث                               

                                                 والوطنية باملعارف احمللية وتبادل املعارف بني املزارعني.                 واإلرشاد الدولية
 

ّ                                                                               ّ   وقد أدت احملرّكات البيئية واجملتمعية إىل إضــــــفاء طابع أخالقي على النقاشــــــات بشــــــأن األغذية، األمر الذي وّلد            
ّ                                                                            حاجة ماّسة إىل حتّرك واضعي السياسات من جهة، وجعل من األصعب على السياسات أن تتخطى القناعات املتعا        ّ     رضة        

            الســياســات مبا      رســم                                                            ّ                       من جهة أخرى. ويتطلب ذلك تقوية نظم املعارف واســتخدام نتائج التعّلم على حنو أفضــل يف عملية 
ّ                                                                                            يتجاوز جمّرد االعرتاف باحلاجة إىل التغيري. وقد تبدو التكاليف القصــــــــــــــرية األجل املرتتبة عن توفري فرص متكافئة لتنفيذ          

                                                            وجية مرتفعة، ولكن تكلفة التقاعس عن العمل قد تكون أعلى بكثري.                                املبادئ اليت تقرتحها الزراعة اإليكول
 

ُ    ُنهج   ال                          ّ           األمن الغذائي والتغذية، يبّني حتليل أمهية       مســــــــــــــألة                                         مع التزام جلنة األمن الغذائي العاملي مبعاجلة    ا     ً ومتاشــــــــــــــيً 
                         مفهوم "صــــــــــــــفة الفاعل" اجلديد          أكرب على   ا                ُ                                              ً ة اإليكولوجية والُنهج املبتكرة كيف يتطلب إعمال احلق ىف الغذاء تركيزً  ي      الزراع

                                                                  يف االنتقال إىل األمن الغذائي والتغذية. وميكن أن تشـــــــــكل جلنة األمن الغذائي                                  ً بوصـــــــــفه وســـــــــيلة إلحراز تقدم أكثر مشوًال 
                                                                                     ملشـــــــــاركة اجملتمع املدين والقطاع اخلاص مشـــــــــاركة شـــــــــاملة، ونقطة انطالق لتنفيذ االنتقال حنو حتقيق األمن    ا           ً العاملي منوذجً 

                                    ة اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة  يُ          ُنهج الزراع  ال                                                    والتغذية. وميكن أن تساعد االسرتاتيجيات والتخطيط لتنفيذ         الغذائي 
                                                                                                         على مســتويات خمتلفة (حملية ومناطقية ووطنية وإقليمية وعاملية) على حتقيق هذا التحول األســاســي يف النظم الغذائية عرب: 

                                                                السياسات عرب القطاعات (الزراعة والتجارة والصحة واملساواة بني اجلنسني                                     حتديد أهداف طويلة األجل، وضمان اتساق
                                                                                                      والتعليم والطاقة والبيئة)، وإشراك مجيع اجلهات الفاعلة املعنية من خالل عمليات تشاورية متعددة أصحاب املصلحة.
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      تقدير     شكر و
ّ                                يتوّجه فريق اخلرباء خبالص الشـــــكر إىل مجيع  ّ                          ّ                املشـــــاركني الذي قّدموا مســـــامهاهتم وتعليقاهتم القّيمة إىل املشـــــاورتني                   

                                             ) املقدمة. ومت توجيه هذه املسامهات من خالل املنتدى v0                 بشأن املسودة صفر (   ا                       ً بشأن نطاق التقرير وثانيً               ً املفتوحتني أوًال 
                                   مهات، باإلضــــــــافة إىل الوثائق املنبثقة عن                                                                       العاملي لألمن الغذائي والتغذية يف منظمة األغذية والزراعة. وإن مجيع هذه املســــــــا

                                                         عملية إعداد التقرير، متاحة على اإلنرتنت على العنوان التايل:
 
/ess/enproc-elaboration-14-hlpe/reports/report-http://www.fao.org/cfs/cfs 
 

                                                                                              ويعرب فريق اخلرباء عن شــكره العميق جلميع املســتعرضــني من األقران على اســتعراضــهم للمســودة ما قبل النهائية 
                                                                                        ). وترد قــائمــة بــأمســاء املشـــــــــــــــاركني يف اســــــــــــــتعراض األقران يف فريق اخلرباء على اإلنرتنــت على العنوان التــايل: v1         للتقرير (

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

ّ                                                                                          ونتوّجه خبالص الشكر إىل األفراد الواردة أمساؤهم يف ما يلي على مسامهاهتم واقرتاحاهتم وإسهاماهتم إلعداد هذا      
  Philippe Baret و  Mathilde Baily و  Emily A. Baker و  Kenneth Anokye و  Colin Anderson              التقرير، وهم: 

 Jahi و  Marcela Cely و  Evan Bowness و  Noelie Borghino و  Kalena Bonnier-Cirone و  Maria Bohri و
Chappell  و Krystal Zwiesineyi Chindori-Chininga  و Richard Coe  و Clara Curmi  و Mathilde d’Hoop  

 Samuel و  Inés Figueiredo و  Rafter Ferguson و  Stephanie Enloe و  Grégoire Dupont و  Laurie Drinkwater و
Fornerod  و Nils Gevaert  و Jeanne Ghuysen  و Guillaume E. Gillard  و Liam Gonzalez  و Garrett Graddy-
Lovelace  و Peter Gubbels  و Etienne Hainzelin  و Corentin Hallopeau  و Rhett Harrison  و Jack Heinemann  

-Mary و  Elsbeth L. Kane و  Jean Jowa و  Dana James و  Marcia Ishii-Eiteman و  Alastair Iles و  Dave Henry و
Jude Kariuki  و Susannae Klassen  و Agnes Kwak  و Pablo Laixhay  و Mehdi Lassoued  و Wilfrid Legg  

  Sidney Madsen و  Shiming Luo و  Ricardo Lovatini و  Raegan Loehide و  Allison Loconto و  Jeffrey Liebert و
  Maywa Montenegro و  Jean-Baptiste Molina و  Alexandre Meybeck و  Simon Mertens و  Anne Mbuthia و
 Romain و  Daniel Munyao Mutyambai و  Sophia Murphy و  Francisco Munoz Perotti و  Mélanie Nicolet و

Octin  و Anne Omollo  و Phoebe Parros  و Raj Patel  و Capucine Pernelet  و Michel Pimbert  و Nathanaël 
Pingault  و Brieuc Plas  و Marie Prudhon  و Rudy Rabbinge  و Maryam Rahmanian  و Adrian Radcliff  

  Sieglinde Snapp و  Annie Shattuck و  Jehanne Seck و  Devon Sampson و  Fabio Ricci و  Suzanne Redfern و
 Marco و  Andreina Thielen Martin و  Sawako Suzuki و  Moritz Stüber و  Camila Patricia de Souza Araujo و

Trentin  و Marianne V. Santoso  و Noé Vandevoorde  و Valentin Vanespen  و Carley Van Osch  و Anna-
Sophie Wild  و Hannah Wittman  و Olivia Yambi.  

 
       مســـــتقلة                                                                                         ٍ إن أعمال فريق اخلرباء ممولة بالكامل بواســـــطة مســـــامهات طوعية. وتقارير فريق اخلرباء عبارة عن مســـــاعٍ 

                                                                                                           اعية علمية تتناول مواضــــــــــيع تطلبها اجللســــــــــة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي. وتعترب تقارير فريق اخلرباء منافع عامة  مج
                              يف حســـــــــاب األمانة اخلاص بالفريق أو       2010                           املاحنني الذين يســـــــــامهون منذ عام           بالشـــــــــكر إىل            فريق اخلرباء       توجه         عاملية. وي

ّ   يقدمون مســــامهات عينية له مبا ميّكن                                                                        الفريق من ممارســــة عمله مع االحرتام الكامل الســــتقالليته. ولقد حظي فريق اخلرباء،                            
                                                                                       ، بدعم من أســـــــــرتاليا والصـــــــــني وإثيوبيا واالحتاد األورويب وفنلندا وفرنســـــــــا وأملانيا وآيرلندا وموناكو     2010               منذ إنشـــــــــائه عام 

                                     يســـــرا واململكة املتحدة، مبا يف ذلك من خالل                                                                    ونيوزيلندا والنرويج وروســـــيا وســـــلوفاكيا وإســـــبانيا والســـــودان والســـــويد وســـــو 
              ّ   املسامهات العينّية.

  

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/reports/report-14-elaboration-process/en/
http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
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         المرفقات
 

   ُ                                                                                الُنهج المبتكرة الخاصة بالنظم الغذائية المستدامة من أجل تحقيق األمن الغذائي والتغذية  1    ألف
 

            ُ                                                       لكل �ج من الُنهج املختارة الوارد ذكرها يف الفصـــــــــل الثاين. واملقصـــــــــود منه أن    ا    ً موجزً    ا                  ً يعرض هذا املرفق وصـــــــــفً 
            ُ    حيتذى به يف الُنهج    ا                           ً ات بارزة ميكنها أن تشــــــــكل منوذجً                        ُ                   ِ لفهم ما تتمتع به هذه الُنهج من مواطن قوة وِمس    ا         ً يكون أســــــــاســــــــً 

                                      انب خمتلفة لألمن الغذائي والتغذية (فريق                               ُ                                     األخرى. وتزعم جمموعة واســعة من الُنهج، يف األدبيات واملمارســة، أ�ا تعاجل جو 
                                                 ) مع وجود تداخل كبري بينها. ولكن ليس هناك �ج يعاجل     2016                                                 اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

    عرض                                                                                                   وحده مجيع جوانب االنتقال احملتمل إىل النظم الغذائية املســــــــــــــتدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية وال يتم
      ُ                                           ُ                                                          هذه الُنهج هنا للداللة على وجود منافســـة بينها، ال بل يُعتقد أنه ميكن للحوار بينها أن يعزز التعلم املشـــرتك ملســـاعدة كل 

       ُ    هلذه الُنهج.   ا    ً هرميً    ا        ً أو ترتيبً    ا     ً تصنيفً     هنا                             . ومن هذا املنطلق، حنن ال نقدم                               ً �ج على أن يصبح أكثر متانة ومشوًال 
 

                                                                كبري، حيث إ�ا تعاجل جوانب خمتلفة من الســــــــلســــــــلة الغذائية وتدمج منظورات                      ُ        وميكن أن تتباين الُنهج بشــــــــكل
                                                                                                            متنوعة بشأن أفضل طريقة إلقامة النظم الغذائية املستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية. وللتمكن من تصنيفها، 

                                        ة واليت يتم الرتويج هلا على نطاق واســع. ومن            ُ                                                  وضــع قائمة بُنهج االبتكار اليت ترمي إىل تعزيز األمن الغذائي والتغذي       ً مت أوًال 
                                          ُ                                                           مث مت تنقيح هذه القائمة بشـــــكل متواصـــــل عرب مجع الُنهج املتشـــــاهبة مبا فيه الكفاية (مثل التكثيف املســـــتدام الذي ينطوي 

                                                                على الزراعة احملافظة على املوارد) وفصل تلك اليت تظهر الفوارق بينها.
 

                                                           ى احلقوق مبا أنه من البديهي أن يســـــــــــــفر االنطالق من منظور قائم على                   ُ              ومشل التصـــــــــــــنيف فئة الُنهج القائمة عل
   ).Wittman ،  2011                   ُ           عن تلك اليت حتققها الُنهج األخرى (   ا                       ً احلقوق عن نتائج خمتلفة جدً 

 
                                         يف العـديد من القطـاعات، ترد أبعـاد املبـادرات    ى         بأمهيـة كرب      حيظى                                      ومبا أن احلد من الفـاقد واملهـدر من األغذية 

                                                الفصل الرابع، وبالتايل ال تندرج يف نطاق هذا املرفق.            اخلاصة به يف
 

   ُ                                                                                الُنهج القائمة على الحقوق والتي تشمل السيادة الغذائية وتمكين المرأة والحق في الغذاء  -   ألف
 

  .   ُ                     الُنهج القــائمــة على احلقوق    فئــة      ضـــــــــــــمن     ُ                                           من الُنهج الراميــة إىل معــاجلــة األمن الغــذائي والتغــذيــة      عــدد          ميكن إدراج 
                                                                                                  هذه األخرية احلقوق الســـــــياســـــــية واالجتماعية واالقتصـــــــادية والثقافية، مبا يف ذلك الســـــــيادة الغذائية واحلق يف الغذاء         وتتناول 

                                                                                                           والعدالة الغذائية ومتكني املرأة، اليت اعتربت جماالت رئيســــــــــية إلقامة النظم الغذائية املســــــــــتدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي 
          والتغذية.
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                 السيادة الغذائية
 

La Via Campesina   55                                                                                الســــــيادة الغذائية هي مصــــــطلح أطلقته احلركات االجتماعية اليت يقودها صــــــغار املنتجني يف حركة 

ّ                                       للمّرة األوىل يف مؤمتر القمة العاملي لألغذية عام    ّ                             يرّكز على حق األشـــــــخاص يف مراقبة من    ا    ً واســـــــعً    ا     ً مفهومً     ّ عدّ     ُ ، وتُ     1996   
                                                                    يتم إنتاجها. وتشــمل العناصــر الرئيســية للســيادة الغذائية كإطار: العالقات      اليت             ونوع األغذية        ية ذلك                ينتج األغذية وكيف

                                                                           ؛ وإصــــالح األراضــــي؛ ومحاية احلقوق الفكرية واخلاصــــة بالســــكان األصــــليني املتعلقة باألراضــــي؛  ا                    ً التجارية األكثر إنصــــافً 
                            وحيرص مفهوم الســيادة الغذائية    ). Wittman ،  2011                                                     وممارســات اإلنتاج الزراعي اإليكولوجي؛ واملســاواة بني اجلنســني (

  ، Fairbairn  ؛ Jonsén ،  2005 و  Windfuhr                                                            على أن تكون ترتيبات التجارة واألســــواق شــــفافة ودميقراطية ومنصــــفة (
ّ                            ). كما أنه يشـــــدد على مشـــــاركة األشـــــخاص يف حتديد الســـــياســـــات الزراعية، ويقّر بالدور الرئيســـــي الذي تؤديه 2012                                                                
                         . وتشـــــمل الســـــيادة الغذائية  )    2010        وآخرون،   Burity (       األغذية         املتصـــــلة ب     وانب   اجل   يع                        حات يف اإلنتاج الزراعي ومج    ّ الفالّ 

        من حقوق    ا                     ُ                                                                  ً العديد من املواضــــيع والُنهج اليت تتداخل مع تلك اخلاصــــة باحلق يف الغذاء، عرب ربط األغذية بوصــــفها حقً 
ّ      ). ومن املرّجح أن Wittman ،  2011 (        ية ذلك                   من ينتج األغذية وكيف                     اإلنســــــــــــــان باحلق يف اختيار              االبتكارات يف        تنبثق          

                                                                              ن عمليات القواعد الشــعبية األســاســية عن طريق دعوة احلركات االجتماعية يف غالب األحيان،  ع                     جمال الســيادة الغذائية 
                                           مع استفادة السكان احملليني منها بصورة واضحة. 

 
                      ) الغذاء كحق أســـاســـي من  1                                                          تشـــمل جمموعة املبادئ األولية الســـبعة للســـيادة الغذائية ما يلي: (                         مبادئ الســيادة الغذائية:

                                ) وإعادة تنظيم جتارة األغذية لدعم  4                          ) ومحاية املوارد الطبيعية؛ ( 3                            ) واحلاجة إىل اإلصــــالح الزراعي؛ ( 2              حقوق اإلنســــان؛ (
                            ) وزيادة الســــيطرة الدميقراطية  7                 ) وتعزيز الســــالم؛ ( 6        نســــيات؛ (            ّ                  ) واحلد من ترّكز القوة املتعدد اجل 5                     اإلنتاج احمللي لألغذية؛ (

   ).La Via Campesina ،  1996                    على النظام الغذائي (
 

             تمكين المرأة
 

                                                                                                عدم املســــــاواة بني اجلنســــــني هو أمر شــــــائع يف الكثري من احلاالت ذلك أن الرجال يتحكمون بقدر أكرب باملوارد واحلقوق 
                                                                     على العمليات الســــياســــية، ويتمتعون بإحســــاس التفوق على النســــاء يف العديد من                                 اجلنســــية ومراكز الســــلطة، ويســــيطرون

   ا     ً مفهومً      عترب                                          ُ للتصــــــــدي هلذا النوع من عدم املســــــــاواة. كما أنه يُ    ا                     ً ). ويشــــــــكل متكني املرأة �جً Lorber ،  2005          الثقافات (
                               اليت تنطوي على وضــــع املرأة ودورها                                                                          متعدد األبعاد، إذ أنه يشــــمل اجلوانب االجتماعية واالقتصــــادية والنفســــية والســــياســــية 

                      لتمكني املرأة هو التايل:   ا    ً موحدً    ا       ً ) تعريفً 1999 (  Kabeer         ). ويقرتح Pratley ،  2016                        كصفة فاعلة واستقالليتها (
 

ّ  متّكن             "العملية اليت               هذه القدرة".           من اكتساب            اسرتاتيجية،              يارات حياتية        القيام خب                   رموا من القدرة على  ُ حُ     من   
 

                                                                                    باألمهية لفهم متكني املرأة إذ أنه يشـــــري إىل الطرق املتعددة واملتداخلة والتفاعلية اليت ميكن فيها            التقاطعية            ويتســـــم مصـــــطلح 
                                                                                                 اســـــتخدام العرق، والتوجه اجلنســـــي، والطبقة االجتماعية، ونوع اجلنس، وغري ذلك من أوجه االختالف كأشـــــكال متعددة 

   ).Davis ،  2008            واملؤسساتية (                                             لعدم املساواة على املستويات الفردية واالجتماعية 
 

                                                
55    La Via Campesina   ق بني منظمات الفالحني الصـــغرية واملتوســـطة احلجم، والعاملني الزراعيني، والنســـاء الريفيات، والســـكان ّ                                                                                       هي حركة دولية تنســـّ                 

                                                                                                                          األصليني وجمتمعات السود من آسيا وأفريقيا وأمريكا وأوروبا. وتتمثل إحدى السياسات الرئيسية للحركة يف الدفاع عن السيادة الغذائية.
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           ). وال يوجد Kabeer ،  1999               ومتعدد األبعاد (   ا    ً معقدً    ا         ً الصلة أمرً    و                                        قياس املساواة بني اجلنسني ومفهوم متكني املرأة ذ    ّ عدّ   ُ ويُ 
                                                                                إىل اختالف ديناميكيات املساواة بني اجلنسني، والطبيعة املتعددة األبعاد للعالقات بني اجلنسني،    ا   ً نظرً    ا                ً مقياس مقبول عامليً 

            ). ومع ذلك، Alkire ،  2007 و  Ibrahim  ؛ Munck ،  2013 و  Hawken                                         والسياقات االجتماعية والثقافية حول العامل (
ّ          ). فطّور برنامج Munck ،  2013 و  Hawken   ة (                                                          لقد مت تطوير مقاييس عديدة لتقييم املســــــــاواة بني اجلنســــــــني ومتكني املرأ      

                                                ّ                                                      األمم املتحدة اإلمنائي مؤشـــــر التنمية اجلنســـــانية الذي يرّكز على أوجه عدم املســـــاواة بني اجلنســـــني اليت تؤثر على القدرات 
                                                                                                 البشـــــــرية يف جمال التعليم والصـــــــحة واألداء االقتصـــــــادي، والذي يســـــــتثين العديد من قضـــــــايا اإلنصـــــــاف املتصـــــــلة بالتنمية 

                                                                                                   ملســـتدامة، مبا يف ذلك اســـتخدام الوقت، واملشـــاركة الســـياســـية، واملؤســـســـات االجتماعية (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  ا
  يف    ا                                                                      ً ). وينظر مؤشر التكافؤ بني اجلنسني الذي وضعه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أيضً Fukada-Parr ،  2003  ؛     1995

             ) والفجوة بني  3                    ) والتحصـــــــــــيل العلمي؛ ( 2                           اجلنســـــــــــني يف الدخل وفرص العمل؛ (              ) الفوارق بني 1                       اجملاالت الثالثة التالية: (
ّ          وطّور املنتدى    .)White ،  1997                                                                          اجلنســـــني يف الربملان، واملناصـــــب التنفيذية العليا، والوظائف اليت تتطلب مؤهالت عالية (   

                          يمية واالقتصــــادية والســــياســــية                                                                          االقتصــــادي العاملي مؤشــــر الفجوة بني اجلنســــني الذي يشــــمل مؤشــــرات ترتبط باألبعاد التعل
                                                                                                    والصحية. ويقوم هذا املؤشر الذي يعمل على املستوى الوطين جبمع البيانات بشأن األجور، واحلصول على الوظائف اليت 

                                                                                        ، والتحصيل العلمي، والتمثيل السياسي، ومتوسط العمر املتوقع، ونسبة الذكور إىل اإلناث، وترتاوح    كربى              تتطلب مهارات  
  Haussman                                                                   ، على أن تدل هذه القيمة األخرية على عدم وجود أي حالة من عدم املســــــــــــــاواة ( 1 و              قيمته بني صــــــــــــــفر

                                                                                     ). ووضــــعت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــادي مؤشــــر املؤســــســــات االجتماعية واملســــاواة بني     2007        وآخرون، 
                                      االجتماعية يف مخســــة أبعاد خمتلفة هي: قانون                ّ                                              اجلنســــني الذي يقّيم التمييز بني اجلنســــني يف القوانني واملعايري واملؤســــســــات

                                             ّ                                                ّ              ّ     األسرة التمييزي؛ والسالمة البدنية احملدودة؛ والتحّيز لألبناء الذكور والتجريد من املوارد واألصول؛ واحلرّيات املدنية املقّيدة. 
                        رأة، واحلقوق غري املتساوية                                                                                  وينظر هذا املؤشر يف قضايا مثل عدم املساواة يف حقوق املرياث، والزواج املبكر، والعنف ضد امل

                        ملؤشـــر الفجوة بني اجلنســـني أو    ا                                                                             ً يف األراضـــي وامللكية، وتدل قيمته املتدنية إىل وجود درجة أقل من التمييز ضـــد املرأة خالفً 
                                     ، هناك مؤشــــر خاص بالزراعة هو مؤشــــر متكني  ا       ً ). وأخريً     2008  ،     2006        وآخرون،   Jütting                       مؤشــــر التكافؤ بني اجلنســــني (

            متكني املرأة يف     مدى                                                             إىل الدراســـات االســـتقصـــائية وجيري مقابالت مع النســـاء والرجال لتقييم        يســـتند           زراعة الذي           املرأة يف ال
                 ّ                                                                                     صــــــنع القرارات املتعّلقة باإلنتاج الزراعي، واحلصــــــول على املوارد اإلنتاجية واختاذ القرارات بشــــــأ�ا، والتحكم بالدخل     جمال 

                                    ). وقد مت اختبار هذا املؤشــــر وتطبيقه يف     2013        وآخرون،   Alkire          ام الوقت (                                    واســــتخدامه، وقيادة اجملتمع احمللي، واســــتخد
                                                               بني متكني املرأة ونتائج األمن الغذائي والتغذية يف العديد من البلدان،         القائمة                   ّ                    ســــياقات عديدة، ما وفّر األدلة على العالقة 

        وآخرون،   Tsiboe  ؛     2014  ،       وآخرون  Sraboni  ؛     2017        وآخرون،   Malapit                               مبــــا يف ذلــــك بنغالديش وغــــانــــا ونيبــــال (
                                                ميكن اســـــتخدامه يف البحوث والســـــياســـــات والربامج اليت تعىن    ا    ً نســـــبيً    ا     ً وبســـــيطً        ً مقبوًال    ا               ً هذا املؤشـــــر مقياســـــً          ّ ). ويعدّ     2018

   ).    2013        وآخرون،   Alkire                                      بالعالقة بني املساواة بني اجلنسني والزراعة (
 

         ّ                                                ميكن أن ترّكز نظم االبتكار اليت تعاجل مســـــألة متكني املرأة على ســـــبل                                             االبتكار ونظم االبتكار في مجال تمكين المرأة:
                                                                                                املعارف واحملافظة عليها، مثل إشـــــــراك املرأة يف فرق حبوث املزارعني، أو الرتبية التشـــــــاركية للنباتات، أو زيادة        تشـــــــاطر      زيادة 

        وآخرون،   Humphries  ؛ Galié ،  2014                                                              املعارف التقليدية بشـــــــــــــأن التنوع البيولوجي الزراعي وإعداد األغذية (       تشـــــــــــــاطر
     ّ                      ). ورّكزت نظم االبتكــار األخرى     2018        وآخرون،   Stein  ؛     2017        وآخرون،   Belahsen  ؛ Hoffmann ،  2003  ؛     2012

  Bezner Kerr                                                                                         على املبادرات اجملتمعية إلقامة احلوار وإحداث التغيري يف توزيع العمل بني اجلنسني داخل األسر املعيشية (
                   كا الالتينية، مكاســـب  ي                                                         ت احلركات االجتماعية اليت احتشــــدت حول الســــيادة الغذائية يف أمر           ). وقد حقق    2016        وآخرون، 
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                                                                                                  كبرية يف جمال تعزيز حقوق املرأة الرمسية يف احلصـــول على األراضـــي وزادت حصـــة األراضـــي اليت متلكها النســـاء يف الربازيل 
                                             جمال الســــــــــــــيادة الغذائية والزراعة اإليكولوجية يف                                         ). وانطوت املبادرات اليت يقودها املزارعون يفDeere ،  2017          وبوليفيا (

        وآخرون،   Rosset  ؛ Oliver ،  2017 (   ا                                                                   ً أمريكـا الالتينيـة على بـذل اجلهود لبنـاء عالقـات عـائليـة وجمتمعيـة أكثر إنصـــــــــــــــافًـ 
  Carlson                                      إجيابية كبرية على تغذية النساء واألطفال (   ا                  ً متكني املرأة يرتك آثارً                                 ّ ). والحظت االستعراضات املنهجية أنّ     2011

                             ّ              ). واســـتنتج اســـتعراض لألدلة املتعّلقة بتأثري متكني Pratley ،  2016  ؛     2015        وآخرون،   Cunningham  ؛     2015        وآخرون، 
            طبيعية، مثل                                                    ّ                                             املرأة على نتائج األمن الغذائي أنه ميكن لالبتكارات املتعّلقة بزيادة قدرة املرأة على احلصــــــــــــــول على املوارد ال

                                                                                                       البذور واألراضي وأراضي املشاع، والتحكم هبا، املقرتنة بالتعليم القائم على احلقوق أن حتقق مكاسب كبرية يف جمال األمن 
                                       صت دراسة مشرتكة بني القطاعات تناولت أكثر       ُ ). وخلُ     2014        وآخرون،   Sraboni  ؛ Linares ،  2009                  الغذائي والتغذية (

                                                                       إىل وجود عالقات إجيابية كبرية بني تدابري متكني املرأة يف جمال الدخل وإنتاج األغذية                     أســــــرة معيشــــــية يف غانا،       4000   من 
                                             ). وظهرت عالقات إجيابية مماثلة يف مجهورية تنزانيا     2017        وآخرون،   Tsidoe              األمن الغذائي (         على صعيد       نتائج   ال           والقيادة و 

  Alaofè  ؛     2015        وآخرون،   Mason          دان أخرى (      مجلـــة بلـــ   بني                                                  املتحـــدة وبنن ونيكـــاراغوا وبنغالديش وجنوب أفريقيـــا من 
    ّ عـــدّ      ُ ). ويُ     2014        وآخرون،   Sraboni  ؛     2016        وآخرون،   Sharauanga  ؛     2015        وآخرون،   Schmeer  ؛     2017        وآخرون، 

                                                           الســــوق من خالل التعاونيات أو بنوك البذور أو اآلليات االجتماعية   يف     فرص   ال                             ضــــمان اإلنصــــاف يف حصــــول املرأة على 
  ؛ Linares ،  2009  ؛     2014        وآخرون،   Oumer                                                 آخر لالبتكـار الذي يؤثر على األمن الغـذائي والتغـذية (   ا           ً األخرى، نظـامًـ 

Naughton   ،واتســـــــــمت بعض األســـــــــواق، كتلك اليت توجد فيها عالقات حملية راســـــــــخة بني املنتجني     2017        وآخرون .(                                                                    
          ). وانطوى     2017        وآخرون،   Naughton  ؛ Ávila ،  2011                                                      واملســــتهلكني، بفعالية أكرب يف معاجلة األمن الغذائي والتغذية (

                                                                                                     عد رئيســــــــي لزيادة فرص توليد الدخل املتاحة للنســــــــاء على معاجلة ديناميكيات القوة غري املتســــــــاوية يف التحكم بالدخل  ُ بُ 
                                                                                                         املتأيت من إنتاج األغذية، وذلك عن طريق احلوار القائم على اجملتمع احمللي، واســـــتالم املرأة مناصـــــب القيادة يف التعاونيات 

                                ). واعتربت معاجلة النزاع بني الرجل     2017        وآخرون،   Naughton  ؛     2016        وآخرون،   Bezner Kerr                التثقيف باحلقوق (  و 
                                       لتحقيق نتــائج إجيــابيــة يف جمــال األمن الغــذائي    ا   ً حــامسًــ    ا                              ّ                          ً واملرأة بشـــــــــــــــأن اختــاذ القرارات املتعّلقــة بــالــدخــل والتحكم بــه، بعــدً 

) Hebo ،  2014طريقة أخرى           وتشـــــــــــاطرها             ّ                  ى املعارف املتعّلقة بإنتاج األغذية                                 ). وشـــــــــــكلت زيادة فرص حصـــــــــــول املرأة عل           
  ؛     2012        وآخرون،   Humphries  ؛ Galié ،  2014              األمن الغــذائي (        املتصــــــــــــــلــة بــ      نتــائج   ال                        ملســـــــــــــــامهــة متكني املرأة يف تعزيز 

Hoffmann ،  2003 ؛  Belahsen   ،؛     2017        وآخرون  Stein   ،2018        وآخرون    .(   
 

               الحق في الغذاء
 

 يفحقوق اإلنســــــــــــــان، مبا يف ذلك احلق  تقوم بإعمالللقانون الدويل، أن  اومســــــــــــــؤوليتها، وفقً من واجب الدول والتزامها 
    ).     1966                                                                                     وضــــــع هذا االلتزام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصــــــادية واالجتماعية والثقافية (األمم املتحدة،    قد   و   الغذاء.

 تنصّ معيشــــــي الئق، مبا يف ذلك الغذاء، واحلق يف التحرر من اجلوع. و  ىعلى احلق يف التمتع مبســــــتو منه  11وتنص املادة 
على حق كل إنســان يف التمتع بأعلى مســتوى ممكن من الصــحة البدنية والعقلية. والدول ملزمة باحرتام احلق يف  12املادة 

احلق عن طريق احلرص  الغذاء عن طريق عدم اختاذ تدابري تؤدي إىل منع احلصــــــــــــــول على األغذية؛ وعليها أن حتمي هذا
على عدم حرمان األفراد من إمكانية احلصـــــــول على غذاء كاٍف، وأن تضـــــــطلع بطريقة اســـــــتباقية بأنشـــــــطة تعزز حصـــــــول 
األشــــــخاص على املوارد والوســــــائل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. ويف احلاالت اليت يتعّذر فيها على األشــــــخاص التمتع 
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ر باحلق يف الغذاء، تكون الدول مل زمة بتوفري هذا احلق بطريقة مباشــــــــــــــرة عن طريق املعونة الغذائية، ولكن عليها أن تيســــــــــــــّ
 ).1999االعتماد على الذات وحتقيق األمن الغذائي يف املستقبل (جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

 
  ّ                                                      ترّكز نظم االبتكار املتصـــــــلة باحلق يف الغذاء يف الكثري من األحيان                                               االبتكار ونظم االبتكار في مجال الحق في الغذاء:

                                                                                  ّ                  على تغيري القوانني والســــياســــات والربامج الوطنية لضــــمان املســــاواة يف احلصــــول على األغذية. وقد رّكزت مبادرات عديدة 
                        م ســــــــبل مضــــــــمونة للحصــــــــول على           ال تتوافر هل   ن                 ّ                                             تابعة للدولة وتتعّلق باحلق يف الغذاء على تقدمي املســــــــاعدة االجتماعية مل

                                                                            ). وتربط بعض اجملموعات احلق يف الغذاء بالعوامل اهليكلية اليت تؤثر على حصـــول األشـــخاص Claeys ،  2015        األغذية (
                 ). ويف اهلند، يضــــــــــمن Claeys ،  2015           لى األراضــــــــــي (       احلصــــــــــول ع                                مهم هبا، مثل القواعد التجارية أو               ّ على األغذية وحتكّ 

             ، جلأت جمموعات     2001                                                 الدولة أن حتســـــــن الوضـــــــع التغذوي جلميع املواطنني. ويف عام     من                         الدســـــــتور محاية احلياة ويطلب 
                           تأييد احملكمة العليا. ونتيجة  ب   ّ    قضـــّيتها        وحظيت                                                              اجملتمع املدين إىل احملكمة للمطالبة باالعرتاف حبق مجيع املواطنني يف الغذاء

   ا      ً قانونيً    ا                     ً اليت وضـــــعتها الدولة، حقً        العيش    كســـــب                              ذية والضـــــمان االجتماعي وســـــبل                       ّ        لذلك، أصـــــبحت الربامج املتعّلقة باألغ
                                                                                            من أن تكون برامج اســــــتحقاقات، ومت وضــــــع برامج جديدة لرصــــــد االمتثال هلا. عالوة على ذلك، مت تكليف برامج      ً بدًال 

                                     وبالرتكيز بصــــورة خاصــــة على األشــــخاص األكثر    ا                                                        ً الوجبات املدرســــية باســــتخدام الوجبات الســــاخنة اليت مت حتضــــريها حمليً 
   ).Mander ،  2012                       ة النعدام األمن الغذائي (   عرض

 
                 العدالة الغذائية

 
                         تقيم روابط مهمة بني شواغل    هي                                                                               العدالة الغذائية هي مفهوم و�ج للحركات االجتماعية نشأ عن فقراء املناطق احلضرية، و 

                  العنصــــــــــــــرية واالســــــــــــــتغالل                                                                                   املناطق احلضــــــــــــــرية واألمن الغذائي والتغذية. وميكن تعريف العدالة الغذائية على أ�ا "مكافحة 
                                                                                                 واالضـــــــطهاد يف النظام الغذائي الذي يتصـــــــدى لألســـــــباب الرئيســـــــية لعدم املســـــــاواة داخل الســـــــلســـــــلة الغذائية وخارجها" 

) Hislop ،  2014بوصــــــفها حركة اجتماعية، مبكافحة أوجه عدم املســــــاواة واالختالالت النامجة    ،                         ). وتقوم العدالة الغذائية                                                              
                                  ن أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية.                           عن النظم الغذائية السائدة م

 
ُ                                                                تنطوي ُ�ج العدالة الغذائية الرامية إىل معاجلة األمن الغذائي والتغذية، على                                              مبادئ العدالة الغذائية أو جوانبها الرئيسية:       

  ّ     لّونة يف                                                                                        االعرتاف بأمهية اإلنتاج احمللي لألغذية، وتثمني ممارســــــات ومعارف اجملموعات املهمشــــــة مثل أصــــــحاب البشــــــرة امل
                                                                                                           الواليات املتحدة األمريكية، وانتقاد النموذج الغذائي املهيمن، والرتكيز على انتشــــــــــــــار األغذية فائقة املعاجلة، ودعم مناذج 

                         اإلنتاج واالستهالك البديلة.
 

ُ                                           جتمع ُ�ج العــدالــة الغــذائيــة بني االبتكــارات االجتمــاعيــة                                                 االبتكــار ونظم االبتكــار في مجــال العــدالـة الغــذائيــة:            الراميــة إىل     
                                                                                                  التصــــــــــــدي ألوجه عدم املســــــــــــاواة االجتماعية واإلنتاج املســــــــــــتدام لألغذية عند نقاط متعددة من النظام الغذائي. وتشــــــــــــمل 
                                                                                                             االبتكارات يف جمال العدالة الغذائية التعبئة االجتماعية، والنماذج التنظيمية اجلديدة، وبناء الشــــــبكات للتصــــــدي ألوجه عدم 

                                                                               نيات الغذائية وجهود العاملني يف جمال األغذية الرامية إىل ضـــــــــــــمان األجور العادلة، واجلهود        التعاو     ّ عدّ                    ُ املســـــــــــــاواة املنهجية. وتُ 
ّ                                                                   املبذولة حلظر مبيدات اآلفات السـامة اليت تؤثر على صـّحة العاملني يف املزارع، أمثلة على العدالة الغذائية اليت ترتبط بالسـيادة                                                

                                                                  ن املؤلفني إىل العالقات املفاهيمية القوية بني الســـــــــــــيادة الغذائية والعدالة                     ). وقد أشـــــــــــــار العديد مAlkon ،  2014          الغذائية (
                         إلقامة نظم غذائية منصــــفة يف       ً ســــبيالً                                                                               الغذائية، وإىل الزراعة اإليكولوجية والزراعة احلضــــرية بقيادة الفئات املهمشــــة بوصــــفهما 
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      أنظر  ؛     2012        وآخرون،   Heynen  ؛ Schneider ،  2016 و  Chappell  ؛ Mares،   2012 و  Alkon                 الســـــــياقات احلضـــــــرية (
   ).  31      اإلطار 

 
                                                                           العدالة الغذائية والزراعة اإليكولوجية مع الشباب في الواليات المتحدة األمريكية   -    31      اإلطار 

                    ة اإليكولوجيــة بــاجلهود  يــُ          ُنهج الزراع  ال                                                                            يقوم عــدد من املنظمــات واحلركــات االجتمــاعيــة املعنيــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة بربط 
  ، White  ؛     2013        وآخرون،   Fernandez                                                                 إىل التصــــــــــــــدي للتفاوتات العرقية وغريها من أوجه عدم املســــــــــــــاواة االجتماعية (        الرامية 
                                  ة اإليكولوجية لتوفري العمالة الالئقة  يُ          ُنهج الزراع  ال   إىل    ا                          ً ). وتســـــــتند هذه املبادرات أيضـــــــً     Reese،   2019  ؛     Sbicca ،  2018  ؛     2018

                                                                     اجملتمعات احمللية احلضــــرية املنخفضــــة الدخل حيث فرص العمل املتاحة للشــــباب قليلة                                  واجملدية وزيادة االســــتقالل االقتصــــادي يف 
) White ،  2018     ؛  Sbicca ،  2018     وتربط هذه احلركات مفهومي العدالة الغذائية والســــيادة الغذائية مبعاجلة مشــــاكل العنصــــرية .(                                                                                   

ّ                   املنهجية واخنفاض إمكانية احلصول على األغذية الصّحية واملتنوعة وبطالة                                                الشباب. وعلى سبيل املثال، فإن شبكة األمن الغذائي                                              
                                        وقائمة على اجملتمع احمللي تســـــــــــعى إىل حتقيق األمن                ال تتوخى الربح           ) هي منظمة     2018                            اخلاصـــــــــــة مبجتمع الســـــــــــود يف ديرتويت (

                زرعة حضــــــرية تبلغ                                                                                               الغذائي والعدالة الغذائية والســــــيادة الغذائية لســــــكان ديرتويت املنحدرين من أصــــــل أفريقي. ومتلك الشــــــبكة م
                     ذوي الدخل املنخفض على    من            اجملتمع احمللي        أفراد                      اليت تزيد إمكانية حصـــــول                  احملاصـــــيل الغذائية                           مســـــاحتها ســـــبعة فدادين لزراعة 

ّ                                                                                   الفاكهة واخلضـــار الصـــحية. وتدّرب الشـــبكة الشـــباب على كيفية زراعة األغذية باســـتخدام أســـاليب الزراعة اإليكولوجية. ولديها                            
                                                                                               ة ميلكها أعضـــاؤها وتســـعى إىل توفري فرص العمل واألغذية احمللية الصـــحية للمجتمع احمللي. وباإلضـــافة إىل التدريب              تعاونية غذائي

   ا                                                ّ                                                                ً على الزراعة اإليكولوجية وإنتاج منتجاهتا وبيعها، توّفر املنظمة التوعية حول العنصـــــــــرية املنهجية وكيفية تشـــــــــكيل الزراعة مصـــــــــدرً 
   ).    White ،  2018                     الضطهاد الشباب السود (   ا               ً من أن تكون مصدرً                               ً لالستقالل االقتصادي والتحرر بدًال 

 
 الزراعة العضوية -باء

 
                                                                    يعتمد على إدارة النظام األيكولوجي وال يسمح باستخدام املدخالت الكيميائية                                الزراعة العضوية هي نظام إنتاج

                                                             وتقوم الزراعة العضــــوية على العمليات اإليكولوجية ومصــــادر املغذيات                                    (األمسدة ومبيدات اآلفات غري العضــــوية).          الرتكيبية
   ا                ً لالسـتمرار اقتصـاديً       ً قابالً   و    ا    ً سـليمً    ا    ً بيئيً                 ً وقد اعتربت بديًال                                                         الطبيعية (مثل الكومبوسـت وبقايا احملاصـيل والسـماد العضـوي).

   ).     2017        وآخرون،   Jouzi       ارجية (                                ) حيث إ�ا حتد من تكاليف املدخالت اخلLeifeld ،  2012                         لإلنتاج الزراعي التقليدي (
ّ      ً وهناك ممارســــــات حمظورة وأخرى معتمدة وعمليات متطّورة جدً                عرية للمنتجات                                 ِ إلصــــــدار الشــــــهادات ترتبط بامليزات الســــــِ    ا                                           

        وآخرون،   Lyngbaek                                                                 بعض صــــغار املنتجني يف البلدان النامية قد جيدون صــــعوبات يف الوصــــول إليها (                ّ العضــــوية، إال أنّ 
2002    .(   

 
                      أعلى من النظم العضـــــــــوية                     ّ      ً النظم التقليدية توّلد غالًال                  ّ للنظم احلالية أنّ    ا                    ً اســـــــــتعراضـــــــــات أجريت مؤخرً       ّ   وقد بّينت 

                      )، حيث ترتاوح الفجوة يف     Wachter ،  2016 و  Reganold  ؛     2015        وآخرون،   Ponisio                        املتنوعة يف بعض الســـــــــــــياقات (
                                          املتنوعة فاق أداء النظم التقليدية يف سياقات                                                   يف املائة. ولكن الحظ استعراضان عامليان أن أداء النظم    20 و   8         الغالل بني 

                                                       ). وتشـــمل منافع الزراعة العضـــوية زيادة التنوع البيولوجي،     2007        وآخرون،   Badgley         يف املائة (    80                      البلدان النامية بنســـبة 
ن خصـــــائص الرتبة ولكن ليس بالضـــــرورة الغالل (     ون،      وآخر   Gattinger                                        ّ                                       وارتفاع مســـــتوى املادة العضـــــوية يف الرتبة، وحتســـــّ

                                                                      ّ                            ). ومبا أن الزراعة العضــوية تدعم اســتقرار خصــائص الرتبة على األجل الطويل وتزّود املزارعني باســرتاتيجية لتحســني     2012
        وآخرون،   Shrama (      ً طويًال    ا                                                          ً الفجوة يف الغالل بني الزراعة العضـــــــوية والتقليدية أن يســـــــتغرق وقتً                      ّ جودة الرتبة، ميكن لســـــــدّ 

                                                                                              وتشري دراسات النمذجة احلديثة إىل أنه ميكن للزراعة العضوية اليت تضع ما يكفي من البقول يف خليط احملاصيل     ).    2018
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                                        وأن حتد من تأثري الزراعة الســـليب على البيئة       2050      يف عام       نســـمة    ات      مليار    9     ّ                                 أن توفّر األغذية بطريقة مســـتدامة ألكثر من 
) Mülller   ،2017        وآخرون     .(    
 

      عضوية                مبادئ الزراعة ال
 

                 ) مبادئها العامة     2007                   (املفوضـــــــــية األوروبية،       2007 /   834                                                  تعدد املفوضـــــــــية األوروبية يف الئحة جملس االحتاد األورويب رقم 
                      للزراعة العضوية، وهي:

 
                                                                                                    تصـــــــميم العمليات البيولوجية املســـــــتندة إىل النظم اإليكولوجية وإدارهتا بطريقة مالئمة باســـــــتخدام املوارد الطبيعية   ) أ (

          يف النظام؛        املوجودة 
 56                             تقييد استخدام املدخالت اخلارجية؛  ) ب (
  ، Wezel و  Migliorini   ا   ً أيضـــــــــً       أنظر                   باحلاالت االســـــــــتثنائية (         الرتكيبية                               حصـــــــــر اســـــــــتخدام املدخالت الكيميائية   ) ج (

  57  )؛2017
          مع مراعاة       2007 /   834                                                                     تكييف قواعد اإلنتاج العضـــــــــوي، عند االقتضـــــــــاء، مع الئحة جملس االحتاد األورويب رقم   ) د (

                                                                                              الوضع الصحي، واالختالفات اإلقليمية يف املناخ، والظروف احمللية، ومراحل التنمية، وممارسات الرتبية احملددة.
 

  58                                                                                ويف السابق، وضع االحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية أربعة مبادئ للزراعة العضوية هي:
 

ّ           والكوكب كّل ال يتجزأ)؛                                                الصحة (صحة الرتبة، والنباتات، واحليوانات، والبشر،   ) أ (           
                                                      ّ                                           اإليكولوجيا (مبدأ مســــــــتند إىل النظم والدورات اإليكولوجية احلّية، والعمل معها، واالقتداء هبا، واملســــــــاعدة على   ) ب (

          إدامتها)؛
                            بالبيئة املشرتكة وفرص احلياة)؛            يف ما يتعلق        اإلنصاف (  ) ج (
                                                                                                     الرعاية (اليت تدار بطريقة وقائية ومسؤولة) من أجل محاية صحة أجيال احلاضر واملستقبل والبيئة ورفاهها (االحتاد   ) د (

   ).Wezel ،  2017 و  Migliorini  ؛     2014                             الدويل حلركات الزراعة العضوية، 
 

                    الزراعة العضــــــــــوية على     ُ                                                             ، اخُتصــــــــــرت هذه املبادئ بعد أن وافقت اجلمعية العامة لالحتاد الدويل حلركات     2005       ويف عام 
                                             للزراعة العضوية مت اعتماده يف أدياليد، أسرتاليا:   ا                           ً اقرتاح لوضع تعريف أكثر تركيزً 

 
                                                                                                       "الزراعة العضـــوية هي نظام إنتاج حيافظ على صـــحة الرتبة والنظم اإليكولوجية واألشـــخاص. كما أ�ا تقوم على العمليات 

                                     من اســـــــــــتخدام املدخالت اليت ترتتب عنها آثار                       ً مع الظروف احمللية، بدًال                                            ّ   اإليكولوجية والتنوع البيولوجي والدورات املكّيفة

                                                
                    ) املدخالت املتأتية من  1                                                                                         خدام املدخالت اخلارجية أو عندما ال تتوافر ممارسات وأساليب اإلدارة املناسبة، حتصر املدخالت مبا يلي: (              عندما يلزم است    56

                                             ) واألمسدة املعدنية ذات قابلية الذوبان املنخفضة. 3                                           ) واملواد الطبيعية أو املشتقة بصورة طبيعية؛ ( 2                اإلنتاج العضوي؛ (
                                                         ) أو عدم توافر املدخالت اخلارجية املشــــــــــار إليها يف الفقرة (ب) يف  2                                    ) عدم توافر ممارســــــــــات اإلدارة املناســــــــــبة؛ ( 1             االســــــــــتثنائية: (           تشــــــــــمل احلاالت     57

                                                                                       ) أو مسامهة استخدام املدخالت اخلارجية املشار إليها يف الفقرة (ب) يف ترك آثار بيئية غري مقبولة. 3         األسواق؛ (
 https://www.ifoam.bio/sites/default/files/poa_english_web.pdf     نظر:  أ    58

https://www.ifoam.bio/sites/default/files/poa_english_web.pdf


211 

ّ                                                                                                         ضـــــــــارّة. وجتمع الزراعة العضـــــــــوية بني التقاليد واالبتكارات والعلوم اليت تعود باملنفعة على البيئة املشـــــــــرتكة وتعزز العالقات    
 59                ّ                 املنصفة واحلياة اجلّيدة جلميع املعنيني".

 
       ّ                           ). وتبّني األشــكال أدناه االجتاه الســائد Lernoud ،  eds ،  2019 و  Willer                 االنتشــار يف العامل (                        والزراعة العضــوية آخذة يف 

       بوضوح:
 

ّ          تطّور األراضي    -    11      الشكل    )    2017 -    2000                           لزراعية العضوية في العالم (         المخصصة ل  

 
 

 :ا   ً أيض   أنظر. 2019 حلركات الزراعة العضوية، الزراعة العضوية واالحتاد الدويل املصدر: معهد البحوث بشأن
world.html-indicators-https://statistics.fibl.org/world/key 

  

                                                
 agriculture-organic-landmarks/definition-https://www.ifoam.bio/en/organic     نظر:  أ    59
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  )    2017 -    2009                              الزراعية العضوية بحسب القارة (        المخصصة              مساحة األراضي        اتساع   -    12      الشكل 

 
 

 :ا   ً أيض   أنظر. 2019املصدر: معهد البحوث بشأن الزراعة العضوية واالحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية، 
https://statistics.fibl.org/world/key-indicators-world.html 

 
 

ّ                                       تطّور عدد منتجي األغذية العضوية في العالم (   -    13      الشكل    2000    - 2017    (  

 
 

 :ا   ً أيض   أنظر. 2019املصدر: معهد البحوث بشأن الزراعة العضوية واالحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية، 
https://statistics.fibl.org/world/key-indicators-world.html 
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 الزراعيةالحراجة  -جيم
 

                       ). وميكن أن حيدث ذلك على Sinclair ،  2004                                                            احلراجة الزراعية هي املكان الذي تتفاعل فيه األشــــــــــــــجار مع الزراعة (
               لتحقيق التنمية    ا                                     ً الطبيعي أو على املســـتوى العاملي، وميثل �جً        املشـــهد   أو        العيش                                مســـتوى احلقل أو املزرعة أو ســـبل كســـب 

 van                                                                        ّ             الزراعية املســــــــــــــتدامة وحتســــــــــــــني التغذية من خالل تســــــــــــــخري خدمات النظم اإليكولوجية اليت توفّرها األشــــــــــــــجار (

Noordwijk   ،من الزراعة املختلطة بالغابات (األشـــجار                                               ً ). وتشـــمل األنواع الرئيســـية للحراجة الزراعية كًال     2018        وآخرون                                    
                                                                     ة (األشــــجار يف املراعي)، واألشــــجار املصــــاحبة أو احملاصــــيل الزراعية يف نظم اإلنتاج                               يف حقول احملاصــــيل)، واحلراجة الرعوي

ّ                                                                              املختلطة بني األشــــــــــجار املعّمرة واحملاصــــــــــيل (مثل النب والكاكاو والشــــــــــاي واملطاط وخنيل الزيت وجوز اهلند)، والزراعة يف                       
                                   لمنتجات احلرجية غري اخلشــــــــبية)، وممارســــــــات                                                 يف ذلك الرعي يف الغابات، واالســــــــتغالل املتعمد واملضــــــــبوط ل            الغابات (مبا

                                                                                                            اإلنتاج املتعددة الطبقات (مبا يف ذلك احلدائق املنزلية)، واملناطق احلرجية داخل املزارع، والســـــــبل املتعددة األخرى اليت تؤثر 
   ).Sinclair ،  1999            سكان الريف (     عيش                                                               فيها األشجار داخل املناظر الطبيعية الزراعية على الزراعة وسبل كسب 

 
                                                                               يتمثل املبدأ الرئيســــــــــــي الذي تقوم عليه احلراجة الزراعية يف أنه ميكن لتســــــــــــخري خدمات النظم                          مبادئ الحراجة الزراعية:

                 ّ                                                                                  اإليكولوجية اليت توفّرها األشــــــــــــــجار املدجمة يف النظم الزراعية أن حيافظ على مســــــــــــــتويات عالية من اإلنتاجية من غري أن 
  Crossland                                        ) وأن يســــــاهم حىت يف تأهيل األراضــــــي املتدهورة (Sinclair،   1993 و  Anderson                     يتســــــبب بتدهور البيئة (

           من الناحية    ا                                                                           ً ). وينطوي ذلك على أبعاد إيكولوجية واقتصــــــــــــــادية ترتبط مبمارســــــــــــــات اإلنتاج األكثر تنوعً     2018        وآخرون، 
   2 و   1                           ) عرب التوفيق بني حتقيق اهلدفني     2017        وآخرون،   Dumont                                               الوظيفية واليت تؤدي إىل تعزيز القدرة على الصــــــــــــــمود (

                            ). وتشــــــــــمل اآلليات احملددة تدوير   14                                                                      من أهداف التنمية املســــــــــتدامة (القضــــــــــاء على الفقر واجلوع) ومحاية البيئة (اهلدف 
   )،     2012        وآخرون،   Barrios                                             ، وزيادة وفرة ونشــــــــــــــاط الكائنات املفيدة يف الرتبة (                  بقدر أكرب من اإلحكام               املغذيات واملياه 

               )، وزيادة ختزين     2017        وآخرون،   Sida  ؛     2018        وآخرون،   Rahn           ّ                     ّ           ماية من تغّري املناخ للمحافظة على غّلة احملاصــــــــــــيل (   واحل
                                                        ب)، ومنتجات األشجار اليت تسمح بتنويع الدخل والنمط الغذائي     2014        وآخرون،   Mbow                           الكربون يف النباتات والرتبة (

) Dawson   ،على نوع اجلنس ويشــــــــكل عدم    ا                   ً جار واســــــــتخدامها قائمً                    ما يكون التحكم باألشــــــــ   ا        ً ). وغالبً     2013        وآخرون                       
   ا      ً متزايدً    ا                                        ّ         ً أمام تنمية احلراجة الزراعية، األمر الذي يوّلد اهتمامً    ا   ً كبريً      ا                                       ً املســــــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــــني يف الكثري من األحيان عائقً 

   ).Baxter ،  2018                يف الوضع اجلنساين (   ا    ً حتوليً    ا                     ً بالتدابري اليت حتدث تغيريً 
 

    رغم           ؛ ذلك أنه                                                                                    منذ أن ظهرت علوم احلراجة الزراعية قبل أربعة عقود، مت االعرتاف باملعارف احمللية كمورد رئيســـــــــــي          االبتكار:
             ّ      هناك جمموعة غنّية من    ت                                                                 املعارف العلمية بشـــــــــأن أوجه التفاعل بني األشـــــــــجار واحملاصـــــــــيل واحليوانات، كان          القليل من       توافر 

ّ                    واســــتجابة حملرّكات التغيري املعاصــــرة    ا                                      ً ر يف نظمهم الزراعية على مر األجيال أحيانً                                      جتارب املزارعني الذين قاموا بإدماج األشــــجا           
                                                               ). وقد اســــــــــــتمر التشــــــــــــديد على أمهية املعارف احمللية يف ظل االبتكار املنهجي Walker ،  1999 و  Sinclair      أخرى (   ا     ً أحيانً 

  Dumont  ؛     2012        وآخرون،   Cerdan                                                                 املتواصــــــــل لربط نظم املعارف اخلاصــــــــة بالعلماء واملزارعني وواضــــــــعي الســــــــياســــــــات (
ّ                                                        ب). ويف املراحــل األوىل من تطّور منوذج احلراجــة الزراعيــة، ترافق التشــــــــــــــديــد الكبري على البحوث     2018   أ،     2018        وآخرون،                          

ّ                                         ) مع التجارب املتحّكم فيها يف مراكز البحوث لفهم أوجه التفاعل Raintree ،  1987                                التشــــــــــــاركية لفهم متطلبات املزارعني (                  
                          "يف" منوذج التنمية وليس "من    ا                 ً بينهما بوصـــــــــــــفهما حبثً    ا                  ً ). ومت التقريب مؤخرً Huxley ،  eds ،  1996 و  Ong           اإليكولوجي (

                        ). ويتم حتقيق ذلك من خالل     2014        وآخرون،   Coe                              ال يتجزأ من املمارســات التنموية (   ا                          ً أجله"، حيث تشــكل البحوث جزءً 
                                          املمارســـــات املشـــــهورة، والتوجه حنو مشـــــاركة أصـــــحاب                                                          االبتعاد عن الرتويج على نطاق واســـــع لنوع أو نوعني من األشـــــجار و 
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                        من األنواع واملمارســــــات اليت       ً ومشوًال    ا                                                                    ً املصــــــلحة املتمحورة حول اكتســــــاب املعارف احمللية، من أجل حتديد جمموعة أكثر تنوعً 
    دام                                               ). ويتم دعم التكييف وزيادة كفاءته عن طريق اســـــــــتخ    2017        وآخرون،   Dumont                             ميكن تكييفها على املســـــــــتوى احمللي (

       خيارات        خيتربون   ن                                                                                      أســـــــــــــاليب التعلم املشـــــــــــــرتك اليت جيري فيها إدماج املقارنات املخطط هلا بني أعداد كبرية من املزارعني الذي
        ). وجيري     2017        وآخرون،   Coe                                  أنشـــــــطة توســـــــيع نطاق مبادرات التنمية (     ضـــــــمن  ،        املتنوعة                          خمتلفة يف جمموعة من الســـــــياقات 

                                                                                           تســــهيل هذا النهج من خالل منصــــات االبتكار املتعددة أصــــحاب املصــــلحة ويتم دعمه عرب منذجة مســــارات ســــبل كســــب 
   ).Sinclair ،  2017                يف سياقات خمتلفة (                يف حال اعتمادها   ا  ّ  ً حتّوليً    ا            ً اخليارات تغيريً        إحداث              لتقييم احتمال        العيش

 
 الزراعة الدائمة -دال

 
                                                                                    تصــــــــــــميم النظم اإلنتاجية اليت تشــــــــــــكل فيها األمناط اهليكلية والوظيفية للطبيعة املبادئ التوجيهية                          ترمي الزراعة الدائمة إىل

                                 ، إذ أ�ا تراعي التعقيد الذي تتسم                 العمل مع الطبيعة              على أ�ا فلسفة    ا                ً وميكن تعريفها أيضً    . )Baldwin ،  2005 (          الرئيسية
ط                 من وضــــــــــــــع املفــاهيم أل                                  ً بــه النظم اإليكولوجيــة الطبيعيــة بــدًال    ؛ Baldwin ،  2005 (                         ّ  ي نظــام زراعي من منظور مبســــــــــــــّ

Mollison ،  1988( ) ومت توســــــــــــــيع نطاق مصــــــــــــــطلح الزراعة الدائمة .                                       permaculture ليشــــــــــــــمل عبارتني أخريني مها (                        
" permanent culture"و "    permanent agriculture ًمن إدراك أنه ال غىن عن القيم االجتماعية    ا             ً "، وذلك انطالق                                     

                           ال يتجزأ من القيم الثقافية.   ا                                                          ً يف النظم الغذائية وأن مجيع أشكال املمارسات يف الزراعة تشكل جزءً 
 

                                                                              تصـــميم املناظر الطبيعية، واإلدارة املتكاملة ملوارد املياه، واهلندســـة املســـتدامة، ومفهوم    ا                               ً ويشـــمل مفهوم الزراعة الدائمة أيضًـــ 
                                  . والزراعة الدائمة هي مفهوم اقرتحه  )Holmgren ،  2002 ،  2013 (                                                وير املوائل القادرة على التجدد واحملافظة على نفسها   تط

ّ           أحد اخلّرجني من طالبه  و   Bill Mollison                                                   يف األصـــــــــــــل العامل البيئي األســـــــــــــرتايل واألســـــــــــــتاذ يف جامعة تامسانيا          David 

Holmgren  يف مجيع أحناء العامل    ا    ً حاليً         منتشــــــــــرة                                                  ات القرن املاضــــــــــي باالســــــــــتناد إىل مراقبتهما للطبيعة، وهي  ي       يف ســــــــــبعين                 
) Ferguson  و Lovell ،  2014  11      اإلطار  (     كافة                                                                 ). وهناك مراكز عديدة للزراعة الدائمة يف خمتلف البلدان ويف القارات  .(   
 

         بالتصــــــــــــميم    ا                            ً ائز رئيســــــــــــية واثين عشــــــــــــر مبدأ خاصــــــــــــً                                    تســــــــــــتند نظم الزراعة الدائمة إىل ثالث رك                        مبادئ الزراعة الدائمة:
) Mollison ،  1988؛   Holmgren ،  2002( :والركائز الرئيسية هي .                        
 

              رعاية الكوكب؛ •
       الناس؛       ورعاية  •
                                                                  واحلصة العادلة: التحكم باحتياجاتنا وإعادة الفائض واملهدر إىل النظام. •

 
                                                                                                 وميكن تصــــــــــــــنيف الزراعـة الـدائمــة كمــدرســـــــــــــــة من مـدارس الزراعـة البــديلــة العــديـدة اليت ينطوي عليهــا مفهوم الزراعـة 

  Veteto         والبيئـــة (        اإلنســــــــــــــــان                                ) الـــذي يقرتح بنـــاء عالقـــة أخالقيـــة بني     Woodgate ،  2013 و  Guzmá n            اإليكولوجيـــة (
             ة اإليكولوجيــة  يــُ          ُنهج الزراع  ال             ). وعلى غرار     Lovell ،  2015 و  Ferguson  ؛     Holmgren ،  2002  ؛     Lockyer ،  2008 و

                                                                                                         الرامية إىل تصـــــــــميم النظم اإليكولوجية الزراعية وإدارهتا، تقوم الزراعة الدائمة بصـــــــــورة أســـــــــاســـــــــية على اســـــــــتخدام املبادئ 
                                 من اســـــــــــتخدام الطاقة واملياه، وإدماج     ممكن                                                                   اإليكولوجية إلنتاج األغذية. وترتبط بعض هذه املبادئ بالتقليل إىل أدىن حد 

                              ّ                                                     اصـــــــــــــيل، وإعادة تدوير املغذيات، وجتّنب املدخالت الكيميائية مثل مبيدات اآلفات واألمسدة، وتعظيم                    الثروة احليوانية واحمل
                                                  . وميثل مفهوم تصـــميم نظم اإلنتاج الكاملة باالســـتناد إىل  )Hathaway ،  2016 (                                 التنوع البيولوجي، وحتســـني صـــحة الرتبة 
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ّ                    ً مل يشدد على أمناط املناظر الطبيعية ووظائفها وجتّمع األنواع فيها، تقدمً      �ج شا                                       حنو إقامة النظم الغذائية املستدامة. وإن    ا                                            
                             ّ                                                 بشـــأن خلق تآزر بني العناصـــر املكّونة هلا، أي النباتات واحليوانات والرتبة واملناخ واليد    ا                              ً مبادئ الزراعة الدائمة واضـــحة جدً 

ّ                              ً حيث إ�ا تعّظم الروابط املفيدة والتعاون بدًال                          العاملة البشرية واملعارف،              من املنافسة.            
 

 التكثيف المستدام -هاء
 

              ، وبشـــكل ملحوظ     2009                                  وظهوره يف املطبوعات العلمية منذ عام                  التكثيف املســـتدام                      لقد زاد اســـتخدام مصـــطلح 
ّ        ّ            ) أّول من عّرفوا التكثيف 1997 (  Pretty و   )    1996 (       وآخرون   Pretty       . وكان     2013        منذ عام                   املستدام على أنه:   

 
ّ                 "زيادة الغالل بشكل ملحوظ يف املناطق غري احملّسنة أو املتدهورة،     ".                                 محاية املوارد الطبيعية أو حىت جتديدها        مبوازاة                                      

 
                    "إنتاج املزيد يف قطعة                                        ) التكثيف املســـــتدام إلنتاج احملاصـــــيل على أنه     2011                            وتصـــــف منظمة األغذية والزراعة (

                                                                                   املوارد الطبيعية، واحلد من التداعيات السلبية على البيئة، وحتسني رأس املال الطبيعي وتدفق                       األرض نفسها مبوازاة حفظ 
                         خدمات النظم اإليكولوجية".

 
         هدف تصـــبو                                                       ّ                         أن معظم منظمات البحوث والســـياســـات الدولية والوطنية قد تبّنت فكرة التكثيف املســـتدام ك    مع  و 

           ). وقد لقي     2015        وآخرون،   Wezel (           على الدوام                                                       ، قامت جهات فاعلة عديدة بتحديد مبادئه اليت مل تكن متســـــــــــقة     إليه
                                                                   ّ                                 ذلك بعض االنتقاد ألنه يصــعب حصــر أبعاد التكثيف املســتدام الذي ميكن أن يســتغّله مؤيدو التكثيف الزراعي الصــناعي 

    ية                                             إىل أن مؤيدي التكثيف املســتدام حباجة إىل توضــيح كيف           ). وقد أشــري     2014        وآخرون،   Loos                      إلبقاء األمور على حاهلا (
                                                                                            عن الزراعة الصــــــــــــــناعية، وإىل معاجلة مشــــــــــــــاكل التكثيف غري التمييزي حبد ذاته، وإىل إيالء املزيد من االهتمام         اختالفه

   ).Struik ،  2014 و  Kuyper (           للمقايضات
 

                 ت صياغتها بوضوح:     ّ اليت متّ                         مبادئ التكثيف المستدام      وتشمل 
 

                                                                                           اإلنتاج بأقل قدر ممكن من التحويل اإلضـــايف لألراضـــي وزيادة اســـتخدام املوارد املتجددة مثل اليد العاملة       زيادة  •
  Firbank  ؛     2011        وآخرون،   Pretty  ؛     2010        وآخرون،   Godfray  ؛ Flavell ،  2010                والضــــــــــــــوء واملعـــارف (

   ).    2013        وآخرون، 
  Bos  ؛     2011                        (منظمة األغذية والزراعة،                                                      زيادة كفاءة اســــــــــــــتخدام املوارد وحتســــــــــــــني تطبيق املدخالت اخلارجية   و  •

  ؛     2011        وآخرون،   McCune  ؛     1997        وآخرون،   Matson  ؛     2012        وآخرون،   Friedrich  ؛     2013        وآخرون، 
Pretty ،  1997 ،  2007.(   

  ؛ Royal Society ،  2009                                                   من اآلثار البيئية الســــــــلبية املباشــــــــرة على إنتاج األغذية (     ممكن                   التقليل إىل أدىن حد  و  •
Pretty   ،؛     2011        وآخرون  Firbank   ،2013        وآخرون    .(   

  Garnett  ؛     2013        وآخرون،   Bos       األداء (        الضـــــــــــــعيفة                                             ســـــــــــــد الفجوة يف الغالل يف األراضـــــــــــــي الزراعية القائمة   و  •
   ).    2012        وآخرون،   Mueller  ؛     2013        وآخرون، 

        وآخرون،   McCune  ؛ Carswell ،  1997                                                حتســـــني اســـــتخدام أصـــــناف احملاصـــــيل وســـــالالت الثروة احليوانية (  و  •
   ).Lee ،  2000 و  Ruben  ؛ Pretty ،  2007  ؛     2011
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        وآخرون،   Garnett  ؛     2013        وآخرون،   Bos          الغــذائيــة (         الفواقــد                                     تغيري األمنــاط الغــذائيــة البشــــــــــــــريــة، واحلــد من   و  •
ُ        تُعترب هي   )     2013        وآخرون،   Garnett (   ا                                                  ً )، وحتقيق مكاســـــــــب يف اإلنتاجية بطرق تكون مقبولة اجتماعيً     2013

                                   ّ     بعض األهداف املذكورة ولو بطريقة غري مّتسقة.       األخرى
 

  ،       ّ  الرتكيبّية             ّ             من اجلرعات املصـــّغرة من األمسدة                                                              ً وتشـــمل املمارســـات احملددة اليت يتم الرتويج هلا يف التكثيف املســـتدام كًال 
                        راثة احملفاظة على املوارد،                                                                         ، واختبار الرتبة وصـــو�ا، واملباعدة بني البذور، وممارســـات احملافظة على املياه، واحل       الدقيقة         والزراعة 

                                           ّ                                                                   وحتسني تعاقب احملاصيل، وتطبيق األغطية الواقية احلّية واملؤلفة من البقايا لتغطية الرتبة؛ واستخدام البقول وحماصيل التغطية 
                   النباتات، والتهجني،                                                                                  مة بالتناوب، والزراعة الشــــريطية، واحلراجة الزراعية، واإلدارة املتكاملة لآلفات؛ وتربية             َ واحملاصــــيل املقحَ 

                                                                                                 البيولوجية، واالختيار بإضافة الوامسات، وزراعة األنسجة، واحلمض النووي املأشوب، وهتجني احليوانات، والتلقيح       قوية    والت
                                                                                  عن سالسل األعمال التجارية الزراعية الشاملة، والتأمني البالغ الصغر، والتمويل الزراعي،                           ً االصطناعي، ونقل األجنة فضًال 

  ، Struik و  Kuyper  ؛     2015        وآخرون،   Wezel                                                        لقيمة، والتعاونيات الزراعية، والتدريب والتعليم واإلرشـــــــاد (       وســـــــالســـــــل ا
                                   اســــــــتخدام كومبوســــــــت الديدان، واملكننة يف    ا                            ً ). ويذكر على وجه التحديد أيضــــــــً Montpellier Panel ،  2013  ؛ 2014

           ، مبا يف ذلك   الل                         ســـــــــتخدام األصـــــــــناف العالية الغ                                                               املزرعة، والتكنولوجيات الدقيقة يف الري وكفاءة اســـــــــتخدام املغذيات، وا
ّ         ً احملاصيل احملّورة وراثيً                             ، وتكامل احليوانات واحملاصيل. ا         

 
  ُ                                                                                        الُنهج املبتكرة يف جمال التكثيف املســتدام حنو ضــرورة التصــدي للجوع وســوء التغذية عرب زيادة اإلنتاجية،       تتوجه           االبتكار:

ُ                        االبتكارات اليت تنطلق من ُ�ج الثورة اخلضراء املاضية       ّ ولكنّ                                                إىل حتقيق ذلك من خالل زيادة الكفاءة، والتقليل من     هتدف                        
                                                                                                      اآلثار البيئية، واســتخدام قطع حمدودة من األراضــي (جتنيب األراضــي مقارنة بتقاســم األراضــي). ويدعم التكثيف املســتدام 

ّ                    عن األوســــاط العلمية والبحثية، مثل تقنيات الرتبية املتطّورة واألشــــكال الدقيقة                                     االبتكار التكنولوجي الناشــــئ إىل حد كبري                                                    
نة ال ّ          على مقاومة/حتّمل الضــــــغوط        قادرة                            ّ                                  ّ     لتطبيق املدخالت. ومن األمثلة اجلّيدة على ذلك تطوير أصــــــناف احملاصــــــيل احملســــــّ             

                                 دام على املنافع املتأتية من املكاســــــــب                                  بنشــــــــر االبتكارات، يشــــــــدد التكثيف املســــــــت            يف ما يتعلق                         األحيائية وغري األحيائية. و 
       املتاحة     لول   احل          باألســــواق وب   ا    ً وثيقً    ا               ً ) ويرتبط ارتباطً Kamanda ،  2017 و  Mockshell                               االقتصــــادية أو املتصــــلة باإلنتاجية (

                                لتوسيع نطاق االبتكارات اخلاصة به.             ً بوصفها سبيًال           يف األسواق
 

 ا                    ً الزراعة الذكية مناخي   -واو
 

                           إىل تعزيز أفضـــــــل املمارســـــــات اليت                     ، يف الســـــــنوات األخرية،                            البحث والتطوير يف جمال الزراعة                  انتقل تركيز أنشـــــــطة 
ن اإلنتاجية وقدرة وظائف النظم     ا      ً . ووفقً    اته              ّ           ّ صــــــــــــــمود يف وجه تغّري املناخ وتقّلب                           اإليكولوجية والطبيعية على ال         الزراعية   ّ                             حتســــــــــــــّ

                             ُ                    إىل التكنولوجيات واملمارســــــــــــات والُنهج اليت تزيد اإلنتاج    ا                           ً )، تشــــــــــــري الزراعة الذكية مناخيً     2010                       ملنظمة األغذية والزراعة (
ّ                                ً الزراعي بطريقة مستدامة وحتافظ يف الوقت نفسه على قاعدة املوارد الطبيعية وحتّسنها. وتشمل الزراعة الذكية مناخيً        ركائز    ا                                                                      

                             ألغذية والعلف والوقود واأللياف                                                            ّ                    التنمية املســــــتدامة الثالث (البيئية واالقتصــــــادية واالجتماعية) وتلّيب الطلب املتنامي على ا
    ّ       تغّري املناخ.      ّ يف ظلّ 

 
                      ّ         ّ            كنقطة دخول رئيسية للتكّيف مع تغّري املناخ بسبب      ا                                   ً يتزايد االعرتاف بالزراعة الذكية مناخيً    : ا                          ً مبادئ الزراعة الذكية مناخيً 

ً  جناًحا                 ركائزها اليت حتقق "                      ّ       ثالثي األبعاد" واليت ترّكز على:    
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                                                               الغذائي من خالل زيادة اإلنتاجية على مستوى املزرعة بطريقة مستدامة؛                  مواجهة حتديات األمن   - 1
                          ّ                                 حتسني قدرة املزارعني على التكّيف من خالل بناء القدرة على الصمود؛  و   - 2
                        (منظمة األغذية والزراعة،     ذلك                      يف الزراعة حيثما أمكن                 االحتباس احلراري                                  قيادة عملية احلد من انبعاثات غازات   و   - 3

   ).    2014        وآخرون،   Lipper  ؛     2010
 

          ّ                              إىل زيادة غّلة احملاصـــــــــيل وإنتاجية الرتبة وحتســـــــــني    ا                                         ً اخلاصـــــــــة باإلنتاجية، هتدف الزراعة الذكية مناخيً    "       الركيزة "        ويف إطار 
                         يف االجتاه نفســــــــه مثل التكثيف    ا                                                                           ً املداخيل واحلد من الضــــــــغوط على البيئة. ومن هذا املنطلق، تســــــــري الزراعة الذكية مناخيً 

      اخلاصـــة    "       الركيزة "                   ّ                               ّ        ّ                                    املســـتدام، ولكنها تتمّيز عنه بتشـــديدها على اجلوانب املتعّلقة بتغّري املناخ يف الركيزتني املتبقيتني. ويف إطار 
ّ           إىل احلد من التعّرض للمخاطر    ا     ّ                             ً بالتكّيف، ترمي الزراعة الذكية مناخيً                                  ّ    األجل القصــــــــري، وحتســــــــني القدرة على التكّيف،    يف              

                اخلاصة بالتخفيف،    "       الركيزة "                                                                                وتعزيز القدرة على الصمود، والنهوض بتوفري خدمات النظم اإليكولوجية ومحايتها. ويف إطار 
             املناخ (منظمة                            ّ واحلد من مســامهة الزراعة يف تغّري                 االحتباس احلراري                        إىل تقليل انبعاثات غازات    ا                        ً هتدف الزراعة الذكية مناخيً 

   ).    2014        وآخرون،   Lipper  ؛     2010                 األغذية والزراعة، 
 

                                            وال جمموعة من املمارســات، بل إ�ا تســتلزم يف الكثري    ا    ً جديدً    ا    ً واحدً    ا      ً إرشــاديً    ا  ً �جً    ا                         ً ليســت الزراعة الذكية مناخيً           االبتكار:
                    ئمة واخلاصــــــــــــة بكل ســــــــــــياق                                                                         من األحيان إجراء تقييمات خاصــــــــــــة باملوقع لتحديد تكنولوجيات وممارســــــــــــات اإلنتاج املال

) Williams   ،وإن حمرّكات الطابع الذكي مناخيً     2015        وآخرون .( ً                       ّ                                       كثرية وختتلف يف غالب األحيان حبســــــــــــــب النطاقات      ا        
                                                          اليت حيــددهــا املنــاخ والرتبــة، وحبســـــــــــــــب العوامــل االجتمــاعيــة واالقتصـــــــــــــــاديـة     تلــك                 احملليــة، مبــا يف ذلــك           األحيــائيــة           الفيزيــائيــة 

ُ                       ً املوجودة يف صلبها. واملقصود من ممارسات وُ�ج الزراعة الذكية مناخيً                   واملؤسسات الزراعية                               ، مثلها مثل التكثيف املستدام،  ا                                    
   ا         ً وإيكولوجيً    ا                                                                                   ً باملســـامهات املقدمة يف اإلدارة املســـتدامة لقاعدة املوارد الطبيعية والقدرة على الصـــمود اجتماعيً    ا          ً أن حتيط علمً 

) Lipper   ،حمددة لتنفيذها، بل ترّكز بشــــــــــــــكل كبري على    ا   ً خططً        ال تقرتح    ا         ً كية مناخيً             الزراعة الذ          ّ ). ولكنّ     2014        وآخرون                ّ                    
         ّ                        ّ                      ). ولقد رّكز النقاش العلمي حول تغّري املناخ على ما إذا كان     2017        وآخرون،   Saj                                 التكنولوجيات والســــياســــات والتمويل (

ّ  أّن                                                         من املمكن تطبيق الركائز الثالث هلذا النهج يف الوقت نفســــــــــــــه، أم          وآخرون،   Saj           ذه األهداف (                 هناك تباينات بني ه 
2017    .(   

 
 الزراعة المراعية للتغذية -زاي

 
                                                                                               ّ   الزراعة املراعية للتغذية هي "�ج يقوم على األغذية من أجل حتقيق التنمية الزراعية اليت تضــــــــــــــع األغذية الغنّية 
                                                                                                         باملغذيات وتنوع األمناط الغذائية وإثراء األغذية باملغذيات يف صــلب التصــدي لســوء التغذية والنقص يف املغذيات الدقيقة" 

ّ         ن األغذية املغّذية ضــــــــــــــرورية للتنمية البشــــــــــــــرية، ويقّر باألمهية  أ             ف هذا النهج ب         أ). ويعرت     2014                        (منظمة األغذية والزراعة،                                 ّ             
                                                                                                             االجتماعية والثقافية واالقتصـــــــادية اليت تكتســـــــيها األغذية والزراعة بالنســـــــبة إىل اجملتمعات الريفية وبأمهية التثقيف التغذوي 

                                      اتيجيات، مبا يف ذلك التقوية البيولوجية،                                                                  للمســــاعدة على معاجلة النتائج الصــــحية. ويشــــمل هذا النهج جمموعة من االســــرت 
                                                                                                                   ونظم إنتاج األغذية يف احلدائق املنزلية، وتربية األحياء املائية، وبرامج إنتاج األلبان والثروة احليوانية والري، وســالســل القيمة 

              ستوى السياسات                                 ). وقد أدى االهتمام املتزايد على م    2018        وآخرون،   Ruel                                     اخلاصة باألغذية املغذية، ودراسات الرصد (
     ، إىل     األخري                                         ) بــالروابط بني الزراعــة والتغــذيــة خالل العقــد     2007               ؛ البنــك الــدويل،     2013                       منظمــة األغــذيــة والزراعــة،       ً (مثًال 
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                                                                                                              ارتفاع عدد الدراســــــــــــــات البحثية الرامية إىل تنفيذ الزراعة املراعية للتغذية، واقرتن يف الكثري من األحيان مع إيالء االنتباه 
   ).    2018        وآخرون،   Ruel  ؛     2012        وآخرون،   Hawkes            ة بني اجلنسني (            ملسائل املساوا

 
       ُ                                                                                      ّ           تقوم الُنهج املراعية للتغذية اليت تتناول مســــــــــــألة التغذية بأكرب قدر من الفعالية، مبراعاة القضــــــــــــايا املتعّلقة بتباين           االبتكار:

  Ruel                  املســــــــاواة بني اجلنســــــــني (                      ، مبا يف ذلك ديناميكيات               دور صــــــــفة الفاعل                                  مســــــــتويات تأدية خمتلف الفئات الضــــــــعيفة 
                                                                ). وتشــــــــــــــمل األمثلة على ذلك برامج احلماية االجتماعية املبتكرة اليت تعزز Poole ،  2019 و  Glover  ،     2013        وآخرون، 

                                                                                                       األمن الغذائي والتغذية للمنتجني واملستهلكني من خالل السياسات العامة، كما هي احلال مع برنامج التحويالت النقدية 
Bolsa Familia   الربازيل (  يف         Rocha ،  2009 ؛  Chappell ،  2018.(   

 
ن األمن الغذائي والتغذية من خالل مســـــــارات متعددة مل يتم اختبار ســـــــوى القليل                           ّ                                                                     وميكن لزيادة التثقيف أن حيســـــــّ
                                                                                                         منها على أرض الواقع، مثل: التعليم يف جمال الصــــــــــــحة والتغذية؛ وتعليم احلســــــــــــاب والقراءة والكتابة، الذي يســــــــــــمح بزيادة 

                                                                                                   املعلومات املتعلقة بالتغذية والزراعة؛ وعرض األفكار اجلديدة على الناس، األمر الذي جيعلهم مســـتعدين للمخاطرة        اكتســـاب 
        وآخرون،   Ruel                                                                                           بــالتكنولوجيــات اجلــديــدة مثــل الطــب؛ وزيــادة الثقــة بــالنفس اليت ميكنهــا أن تؤثر بــالتــايل على متكني املرأة (

                                                                   قيفية املبتكرة اليت تنطوي على منهجيات تشــــــــــاركية إلدماج الزراعة والعدالة                                  ). وقد مت اســــــــــتخدام االســــــــــرتاتيجيات التث    2013
                        )، ولكن ترتبط ديناميكية     2010        وآخرون،   Bezner Kerr                                                            االجتماعية والتغذية يف نتائج األمن الغذائي والتغذية واالستدامة (

   ).Poole ،  2019 و  Gloverّ          ّيمة عليه (                                                                  رئيسية للقوة جيب النظر فيها يف هذه احلالة بقادة اجملتمع احمللي واجلهات الق
 

 سالسل القيمة الغذائية المستدامة -حاء
 

ّ                                                                                               تعّرف ســــلســــلة القيمة الغذائية املســــتدامة على أ�ا "اجملموعة الكاملة من املزارع واملؤســــســــات وأنشــــطتها املتعاقبة    
قة املضــــيفة للقيمة اليت تنتج مواد  ّ                        ّ                             زراعية معّينة وحتّوهلا إىل منتجات غذائية معّينة تباع إىل املســــتهلكني النهائيني     خام      ّ                               واملنســــّ      ّ          

         ّ                                                                                           ويتم التخّلص منها بعد اســـــــــــتخدامها، وذلك بطريقة مرحبة يف مجيع املراحل وتعود مبنافع واســـــــــــعة النطاق على اجملتمع وال 
                                       وميكن إضـــافة القيمة على منتج غذائي زراعي      ب).    2014                                                           تســـتنفد املوارد الطبيعية بصـــورة �ائية (منظمة األغذية والزراعة، 

                                                                      عرب ختزينه (قيمته تزيد مع مرور الوقت) ونقله (قيمته تزيد حبســـــــب املكان أو مع    ا                              ً مرحلي ليس فقط عرب جتهيزه، بل أيضـــــــً 
     د من                                                                                                  مرور الوقت من خالل "جتريده من طابعه املومسي"، ما يعين أن املنتجات الغذائية تكون متاحة يف غري مومسها ما يزي

                                                       ضع موضع التنفيذ من جانب العديد من مبادرات صغار املزارعني  ُ وُ    ا                                               ً قيمتها). وتعد سلسلة القيمة الغذائية املستدامة �جً 
               ً                               ّ                          سالسل القيمة عادًة مجيع القطاعات الفرعية ملنتج معّني يف البلد (مثل حلم البقر أو      شمل                          والقطاع اخلاص حول العامل. وت

                   الذرة أو السلمون).
 

      ّ   إىل الرتّكز    ا                                                                                  ً يف الوقت احلايل، تولد القيمة األدىن يف مرحلة اإلنتاج مقارنة باملراحل األخرى، ويعزى ذلك جزئيً   :االبتكار
تدامة،    ؛     2016                                                                                            الكبري يف املدخالت الزراعية وبيع األغذية بالتجزئة (الفريق الدويل للخرباء بشــــــــــــــأن نظم األغذية املســــــــــــــ

Howard ،  2016لية يف الزراعة الصناعية مشكلة للمزارعني الذين يعتمدون يف الكثري                            ). وتشكل تكاليف املدخالت العا                                                            
                                                                                                         من األحيان بشدة على االئتمان والتأمني املستند إىل املخاطر للتعويض عن املخاطر املرتبطة بدخل املزرعة وعدم استقراره. 

                                وغري مستقر، مما جيعل املزارع الكبرية    ا ً بً                                                                          ّ وال يزال الدخل الزراعي الذي يكسبه معظم املزارعني يف نظم الزراعة الصناعية متقلّ 
ناعية (الفريق الدويل للخرباء بشــــــــــــــأن نظم األغذية  ّ                                                                                    وحدها قادرة على حتّمل التكاليف العالية املرتتبة عن الزراعة الصــــــــــــــ                  

                                                                                    ). وسـتتوقف التحسـينات لضـمان اسـتدامة املزارعني على العالقات داخل سـلسـلة القيمة وعلى مسـتوى     2016          املسـتدامة، 



219 

                                                               ). بالتايل، قد حيتاج تطوير ســـــــالســـــــل القيمة املســـــــتدامة مع املزارعني أصـــــــحاب Howard ،  2016   ّ             ّ  الرتّكز يف قطاع معّني (
                                                                                                    احليازات الصـــــــــغرية ذوي الدخل املنخفض إىل دعم منظمات املزارعني وتعاونياهتم ملا تتمتع به من قدرة على بناء أســـــــــواق 

       ). وقد     2018                                                   نظمة األغذية والزراعة واملعهد الوطين للبحوث الزراعية،    ؛ مBacon ،  2010                والتفاوض بشأ�ا (   ا          ً أكثر إنصافً 
         ن بالوقت   و                                                                       ّ                           ّ  يتمتع هؤالء املزارعون بالتفكري الالزم بالنظم الغذائية لتحقيق التطلعات املتعّلقة ببناء الشــــــــــبكات ولكنهم مقّيد

                               ات ونشــــــــــرها على التعاون بني أصــــــــــحاب                         . بالتايل، تتوقف االبتكار               دور صــــــــــفة الفاعل                                 واملوارد والقدرة احملدودة على تأدية 
                                                                                                          املصــــلحة املتعددين يف ســــلســــلة القيمة الغذائية الزراعية من أجل التشــــارك يف خلق امليزة املقارنة لتحقيق نتائج أفضــــل على 

      ليت قد                                                                                         ّ              مســتوى البيئة واجملتمع واألعمال التجارية. ويلزم توافر مناذج األعمال الشــاملة ملعاجلة الشــواغل املتعّلقة باإلنصــاف وا
                                                                                                         تشــمل إعادة إدماج األســواق يف اجملتمعات احمللية، وصــنع القرارات بطريقة تشــاركية، واملبادرات الشــاملة احملددة مثل الدفع 

    ّ عدّ      ُ ). ويُ     2018                                                                                        عند التســــليم أو قبول الشــــحنات الصــــغرية (منظمة األغذية والزراعة واملعهد الوطين للبحوث الزراعية،    ا   ً نقدً 
                 بني اجلهات الفاعلة         القائمة                                                ســالســل القيمة املســتدامة؛ وهو يشــري إىل طبيعة الروابط  ل   ا   ً حامسً    ا  ً صــرً               ّ      هيكل احلوكمة اجلّيدة عن

           ّ                                                                                                 يف مراحل معّينة من السلسلة (الروابط األفقية) وداخل السلسلة بشكل عام (الروابط العمودية) (منظمة األغذية والزراعة، 
                                                       ة املســتدامة يف بروز نظم الضــمانات التشــاركية، وهي ابتكار يف                                     ل ابتكار رئيســي يف ســالســل القيمة الغذائي َّ ثَّ       َ ب). ومتَ     2014

                                                                                                    املعايري يتم فيه خلق نظام رقابة على إصـــدار الشـــهادات من خالل عملية دميقراطية تشـــمل املنتجني واخلرباء واملســـتهلكني 
   ).  32      اإلطار    ) (    2016                                                                                 الذين حيرصون على أن تكون املعايري مقبولة للجميع (االحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية، 

 

                       نظم الضمانات التشاركية   -    32      اإلطار 
                                                  ّ                                                          تشري نظم الضمانات التشاركية إىل آليات ضمان اجلودة املرّكزة على السياق احمللي اليت تعطي الشهادات للمنتجني باالستناد إىل 

                                                                           تقوم على الثقة والشــبكات االجتماعية وتبادل املعارف (االحتاد الدويل حلركات الزراعة     هي                              مشــاركة أصــحاب املصــلحة النشــطة، و 
                                                                 يف الربازيل كخطط بديلة إلصــدار الشــهادات باملنتجات العضــوية من جانب طرف                            ً ). ومت تطوير هذه النظم أوًال     2013         العضــوية، 

      وتشــمل    ا   ً بلدً     70                                                                           انتشــرت حول العامل. ويف الوقت الراهن، تتوافر نظم الضــمانات التشــاركية يف أكثر من                      ثالث، ولكن ســرعان ما
                  االحتاد الدويل حلركات    ؛    AgriCultures Network،   2016                                                       مئات املخططات احمللية واإلقليمية، ال ســــــــــــــيما يف أمريكا اجلنوبية (

  ،                                                             العديد من بلدان أمريكا الالتينية مثل بوليفيا، والربازيل، وشـــــــيلي                         وتعرتف الســـــــلطات احلكومية يف  60  ).    2013                 الزراعة العضـــــــوية، 
                                                                      بنظام إصــدار الشــهادات هذا. ويف الكثري من األحيان، يذكر هذا النوع من النظم           بشــكل رمسي                           وكوســتاريكا، واملكســيك، وبريو، 

  Boeckmann  ؛     2012        وآخرون،   Abreu                                                                           يف الوقت نفســـه الذي تذكر فيه نظم ضـــمانات الزراعة العضـــوية والزراعة اإليكولوجية (
                                                                                   ). ويف حني يســـــــند املهنيون اخلارجيون إصـــــــدار الشـــــــهادات باملنتجات العضـــــــوية من جانب طرف ثالث إىل Caporal ،  2011 و

                                                                                                        اســــتعراض للتطبيقات والتفتيشــــات، تدعم نظم الضــــمانات التشــــاركية أوجه التفاعل بني املزارعني وغريهم من أصــــحاب املصــــلحة 
                                                                                            خمتلفة لبناء املصـــــداقية. وتقوم العملية بكاملها على الشـــــبكات االجتماعية اليت يتشـــــاطر فيها مجيع أصـــــحاب               وتســـــتخدم آليات 

                                         ّ                                                           املصــــــلحة (املنتجون وصــــــناعات التجهيز الصــــــغرية وّجتار التجزئة واملســــــتهلكون) املســــــؤولية ويشــــــاركون بنشــــــاط يف ضــــــمان جودة 
                                                                عني وتقوم على التضـــامن والعالقات الشـــفافة. وتشـــمل بعض املنافع املتأتية                                                املنتجات. وتســـاعد احلوكمة التعاونية على متكني املزار 

                                                                                                         من نظم الضـــــمانات التشـــــاركية: زيادة فرص الوصـــــول إىل أســـــواق املنتجات العضـــــوية، ال ســـــيما للمزارعني غري املعتمدين والذين 
                                     زيادة تثقيف املســــــتهلكني وتوعيتهم؛ وحتفيز     ؛ و  ا                                                                 ً ميارســــــون الزراعة اإليكولوجية وجمموعات املزارعني املهمشــــــني والضــــــعفاء اجتماعيً 

                                                                                                         ســالســل اإلمداد القصــرية وحماوالت التســويق احمللي؛ ومتكني املزارعني واملســتهلكني الذين يتحكمون بنظام تقييم االمتثال. وتتمتع 
                  األســـواق أن يســـاعد                                                                                           نظم االبتكار كهذه بعدد من اجلوانب اإلجيابية لتعزيز األمن الغذائي والتغذية. وميكن لتحســـني الوصـــول إىل

ّ                                    املزارعني على زيادة الدخل وبيع بعض املنتجات املهملة وغري التقليدية، األمر الذي يســـــــّهل زيادة الدخل. ومبا أن النظام يســـــــتند                                                                             
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ّ      ً رئيســية، فإنه يســّهل أيضًــ    ا                               ً اليت ميثل التضــامن والثقة فيها قيمً   ،                              إىل التبادالت املســتمرة بني األعضــاء    ليت                     إنشــاء شــبكات الســالمة ا   ا               
                                                                      تقي من حاالت انعدام األمن الغذائي وميكنه أن يساهم يف متكني املزارعني الفقراء.

          في أوغندا  Freshveggies                                      نظم الضمانات التشاركية التابع لمجموعة 

                       ، هو مبادرة خاصــــــــة إلنتاج     2009                        يف أوغندا الذي ظهر يف عام   Freshveggies                                     نظام الضــــــــمانات التشــــــــاركية التابع جملموعة     ّ إنّ 
                                                                                                                 املنتجات الزراعية اإليكولوجية وتســــويقها على أســــاس التواصــــل املباشــــر والثقة والعالقات الطويلة األجل (منظمة األغذية والزراعة 

         ترمي إىل   هي                                                                  ). وقد اســــــــتندت املبادرة إىل تعاونية نســــــــائية قائمة لالدخار والتســــــــليف، و     2018                              واملعهد الوطين للبحوث الزراعية، 
           لألغذية على    ا    ً منتجً     80                                                                                             تعزيز األمناط الغذائية الصــحية واملداخيل القابلة لالســتمرار واإلنتاج املســتدام ألعضــائها. ووافق أكثر من 

                                                                                                             الئحة من معايري اإلنتاج الداخلية، ويتلقون التدريب املتواصــــــــــــــل، ويعقدون اجتماعات منتظمة لتعزيز القدرات يف جمال الزراعة 
       اإلنتاج            الناشئة عن        تحديات   ال                                                                 ن أن يشارك املستهلكون يف االجتماعات لضمان احلوار املفتوح وأخذ فكرة عن                اإليكولوجية. وميك

   ا                      ً للمنتجات العضـــــوية ومكتبً    ا     ً ومتجرً    ا   ً حمليً    ا                       ً أســـــرة معيشـــــية فردية ومطعمً     80                                           الزراعي اإليكولوجي. ويشـــــمل املســـــتهلكون أكثر من 
             يف املتوسط على    ا                ً دوالر أمريكي شهريً      200                                  . وبفضل هذه املبادرة، يكسب املنتجون                من املتاجر الكربى   ا              ً للمزارعني ومتجرً    ا    ً وسوقً 

                        لذوي الدخل املنخفض منهم.   ا   ً مهمً    ا     ً إضافيً    ا                                          ً مدى ستة أشهر من مبيعات اخلضار، ما يشكل موردً 

   )،     2013                                     ، االحتاد الدويل حلركات الزراعة العضـــــــــوية ( )    2011 (  Caporal و  Boeckmann   )،     2012        وآخرون (  Abreu        املصـــــــــادر: 
   ).    2018                                                    منظمة األغذية والزراعة واملعهد الوطين للبحوث الزراعية (

 
                         ُ            تجميع المبادئ الخاصة بالن هج المبتكرة -طاء

 
ُ                     هذا القسم البيانات املتعّلقة باملبادئ املستمدة من ُ�ج خمتلفة يف شكل جمدول (     ّ يضمّ               ) مت استخدامه  5       الجدول                        ّ                       

                                     الزراعة املراعية للتغذية وســــــالســــــل القيمة     ّ عدّ                    ُ ) يف الفصــــــل الثاين. وتُ  2       الجدول                             كأســــــاس الســــــتخالص املبادئ املشــــــرتكة (
                                                    ّ                                                 ُ    الغذائية املســـــتدامة مبادرات ال متلك جمموعة من املبادئ املتمّيزة واحملددة؛ ولكن نقاطها الرئيســـــية مدرجة يف مبادئ الُنهج 

                          يف هذا اجلدول لسهولة العرض.   ً معاً       ستدام            والتكثيف امل   ا                    ً الزراعة الذكية مناخيً      ترد    . و  5       الجدول                 األخرى الواردة يف 
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                                 ُ                                                    مجموعة المبادئ الشاملة لمختلف الُنهج المبتكرة الرامية إلى تحقيق األمن الغذائي والتغذية   -   5       الجدول 

 االستناد إلى الحقوق مبادئ الزراعة اإليكولوجية
التكثيف المستدام والزراعة 

 االذكية مناخيً 
 الزراعة الدائمة الحراجة الزراعية الزراعة العضوية

                             استخدام املوارد املتجددة احمللية                 إعادة التدوير.
                                    على النحو األمثــــل وإغالق دورات املغــــذيـــات 

                  والكتلة األحيائية.

 

  

البيئية التقليل إىل أدىن حد من اآلثار 
الســــــــــــــلبية املباشــــــــــــــرة املرتتبة عن إنتاج 

 األغذية.

زيــــادة اإلنتــــاج بــــأقــــل قــــدر ممكن من 
التحويل اإلضـــــــــــايف لألراضـــــــــــي وزيادة 
اســـــــــــــــتخدام املوارد املتجددة مثل اليد 

 العاملة والضوء واملعارف.

تصــميم العمليات البيولوجية املســتندة 
إىل النظم اإليكولوجية وإدارهتا بطريقة 

بــاســـــــــــــــتخــدام املوارد الطبيعيــة مالئمــة 
 املوجودة يف النظام.

تقوم األشـــــــــــــجار يف النظم الزراعية يف 
الكثري من األحيان بتثبيت النيرتوجني 

 وتضييق دورات املغذيات واملياه.

إعطــــاء األولويــــة إلعــــادة تــــدوير  
املغــذيــات وامليــاه والطــاقــة داخــل 

 النظم.

                   احلد من االعتماد على                   الحد من المدخالت.
                      ّ       دخالت اخلارجية أو التخّلص منه.  امل

زيادة كفاءة اســــتخدام املوارد وحتســــني 
 تطبيق املدخالت اخلارجية.

ســــــــد الفجوة يف الغالل يف األراضــــــــي 
 الزراعية القائمة ذات األداء الضعيف.

حتســــني اســــتخدام أصــــناف احملاصــــيل 
 وسالالت الثروة احليوانية.

تــقــيــيــــــــد اســـــــــــــــــتــخــــــــدام املــــــــدخــالت  
 الكيميائية.

اســــــــــــــــتـخــــــــدام املــــــــدخـالت حصــــــــــــــــر 
االصـــــــــــــــطنــاعيــة الكيميــائيــة بــاحلــاالت 

 االستثنائية.

  

                           ضــمان صــحة الرتبة وتعزيزها من    .          صــحة التربة
                                   أجل حتســــني منو النباتات، ال ســــيما من خالل 
                                            إدارة املادة العضــــــوية وتعزيز النشــــــاط البيولوجي 

       للرتبة.

 حتسني صحة الرتبة.  
ميكن لألشـــــــجار يف النظم الزراعية أن 

وفرة ونشاط الكائنات املفيدة يف تزيد 
 الرتبة.

 حتسني صحة الرتبة.

 ضمان صحة احليوان ورعايته.                           ضمان صحة احليوان ورعايته.              صحة الحيوان.

ميكن لألشـــــــــــــــجار املظللة أن حتد من 
اإلجــهــــــــاد احلــراري لــلــحــيــوانــــــــات يف 
الظروف احلـــارة ومن برودة الريـــاح يف 
الظروف البــــــــاردة، وأن توّفر العلف 
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 االستناد إلى الحقوق مبادئ الزراعة اإليكولوجية
التكثيف المستدام والزراعة 

 االذكية مناخيً 
 الزراعة الدائمة الحراجة الزراعية الزراعة العضوية

املغّذي عندما تعجز النباتات العشــبية 
 عن القيام بذلك.

                             حتســــــــــني التفاعل اإليكولوجي اإلجيايب،          التآزر.
                                         والتآزر، واإلدماج، وأوجه التكامل بني عناصــــــر 
                                     الـنـظـم اإليـكـولـوجـيــــــــة الـزراعـيــــــــة (الـنـبــــــــاتــــــــات، 

                                     واحليوانات، واألشجار، والرتبة، واملياه).

  

اإليكولوجيا (مبدأ مســــــــــتند إىل النظم 
والـدورات اإليكولوجيـة احليّـة، والعمل 
معها، واالقتداء هبا، واملســــــــاعدة على 

 إدامتها).

يوّفر متييز موضــع األشــجار واحملاصــيل 
إلدارة تشــــــــــــــــكــيــالت  اكــبــريً   انــطــــــــاقــــــــً 

األشـــــــجار واحملاصـــــــيل بغية اســـــــتغالل 
الفوارق يف احتجـــاز املوارد يف املكـــان 

 والزمان.

زيـــــادة أوجـــــه التـــــآزر بني خمتلف 
لــنــظــــــــام، مبــــــــا يف ذلــــــــك أجــزاء ا

 النباتات والرتبة واملياه.

                               احملــــــــافظــــــــة على تنوع األنواع واملوارد          التنوع.
                                    الوراثيـــــــة وحتســـــــــــــــينـــــــه، واحملـــــــافظـــــــة على التنوع 
                                        البيولوجي يف النظــــام اإليكولوجي الزراعي عرب 
                                        الزمان واملكان وعلى املســتوى امليداين ومســتوى 

                         املزرعة واملناظر الطبيعية.

 الغذائية.السيادة 

 محاية املوارد الطبيعية.

اإلفراج عن األراضــــــي للمحافظة على 
احليــاة الربّيــة من خالل زيــادة اإلنتــاج 

 يف األراضي الزراعية.
 

تزيد األشـــــــــــجار يف النظم الزراعية من 
الـتـنـوع الـبـيـولـوجـي الـزراعـي الـوظـيفي 
ومن املواضــــــــــــــع للمحافظة على احلياة 

 الربّية.

 رعاية الكوكب.

                              تنويع املـــداخيـــل يف املزرعـــة من خالل           التنويع.
       والفرص    ة     املالي    ية                        منح صــغار املزارعني االســتقالل

                                      إلضــــــــــافة القيمة، ومن خالل متكينهم من تلبية 
              طلب املستهلكني.

   
ميكن للمنتجات املتأتية من األشــجار 
يف األراضـــــــــــــــي الزراعية أن تنوّع دخل 

 املزرعة.
 

            حتســني التشــارك                            التشــارك في توليد المعارف.
                                         يف توليــــد املعــــارف احملليــــة والتقليــــديــــة والعلميــــة 
                                 واخلاصـــــــــــة بالســـــــــــكان األصـــــــــــليني واالبتكارات 

                          األفقي، ال سيما بني املزارعني.        شاطرها  وت

    

                                تكون املعـــارف الزراعيـــة اإليكولوجيـــة 
ّ    احمللية عادًة مفّصلة وتفسرييّة ومكّملة        ّ         ّ     ً         
                               للمعــارف العلميــة، مــا جيعــل املعــارف 

                      ثرى من غريهـــا من املعـــارف        املـــدجمـــة أ
         املعزولة.
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 االستناد إلى الحقوق مبادئ الزراعة اإليكولوجية
التكثيف المستدام والزراعة 

 االذكية مناخيً 
 الزراعة الدائمة الحراجة الزراعية الزراعة العضوية

     بنـــاء                                    القيم االجتمـــاعيـــة واألنمـــاط الغـــذائيــة.
                                            النظم الغذائية باالســـــــــــــــتناد إىل الثقافة، واهلوية، 
                                         والتقاليد، واملســـاواة االجتماعية وبني اجلنســـني، 
                                 واالبتكـــــار، واملعـــــارف اليت تشـــــــــــــــمـــــل األمنـــــاط 
                                          الغذائية الصـــــــــــحية واملتنوعة واملومسية واملناســـــــــــبة 

                          للمجتمعات احمللية، وســـــــــــــــبل كســــــــــــــــب    ا     ً ثقافيً 
  .     العيش

 العدالة الغذائية.

فــائقــة الالرتكيز على انتشـــــــــــــــــار األغــذيــة 
 املعاجلة.

تغيري األمناط الغذائية لتصـــــــــــــــبح أكثر 
   استدامة.

 من األشـــــجاريرتبط اســـــتخدام املوارد 
والتحكم هبــــا يف الكثري من األحيــــان 
بنوع اجلنس وميكن أن يشـــــــــــــكل عدم 

 ارئيســـــــيً  ااملســـــــاواة بني اجلنســـــــني عائقً 
أمـــام تنميـــة احلراجـــة الزراعيـــة. وميكن 
لألشـــــــــــــــجــــــار املثمرة أن تزيــــــد التنوّع 

 الغذائي.

  

       الالئقة        العيش            دعم ســــــبل كســــــب    .      اإلنصــــاف
                                   واملتينــــــــة جلميع اجلهــــــــات الفــــــــاعلــــــــة يف النظم 
                                     الغذائية، وال ســــــــــــيما صــــــــــــغار منتجي األغذية، 
                                            باالســـــتناد إىل التجارة العادلة والعمالة املنصـــــفة 

                                     واملعاملة املنصفة حلقوق امللكية الفكرية.

بـــــالبيئـــــة  يف مـــــا يتعلقاإلنصـــــــــــــــــــاف (     
 رعاية الناس.   املشرتكة وفرص احلياة).

                               زيـــــادة التقـــــارب والثقـــــة بني املنتجني           الترابط.
                                     واملســــتهلكني من خالل تعزيز شــــبكات التوزيع 
                                         املنصـــــــفة والقصـــــــرية وإعادة دمج النظم الغذائية 

                   يف االقتصادات احمللية.

 السيادة الغذائية.

األغــــذيــــة من أجــــل إعــــادة تنظيم جتــــارة 
 دعم اإلنتاج احمللي لألغذية.

 العدالة الغذائية.

 االعرتاف بأمهية اإلنتاج احمللي لألغذية.

ــــــاج واالســـــــــــــــتهالك  دعم منــــــاذج اإلنت
       البديلة.

     حتديد    .                              حوكمة األراضـــــــــــي والموارد الطبيعية
                                   ودعم احتياجات ومصــــــــــــــاحل األســــــــــــــر الزراعية، 
                                     وأصـــحاب احليازات الصـــغرية، ومنتجي األغذية 
                          ّ    من الفـالحني بوصــــــــــــــــفـهـم مــــــــديرين وقيّـمني 

                                       مستدامني على املوارد الطبيعية والوراثية.

 السيادة الغذائية.

الغـــذاء كحق أســــــــــــــــــاســـــــــــــــي من حقوق 
 اإلنسان.

   

                                تؤدي ســــياســــات احلراجة الزراعية اليت 
                              تلحق بصــــياغة الســــياســــات وتنفيذها 
                        يف مجيع القطــــــــاعــــــــات وعلى مجيع 
                               املســــــتويات، إىل اختاذ قرارات رشــــــيدة 
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 االستناد إلى الحقوق مبادئ الزراعة اإليكولوجية
التكثيف المستدام والزراعة 

 االذكية مناخيً 
 الزراعة الدائمة الحراجة الزراعية الزراعة العضوية

احلد من ترّكز القوة املتعدد اجلنســــــــــيات. 
لســـــــــــــــيطرة الدميقراطية على النظام زيادة ا

 الغذائي.

 احلاجة إىل اإلصالح الزراعي.

 العدالة الغذائية.

 انتقاد النموذج الغذائي املهيمن.

            يف مــــا يتعلق                  ومتكــــاملــــة بقــــدر أكرب 
                 باستخدام األراضي.

                              تشـــجيع التنظيم االجتماعي وتعزيز            المشــاركة.
                                       مشــاركة منتجي األغذية ومســتهلكيها واختاذهم 
                                       القرارات لـــــــدعم احلوكمـــــــة الالمركزيـــــــة واإلدارة 

     ّ                                    التكّيفية احمللية للنظم الغذائية والزراعية.

 العدالة الغذائية.

اجملموعات املهمشـــــــــــة تثمني ممارســـــــــــات 
 ومعارفها.

     

املبادئ اليت ال تندرج يف اهليكل أعاله واملقتبسة 
 للزراعة اإليكولوجية. امبدأ موحدً  13من 

 السيادة الغذائية.

 تعزيز السالم.

                                 ميكن العتماد ممارسات الزراعة الذكية 
ـــــــً  ـــــــاخي             ّ         ّ أن يعزز التكّيف مع تغّري    ا     ً من

                          املنـاخ من خالل اســـــــــــــــتهـداف خمـاطر 
                              مناخية حمددة و/أو حتسني قدرة سبل 

             على الصـــــــــــــــمود يف        العيش    كســــــــــــــــب 
                               الوقت نفســـــــــــــه الذي يتم فيه احتباس 
                               الكربون واحلـــد من انبعـــاثـــات غـــازات 

  .              االحتباس احلراري

الرعاية (إدارة األراضـــي بطريقة وقائية  
أجيال ومسؤولة من أجل محاية صحة 

 احلاضر واملستقبل والبيئة ورفاهها).

ميكن لألشـــــــجار يف النظم الزراعية أن 
الكربون مبــــاشـــــــــــــــرة يف  احتبــــاستزيـــد 

األشـــــــــــجار ومن خالل زيادة الكربون 
يف الرتبة، وأن تســـاهم يف التكّيف مع 
تغّري املناخ بطريقة مباشـــــــــرة من خالل 
احلماية منه وبطريقة غري مباشـــــــــــرة من 
خالل املســـامهة يف قدرة ســـبل كســـب 

 على الصمود. العيش

فرض القيود على الســــــــــــــــكــــــــان 
 واالستهالك.
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                                       دورة مشروع فريق الخبراء الرفيع المستوى  - 2    ألف 
 
    هو        الفريق      وهذا   ،    2009      األول       تشـــرين   /      أكتوبر   يف          والتغذية         الغذائي       باألمن      املعين        املســـتوى        الرفيع       اخلرباء      فريق   ُ   أُنشـــئ 

   .      العاملي         الغذائي       باألمن        املعنية        املتحدة      األمم       للجنة         التابعة           والسياسات        العلوم    بني         تفاعلية      منصة
 
        املعنية   ّ     األدّلة و      على      تقوم     اليت         الدولية          واحلكومية         الدولية         الشــــــــــــــاملة      األوىل       املنصــــــــــــــة    هي        العاملي         الغذائي      األمن      وجلنة 

       ولدعم  ُ      ُمنســـقة،       بصـــورة   ا  ً معً         بالعمل         امللتزمني        املصـــلحة       أصـــحاب    من       واســـعة       جمموعة   إىل          بالنســـبة           والتغذية،         الغذائي       باألمن
 61       للجميع.          والتغذية         الغذائي      األمن       وضمان      اجلوع     على        القضاء                    القطرية الرامية إىل          العمليات

 
  .       العــاملي         الغــذائي      األمن     جلنــة    من      عملــه      واليــة          والتغــذيــة         الغــذائي       بــاألمن      املعين        املســــــــــــــتوى        الرفيع       اخلرباء      فريق        ويتلقى 
  .      الدويل        املســـــتوى     على    حمدد        ســـــياســـــي       أعمال      جدول   يف          وإدراجها   ،       وأمهيتهاُ    ُجترى      اليت          الدراســـــات       شـــــرعية    ذلك       يضـــــمن  و 

 .    املعين        املستوى        الرفيع       اخلرباء      فريق           واستقاللية         العلمية          الشمولية         التقرير       صياغة       عملية       وتضمن
 
ِ  وُيصِدر  ّ       وتشّكل نقط           وتوصيات،       حتليالت      تشمل   ،           حنو السياسات       موجهة       علمية        تقارير        املستوى        الرفيع       اخلرباء      فريق   ُ      

      فريق       ويرمي  .       العاملي         الغذائي      األمن     جلنة       جتريها     اليت           بالســـــــياســـــــات         املتعلقة         للمداوالت         الرباهني     على       قائمة       شـــــــاملة      انطالق 
         الغذائي      األمن        انعدام    مع         التعامل     عند         املنطقية         واألســــــــــباب        املســــــــــائل       لتنوع      أفضــــــــــل     فهم      توفري    إىل        املســــــــــتوى        الرفيع       اخلرباء

         املنطقية         واألســــباب                          واســــتخالص املعلومات األســــاســــية           املتعارضــــة،         واملعارف          املعلومات       توضــــيح         يســــعى إىل     وهو  .         والتغذية
 .       الناشئة        املسائل       وحتديد         للجداالت

 
        احلالية        البحوث    من        دراســــــته       يســــــتمد     فهو   .     جديدة     حبوث              بصــــــالحية إجراء        املســــــتوى        الرفيع       اخلرباء      فريق        ّ  وال يتحّلى 

               الدولية وما إىل          املنظمات  و         البحوث       معاهد  و          اجلامعات (       اخلربات      توفر     اليت         املختلفة         املؤســـــــــســـــــــات  ُ      ُتصـــــــــدرها     اليت         واملعارف
  .        التخصصات  و           القطاعات   ة     متعدد  و    ة    عاملي   ت    حتليال                 مضافة بفضل إجراء       قيمة      يتيح     كما   )     ذلك

 
     ضمن        امليدان    من         املستمدة        واخلربات         العلمية        املعارف    بني        املستوى        الرفيع       اخلرباء      فريق    هبا      يقوم     اليت          الدراسات      وجتمع 

      بشأن       معارف (        متعددة       فاعلة      جهات    من        املتخصصة       عارف  امل       أشكال       وتنوع      ثراء      يعكس     وهو  .            شديدة الدقة       واحدة       عملية
     لية  احمل        املصادر    من    كل ب       تسرتشد   ")         املمارسات      أفضل "   عن         ومعارف      ملية، ا   الع        البحوث     على         القائمة         واملعارف       احمللي،         التنفيذ

 .         بالسياسات     صلة     ذات        معرفية       أشكال                والعاملية لبلورة 
 
         املعارف،       أشــــكال     مجيع                وانفتاحها أمام          شــــفافيتها         إىل جانب          العملية،     هلذه          العلميتني           واملصــــداقية         الشــــرعية        ولضــــمان 

  .      العاملي         الغذائي      األمن     جلنة       عليها      وافقت    ا       ً حمددة جدً        قواعد      أساس     على        املستوى        الرفيع       اخلرباء      فريق      يعمل
 
 :     مزدوج      هيكل    له          والتغذية         الغذائي       باألمن      املعين        املستوى        الرفيع       اخلرباء       وفريق 
 

     ذات       اجملاالت    من        متنوعة       جمموعة           واملختصــــــــــــــني يف   ا    ً دوليً                    من اخلرباء املعرتف هبم    15    من       تتألف         توجيهية     جلنة  - 1
           التوجيهية        اللجنة       أعضـــــاء   ُ     وُيشـــــارك  .       العاملي         الغذائي      األمن     جلنة      مكتب  ُ      يُعينهم           والتغذية،         الغذائي       باألمن       الصـــــلة
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                                 عن احلكومات أو املؤســـســـات أو املنظمات       ممثلني      بصـــفة      وليس          الفردية،        بصـــفاهتم        املســـتوى        الرفيع       اخلرباء       لفريق
             التابعني هلا.

 
     حمددة        مسائل        لتحليل           التوجيهية        اللجنة        بواسطة   ُ    ويُدار  ُ    ُخيتار      حمدد،       مشروع      أساس     على      تعمل     اليت         املشاريع     فرق  - 2

   ا.    بشأ�          التقارير      ورفع
 
        املســــألة    من   ا   ً بدءً    ،                    مراحل حمددة بشــــكل واضــــح   )  14       الشـــكل (          التقارير       صــــياغة    إىل         الرامية         املشــــاريع      دورة       وتشــــمل 

ّ    قّدمته      الذي        والطلب          الســياســية       تنوع    على    ا    ً قائمً    ا    ً علميً    ا    ً حوارً         املســتوى        الرفيع       اخلرباء      فريق       ويقيم  .       العاملي         الغذائي      األمن     جلنة   
       وتعمل  .        املفتوحة           اإللكرتونية           واملشـــاورات          املشـــاريع،      وفرق           التوجيهية        اللجنة      تنوع  و          املعارف،     نظم  و          اخللفيات  و           التخصـــصـــات

        العلمي    ها     توجيه  و           التوجيهية        للجنة ا       إشــــــــــــراف      حمددة ب       زمنية                  حمددة واليت ختضــــــــــــع ملهل         وضــــــــــــوعات مب        املعنية         املشــــــــــــاريع     فرق
 .       واملنهجي

 
         باملســـــودة          والثانية          الدراســـــة؛            األوىل بنطاق  ُ   تُعىن  :      تقرير     لكل         مفتوحتني         مشـــــاورتني        املســـــتوى        الرفيع       اخلرباء      فريق   ُ    ويُدير 

        املصــلحة       أصــحاب  و          املهتمني،       اخلرباء     مجيع                                    هذا أبواب املشــاركة يف العملية من جانب       يفتح  و    ".      اجلاري       العمل "      بشــأن     صــفر
ّ  ومتّكن  .       املعارف       أصــحاب    من   ا   ً أيضًــ     هم       الذين         املعنيني،          والشــواغل         املســائل     فهم    من        املســتوى       لرفيع ا       اخلرباء      فريق          املشــاورات    

         العلمية          املنظورات     دمج    إىل      ترمي     اليت            االجتماعية،        املعارف     ذلك   يف    مبا         املعارف،       قاعدة        وإثراء       أفضـــل،       بصـــورة           ذات الصـــلة
       النظر.        ووجهات         املتنوعة

 
     خالل          واعتماده         التقرير      إجناز      ويتم  .         النهائية     قبل       مســــــودة  لل        لألقران   ا     ً خارجيً    ا    ً علميً    ا       ً اســــــتعراضــــــً          العملية     هذه    مل   وتشــــــ 

  .         التوجيهية       للجنة            اجتماع فعلي 
 
             واإلنكليزية،           والصــــــينية،          العربية، (        املتحدة      لألمم      الســــــت        الرمسية         باللغات        املســــــتوى        الرفيع       اخلرباء      فريق        تقارير    ُ   وتُنشــــــر 

  .         باملعلومات        العاملي         الغذائي      األمن     جلنة   يف          واملداوالت          املناقشات                وترمي إىل تزويد   ، )         واإلسبانية           والروسية،            والفرنسية،
 
         اإللكرتوين   ه    موقع     على      كافة           الســــــــابقة         تقاريره  و           وعملياته        املســــــــتوى        الرفيع       اخلرباء       بفريق         املتعلقة          املعلومات     مجيع    ُ   وتُتاح 

  ./http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/ar             على العنوان: 
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 تحدد لجنة األمن الغذائي العالمي في جلسة عامة والية فريق الخبراء الرفيع المستوى 

 تحدد اللجنة الدائمة لفريق الخبراء طرائق اإلشراف على المشروع وتقترح نطاق الدراسة

 ُ                                              ي عرض مشروع نطاق الدراسة لبدء مشاورات إلكترونية

   ّ                                                                             تعي ن اللجنة التوجيهية لفريق الخبراء فريق المشروع وتضع الصيغة النهائية الختصاصاته

 يضع فريق المشروع النسخة صفر من التقرير

 مشاورات إلكترونية ا لفتح ُ                  ً ت نشر النسخة صفر علن  

 يستكمل فريق المشروع النسخة األولى من التقرير

 يعرض فريق الخبراء الرفيع المستوى النسخة األولى على جهات خارجية
 الستعراضها من أجل تلقي مراجعة أكاديمية قائمة على األدلة 

ّ                                                                 يعد  فريق المشروع النسخة ما قبل النهائية من التقرير (النسخة الثانية)    

 ُ                                                                  ت عرض النسخة الثانية على اللجنة التوجيهية الستكمالها والموافقة عليها

 ا          ُ       ً العالمي وت نشر علن  ُ                                                    ت حال النسخة النهائية المعتمدة إلى لجنة األمن الغذائي 

 يقدم تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى إلى لجنة األمن الغذائي العالمي 
 لمناقشته وإجراء حوار بشأن السياسات

 العالمي لجنة األمن الغذائي

 

لجنة األمن الغذائي 
 

 لجنة األمن الغذائي العالمي 

 

 اللجنة التوجيهية 
 لفريق الخبراء الرفيع المستوى

 اللجنة التوجيهية 
 لفريق الخبراء الرفيع المستوى

 

 اللجنة التوجيهية 
 الخبراء الرفيع المستوىلفريق 

 
 

 فريق المشروع 
التابع لفريق الخبراء الرفيع 

 

 فريق المشروع 
 التابع لفريق الخبراء الرفيع المستوى
 

 فريق المشروع 
التابع لفريق الخبراء الرفيع 
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ّ                             توجد النظم الغذائية والزراعة عند مفرتق طرق وهناك حاجة إىل إحداث حتو ل جذري على مجيع املستويات ليس                                                                  

من أهداف التنمية املستدامة املتمثل يف "القضاء على اجلوع وسوء التغذية جبميع أشكاله" حبلول  2فقط لتحقيق اهلدف 
ً  وأيض ا، بل 2030عام                                           ّ                 مبجملها، مبا يف ذلك صحة اإلنسان والبيئة، وتغري  املناخ، واإلنصاف،  2030ملعاجلة خطة عام     

 يقصايف عدد ن 2014املسجل منذ عام اجلديد ل االرتفاع                                                  ً     واالستقرار االجتماعي. وستتفاقم االجتاهات السائدة حاليا ، مث
التغذية واملعدل املقلق لسوء التغذية جبميع أشكاله يف البلدان كافة، وستحتدم التوترات ذات الصلة إذا ما فشلنا يف تصميم 

يات االستدامة، يف املستقبل وتنفيذ النظم الغذائية اليت تضمن حتقيق األمن الغذائي والتغذية وتعاجل يف الوقت نفسه مجيع حتد
القريب. وحتظى النهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من النهج املبتكرة يف الزراعة بالثناء بشكل متزايد ملسامهتها احملتملة 

ّ             يتمحور حول مفهومي االنتقال والتحو ل الرئيسيني.                               ً          ً همة. ويعتمد هذا التقرير منظور ا ديناميكي احتقيق هذه األهداف امل يف                                
 التعقيداتالتغلب على  يفتقارب بني السياسات وإىل املساعدة ال    ً                                               وأخريا ، يرمي هذا التقرير الغين والشامل إىل حتفيز عملية 

ّ      مبا ميك ن من عرب تطوير فهم مشرتك هلذه املسائل  ات ذات الصلة، تنفيذ مسارات االنتقال امللموسة على مجيع املستوي    
 املزرعة واجملتمع احمللي واملشهد الطبيعي إىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. من
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 ثادحإ ىلإ ةجاح كانهو قرط قرتفم دنع ةعارزلاو ةيئاذغلا مظنلا دجوت
 2 فدهلا قيقحتل طقف سيل تايوتسملا عيمج ىلع يرذج لّوحت
 ءوسو عوجلا ىلع ءاضقلا“ يف لثمتملا ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ نم
 ماع ةطخ ةجلاعمل اًضيأو لب ،2030 ماع لولحب ”هلاكشأ عيمجب ةيذغتلا
 ،خانملا رّيغتو ،ةئيبلاو ناسنإلا ةحص كلذ يف امب ،اهلمجمب 2030
 ةدئاسلا تاهاجتالا مقافتتسو .يعامتجالا رارقتسالاو ،فاصنإلاو
 يصقان ددع يف 2014 ماع ذنم لجسملا ديدجلا عافترالا لثم ،ًايلاح
 نادلبلا يف هلاكشأ عيمجب ةيذغتلا ءوسل قلقملا لدعملاو ةيذغتلا
 ميمصت يف انلشف ام اذإ ةلصلا تاذ تارتوتلا مدتحتسو ،ةفاك
 ةيذغتلاو يئاذغلا نمألا قيقحت نمضت يتلا ةيئاذغلا مظنلا ذيفنتو
 لبقتسملا يف ،ةمادتسالا تايدحت عيمج هسفن تقولا يف جلاعتو
 جهنلا نم اهريغو ةيجولوكيإلا ةيعارزلا جهنلا ىظحتو .بيرقلا
 ةلمتحملا اهتمهاسمل ديازتم لكشب ءانثلاب ةعارزلا يف ةركتبملا
 اًيكيمانيد اًروظنم ريرقتلا اذه دمتعيو .ةمهملا فادهألا هذه قيقحت يف
 يمري ،ًاريخأو .نييسيئرلا لّوحتلاو لاقتنالا يموهفم لوح روحمتي
 نيب براقتلا ةيلمع زيفحت ىلإ لماشلاو ينغلا ريرقتلا اذه
 ريوطت ربع تاديقعتلا ىلع بلغتلا يف ةدعاسملا ىلإو تاسايسلا
 لاقتنالا تاراسم ذيفنت نم نّكمي امب لئاسملا هذهل كرتشم مهف
 عمتجملاو ةعرزملا نم ،ةلصلا تاذ تايوتسملا عيمج ىلع ةسوململا
 ةيميلقإلاو ةينطولا تايوتسملا ىلإ يعيبطلا دهشملاو يلحملا
.ةيملاعلاو
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