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موجز
يف أعقاب طلب جلنة األمن الغذائي العاملي ،قام فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية بإجراء عملية
لتحديد طائفة واسعة من القضايا ذات األهمية بالنسبة لألمن الغذائي والتغذية ،وكذلك عالقاتها البينية ،بصورة نُظمية.
ويف خِضَمْ تنوع القضايا ،قام فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية بتحديد القضايا اخلمس احلرجة
والناشئة التالية ذات األهمية اخلاصة ،سواءٌ فى حد ذاتها أو كمحركات لقضايا أخرى ،وذلك باإلضافة إىل القضايا
التسع اليت مثلت املوضوع الذي دار حوله تقرير فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية.
 -0التغذية الصحية فى نُظم األغذية املتغرية
يعاني السكان فى مجيع أحناء العامل من حاالت نقص يف املتحصل من الطاقة الغذائية ،ومن نقص املغذيات ومن
السمنة ،اليت تتعايش غالباً داخل نفس البلد :أي ما يسمى "بالعبء الثالثي" لسوء التغذية .إن تفهم أسباب هذا
الوضع هو السبيل الوحيد الختاذ أي إجراء لتحسني التغذية ،ألن ذلك حيتاج إىل حبث أحدث التطورات يف النُظم
الغذائية ويف نُظم األغذية وحمفزاتها :كيفية وسبب تغري النُظم الغذائية؟ وما هي الروابط بني النُظم الغذائية ،وعادات
االستهالك واملستهلكني ونُظم األغذية؟ وكيف تؤثر التغيريات يف نُظم األغذية يف التغريات اليت تطرأ على النُظم الغذائية
ومن ثم يف الصحة والنتائج التغذوية؟
 -4نُظم تربية الثروة احليوانية واألمن الغذائي والتغذية :التحديات والفرص
إن تزايد الطلب على منتجات الثروة احليوانية هو الذي حيرك التغريات الكربى يف نُظم األغذية فى أحناء العامل ،مع
حدوث العديد من النتائج املتنوعة واليت يُمليها سياق تلك النتائج .وميكن لتزايد اإلنتاج أن يوفر فرصاً لنُظم غذائية أكثر
تنوعاً ،وللحصول على الربوتينات واملغذيات الدقيقة األساسية .وهو خيلق فرصاً أمام املنتجني ،مبا يف ذلك تنويع
األنشطة ،مع زيادة الدخول .ومن ناحية أخرى ميكن لالستهالك الزائد أن يُحدِث تأثريات سلبية تغذوية وصحية،
وإىل تركز اإلنتاج يف بعض املناطق األمر الذي ميكن أن يؤدى إىل إجهاد بيئي كبري .فكيف ميكن تعظيم الفرص،
والتصدي للتحديات يف سياق تنوع األوضاع ونُظم الثروة احليوانية؟
 -3عدم املساواة واألمن الغذائي والتغذية :الضرورة احلتمية لتناول احتياجات السكان احملرومني واملعرضني
إن الفقر سبب رئيسي لعدم األمن الغذائي واجلوع .ويوضح عدم املساواة السبب يف أن الوفرة العاملية ال تُرتجم إىل
إمكانيات احلصول على األغذية على املستوى العاملي ،سواء بسبب التوزيع غري العادل للدخل أو بسبب طلب السكان
األكثر ثراءً الذي يدفع بأسعار األغذية واملوارد إىل االرتفاع .إن عدم املساواة يف فرص احلصول على املوارد اإلنتاجية هو
سبب رئيسي يف عدم األمن الغذائي ،وخباصة بالنسبة للسكان األكثر تعرضاً ،والنساء والشباب واألقليات العِرقِية.
يضاف إىل ذلك ،أن عدم املساواة يقوض أيضاً احلوكمة اجليدة ،وتنفيذ حقوق اإلنسان ومن بينها احلق فى الغذاء،
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واجلهود الرامية إىل حتسني األمن الغذائي والتغذية .فكيف يؤثر عدم املساواة على خمتلف املستويات يف األمن الغذائي
والتغذية ،وما الذي ميكن عمله لتحسني الوضع والتخفيف من حدة اآلثار السلبية؟
 -2الدور املتزايد ألسواق املال يف األمن الغذائي والتغذية
متثل الزراعة بصفة متزايدة جزءاً من االقتصاد العاملي والتجارة الدولية ،اللذين يتأثران بصورة متزايدة باألسواق املالية
العاملية .ذلك أن هذه األسواق املالية ،على النطاق العاملي ،يزداد نفوذها يف املعامالت اخلاصة باألرض ،وعلى قرارات
اإلنتاج الزراعي ،وتقديم االئتمان الريفي ،والتأمني ضد املخاطر ،وتسعري السلع ،وكذلك توزيع األغذية والبيع
بالتجزئة .إن عوملة نُظم األغذية تسري جنباً إىل جنب مع االرتباطات املباشرة أو غري املباشرة بينها وبني السلع غري
الزراعية كالطاقة ،أو مع املنتجات املالية مثل أموال معاشات التقاعد .وإذا نظرنا إىل التطورات السريعة هلذه
االجتاهات ،فما هى اآلثار احملتملة هليمنة القطاع املالي على األغذية وأسعار األرض ،وعلى االستثمارات يف الزراعة،
ونتيجة لذلك على األمن الغذائي والتغذية؟
 -5املسارات املؤدية إىل النُظم املستدامة لألغذية :والسعي إىل صحة اإلنسان والبيئة للجميع
إن التحدي العام والشامل يتمثل اآلن يف كيفية تأمني األمن الغذائي والتغذية لألعداد املتزايدة من سكان العامل ،اآلن ويف
املستقبل ،من موارد حمدودة وموارد متوافرة بصورة متباينة ،وذلك بالنظر إىل جوانب عدم التوازن االجتماعي
واالقتصادي ،والفرص غري املتساوية للحصول على املوارد ،وتوزيع القدرات الكامنة للدخل من النمو االقتصادي والقوة
الشرائية .وتشمل جوانب القلق احلالية عدم كفاءة نُظم األغذية ،اليت يرمز إليها الفاقد واملُهدر من األغذية ،والتأثريات
البيئية لنُظم األغذية واجتاهها حنو االعتماد على أشكال العِمالة منخفضة األجر ،وغري النظامية يف غالب األحيان،
واليت يكون هلا بدورها تأثريات اجتماعية سلبية .فما هو السبيل إىل إجياد مسارات تؤدى إىل نُظم األغذية املستدامة
اليت توصل األمن الغذائي والتغذية للجميع اآلن ويف املستقبل؟
وتصف هذه املذكرة هذه القضايا والعملية اليت أدت إىل حتديدها .إن ترتيب عرض هذه القضايا عاليه ال تنطوى ضمناً
على أي أولوية فيما بينها.

مقدمة :املعلومات األساسية والنهج
إن جلنة األمن الغذائي العاملي التابعة لألمم املتحدة ،وهي أبرز منصة دولية وحكومية دولية ومتعددة أصحاب الشأن
لألمن الغذائي والتغذية قد أعطت فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية التابع هلا والية "حتديد القضايا
الناشئة ،ومساعدة األعضاء على حتديد أولويات التدابري املستقبلية وإيالء االهتمام إىل مناطق الرتكيز الرئيسية" (جلنة
األمن الغذائي العاملي.)9002 ،

3

ومتشياً مع هذه الوالية ،طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي ،فى أكتوبر تشرين األول  9002إىل فريق اخلرباء رفيع
املستوى لألمن الغذائي والتغذية إصدار مذكرة بشأن القضايا احلرجة و أو الناشئة يف جمال األمن الغذائي والتغذية .وقد
1
جاء هذا الطلب يف سياق أعمال جلنة األمن الغذائي العاملي النتقاء وحتديد أولويات أنشطتها لربنامج عملها.
إن اهلدف من هذه املذكرة هو تقديم منظور مقتضب ،وإن كان شامالً ،ينهض على القرائن بشأن القضايا احلرجة و أو
الناشئة يف جمال األمن الغذائي والتغذية ،وينبين على أساس املعرفة بالكثرة املتنوعة من اجلهات الفاعلة ،وهو يهتدى
باملعارف واخلربات لدى أعضاء جلنة التوجيه التابعة لفريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية .وهو يَنتُج
عن عملية حمدده وخمصصة 2صممها فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية لبحث قاعدة الدالئل والقرائن،
وحتديد ثُغرات املعرفة والتشاور مع املؤسسات ذات الصلة وأصحاب املعارف .وقد خضع كل من العملية ونتيجتها
3
لعمليات استعراض نظرية.
النطاق
إن طلب جلنة األمن الغذائي العاملي بتحديد "القضايا احلرجة و أو الناشئة يف جمال األمن الغذائي والتغذية" قد فسرتها
جلنة التوجيه التابعة لفريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية كطلب لتحديد القضايا اليت تُحدث تأثرياتها
أو متثل تهديدات بالنسبة لألمن الغذائي والتغذية يف واحد أو يف العديد من أبعاده األربعة (التوافر ،سُبل احلصول،
االستغالل التغذية واالستقرار) اآلن أو يف املستقبل .وميكن هلذه القضايا أن تكون إما حرجة أو ناشئة أو كالهما معاً.
إن القضية احلرجة هى قضية هلا تأثري عميق على بُعد واحد أو أكثر من أبعاد األمن الغذائي ،سواءً مباشرة أو بصورة
غري مباشرة ،إجيابية أو سلبية .وقد يكون هذا األثر عاملياً أو قد يؤثر على جمموعة أو أكثر من التجمعات السكانية
املُعرضة بصورة خاصة .وبهذا املعين ،تشمل القضايا احلرجة االجتاهات وحمركات نُظم األغذية والتغذية ،مبا يف ذلك
التغريات اليت تزيد من تعرض السكان لعدم األمن الغذائي وإىل نقص التغذية (مثل تغري املناخ) .وميكن هلذه القضايا أن
تكون حملية أو عاملية ،قصرية األجل أو طويلة األجل ،وليدة أو ثابتة ومستمرة .وميكن أن تكون نُظمية أو ذات صلة
بواحدة أو أكثر من النقاط احلرجة داخل النظام .ونظراً لطبيعة عدم األمن الغذائي ذاته ،فإن القضايا اليت هلا تأثري
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يف سياق جلنة األمن الغذائي العاملي ،ينبغي التمييز الواضح بني ( )0القضايا ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية ،اليت هي مناط العملية
احلالية ،و ( )9أنشطة جلنة األمن الغذائي العاملي ،اليت جتري مناقشتها داخل جلنة األمن الغذائي العاملي وختضع لقراراتها ،تبعاً لعملياتها
اخلاصة املتميزة.
إن وصف هذه العملية ،وكذلك االستبيان ذى الصلة ،يأتي بيانه يف مذكرة العملية واملفهوم 2 ،يناير كانون الثاني ( 9002املتوافرة على
.)www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
وضعت هذه الوثيقة على يد جلنة التوجيه التابعة لفريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية .ويود فريق اخلرباء هذا أن يوجه الشكر
احلار إىل اخلرباء التالية أمساؤهم الذين قدموا تعليقات مفيدة بشأن هذه العملية و أو على نسخة سابقة من هذه الوثيقة :عثمان باديان،
و ،Joachim von Braunو  ،Jonathan Brooksو  ،Jennifer Clappو  ،Joanne Dalyو ،Shenggen Fanو  ،Charles Godfrayو
 ،Bernard Hubertو  ،Ruth Meinzen-Dickو  ،Erik Millstoneو Martin ،Maria Emilia Pacheco ،Richard Mkandawire
 ،Pineiroو  ،Jules Prettyو  ،Rudy Rabbingeو  ،Maruja Angelica Salasو  ،William Sutherlandو  ،MS Swaminathanو
 ،Tom Wakefordو  .Michael Windfuhrوفريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية هو وحده املسؤول عن حمتوياتها النهائية.
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على مُعظم السكان املعرضني وعلى املرأة تكون مثار قلق بصفة خاصة .وميكن للقضايا احلرجة أن تشمل قضايا ثابتة
مستمرة ،وقضايا طويلة األجل وهلا تأثريات معروفة على األمن الغذائي والتغذية .فبالنسبة للقضايا احلرجة ،قد تتوافر
معلومات كافية أو حتى وفرية ،غري أن قاعدة املعارف قد ال يتم "تقامسها" من جانب مجيع اجلهات الفاعلة بصورة
كافية ،ونتيجة لذلك ،قد تأتي االستجابات السياساتية غري كافية أو غري مالئمة.
ومن بني القضايا الناشئة قضية تكتنفها جوانب القلق ،وميكن أن تُصبح حرجة يف املستقبل .وميكن أن يكون هذا هو
احلال ،مثالً ،إذا مل تُعرف جيداً تأثرياتها على األمن الغذائي والتغذية ،ولكن تبدو أنها متزايدة ،وبسرعة غالباً.
وميكن أن يكون هذا هو احلال بالنسبة للقضايا القائمة منذ وقت طويل ،ولكن مل يبدأ فهم تأثرياتها املباشرة وغري
املباشرة إال فى اآلونة األخرية .وميكن أن تشتمل القضايا الناشئة على تغيريات تعتور القضايا القائمة منذ وقت طويل،
أو التطورات املستجدة ،مثل التكنولوجيات اجلديدة .وميكن أن تشمل القضايا املُعرضة لتغريات سريعة ومتسارعة :وقد
يفتقر صُناع القرارات إىل الدالئل على نطاق املشكلة وديناميتها ،وبشأن تأثرياتها على األمن الغذائي والتغذية ،وفيما
يتعلق يف بعض األحيان بدرجة التأثري املُطلق (اإلجيابي أو السليب) .وتشمل القضايا الناشئة القضايا اليت قد حتتاج إىل
حبث فوري من أجل حتسني فهمها والتفكر يف استجاباتها احملتملة املبكرة ،وذلك لتفادي مشاكل عويصة متوسطة
األجل أو طويلة األجل لألمن الغذائي والتغذية يف وقت الحق.
التحديات املنهجية
من الصعب أحياناً التمييز بني القضايا احلرجة والقضايا الناشئة ،حيث أن قضية ما قد تبدو "ناشئة" يف نظر البعض،
بينما هى حرجة فعلياً بالنسبة لآلخرين .وأيضاً ميكن لقضية حرجة قائمة منذ وقت طويل أن تتأثر بتغيريات مهمة
فيُنظر إليها لذلك كقضية حرجة وناشئة.
إن حتديد القضايا احلرجة والناشئة من منظور قائم على القرائن يف جمال األمن الغذائي والتغذية يأتي ويف كنفه
حتديات حمددة.
فأوالً ،هناك العديد من التخصصات ال ضالعة يف حتديد وتأطري القضايا ذات الصلة ،وهناك العديد من الطرق املختلفة
لربط القضايا باألبعاد األربعة لألمن الغذائي .وتتفاوت القضايا من حيث التخصص ،من العلوم البيئية أو الغذائية
واهلندسة الزراعية إىل العلوم االقتصادية والسياسية والعلوم االجتماعية األخرى .إن كل ختصص يأتي برؤيته اخلاصة،
وجمال تركيزه ومفاهيمه وتفسريه لقضايا األمن الغذائي والتغذية ،يؤطر ويُركَز بواسطة منهجيات ونُهج حمددة .إن مثة
آراء متداعمة ،وإن كانت متفاوتة ،ميكن أن تنشأ من هذه املواجهة بني النُهج التخصصية.
ثانياً ،إن الزراعة ،واألمن الغذائي والتغذية يُنظر إليهما غالباً يف املاضي على أنهما منفصلتني عن القضايا القطاعية
األخرى (البيئة ،النقل ،الطاقة ،اخل) ،ولكنهما اآلن يف الواقع ،يتفاعالن مع بعضهما البعض .فيمكن لقضايا جديدة أن
تنشأ بصورة حمددة نتيجة لزيادة أوجه التكافل.
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ثالثاً ،ميكن للقضايا أن تنشأ يف املستقبل وحتتاج إىل أن تكون متوقعة ،وال جيب التعامل معها على أساس أنها حقيقة
ماضية .وهذا يتطلب استخدام طرق حمددة ،مثل األدوات التوقعية ،أو طُرق استشراف اآلفاق ،وذلك لفهم ولتوثيق
االجتاهات البازغة وحتديد القضايا الناشئة يف سياق متطور.
رابعاً ،تشهد السياقات تغيريات متواصلة وتتفاوت القضايا مع مرور الوقت ،كما حيدث ذلك للمعارف بشأن هذه
القضايا  ،وحيدث ذلك علي غري توقع فى بعض األحيان .إن أى حماولة لتحديد قضايا حالية أو متوقعة عند مرحلة
حمددة من الزمن سوف حتتاج إىل حتديثها بصورة متواترة.
خامساً ،ويف النهاية تأتي املعارف بشأن القضايا احلرجة والناشئة من العلوم والدوائر األكادميية ،وإن كانت تأتي أيض ًا
من خربة اجلهات الفاعلة اجتماعياً ،ومن املمارسات امليدانية .ويدرك فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي
والتغذية احلاجة إىل االعرتاف والعمل مع نُظم املعارف املتنوعة والقائمة على القرائن ،مع القبول يف نفس الوقت
بالتحدى احلقيقي الذي ميثله هذا اهلدف ،إىل جانب أهداف أخرى عندما تتصل املسألة بتقييم نوعية وسالمة نُظم
املعارف املختلفة ،وإجياد الطرق ملقابلتها ومقارنتها مبا يف ذلك نتائجها.
نهج نُظمي
وبأخذ االعتبارات الواردة أعاله يف احلسبان ،ويف أعقاب استعراض للطرق والنُهج املستخدمة يف عمليات مماثلة يف
ميادين ذات صلة ( Sutherlandوآخرون Sutherlan ،9002 ،وآخرون Sutherland ،9000 ،وآخرون،9000 ،
 Sutherlandوآخرون Pretty ،9002 ،وآخرون ،)9000 ،Foresight ،9000 ،قامت جلنة التوجيه التابعة لفريق
اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية بصياغة عملية حمددة وخمصصة لتلبية الطلب الوارد من جلنة األمن
الغذائي العاملي.
إن العملية اليت طورها فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية تتأسس علي نهج نُظمي .ولتحديد القضايا،
قامت جلنة التوجيه التابعة لفريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية أوالً ،ببحث نهاية السلسلة السببية،
كمعيار أساسي :تأثري القضايا على األمن الغذائي والتغذية .وحبثت جلنة التوجيه هذه الروابط السببية املتنوعة من
خالل هذا النظام من قضايا تتعلق بالتأثريات ،وبالطبيعة املختلفة هلذه الروابط السببية (االقتصادية ،والسياسية،
واالجتماعية) ،ووض عت يف اعتبارها أن كل واحدة منها ميكن أن تُوصف بطرق خمتلفة داخل امليدان ،وبأدوات
التخصصات األكادميية املختلفة ،ونُظم املعرفة املختلفة .وتعرتف هذه العملية ،من حيث األساس ،بأن األمن الغذائي
والتغذية تتأثر بقياسات متنوعة ،وأن طائفة واسعة من وجهات النظر تكون ضرورية للحصول على الصورة الكاملة هلذه
القضايا اليت تُشكل األمن الغذائي والتغذية اليوم (انظر مثالً .)http://www.gecafs.org
وقد بدأت هذه العملية بتحديد جمموعة من املعايري لتقييم القضايا من حيث كونها "حرجة" و أو "ناشئة" من زاوية
تأثريها على األمن الغذائي والتغذية:


القضية النُظمية :األهمية و أو التداعيات على نطاق النظام ككل؛
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التغذوية :تشمل هذه القضية اجلوانب ذات الصلة بالتغذية؛
العمق :مدى أهمية هذه القضية لنُظم األغذية والتغذية ككل ،أو إىل أجزاء حمددة من تلك النُظم؛
النطاق :عدد األشخاص املتأثرين بذلك؛
اإلطار الزمين :مدى عُ جالة هذه القضية ،أو خماطر التأثريات السلبية اليت تتزايد مع مرور الوقت ما مل يتم
التدخل بسرعة؛
التسارع :وهى قضية يُحتمل أن تتزايد بسرعة يف األهمية خالل فرتة زمنية قصرية نسبياً؛
ثُغرات املعرفة والفهم :وهي قضية ال توجد فيها املعارف وجتميع املعارف لتزويد صناعة القرار واجملتمع ككل
باملعلومات الالزمة.

إن املعايري األربعة األوىل تساعد يف عمل تقييم ملدى "حروجة" قضية ما .أما املعايري الثالثة األخرية فتساعد على فهم
البُعد الزمين ومتانة املعارف (مبا يف ذلك ثُغرات املعرفة) ،لإلمساك بـ الطابع "الناشئ" لقضية ما.
لذلك فقد صُمم استبيان لطلب املدخالت :وَصْفْ القضايا ،وصفاتها الرئيسية ،وتأثريها على األمن الغذائي والتغذية
وذلك طبق ًا للمعايري الواردة أعاله ،وقاعدة الرباهني اليت تساند الكل.
ووُجه االستبيان إىل الدوائر العلمية وكذلك إىل شبكات تنوع املعارف وأصحاب املعارف ،وأُرسل إىل قائمة مكونة من
مؤسسة ،ومنظمة ،وشبكة معارف ذات أهمية عاملية وإقليمية .وباإلضافة إىل ذلك ،أجرى فريق اخلرباء رفيع املستوى
لألمن الغذائي والتغذية مشاورة الكرتونية مجاهريية وذلك للسماح ألى حائز للمعرفة يرغب يف ذلك باملشاركة .وقد أُبلغ
مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي والفريق االستشاري أيضاً بتلك املشاورة .ووُضعت املعلومات على املشاع على موقع
الويب التابع لفريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية.
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وقد مت مجع ما يبلغ جمموعه  029قضية من  32مساهم ًا خمتلف ًا 93 :مؤسسة معارف ردت على الطلب ،فتم تقديم ما
جمموعه  20قضية ،ومت تلقي  29قضية من  92مصدراً خمتلفاً من خالل التحقيق العام .ويُقر فريق اخلرباء رفيع
4
املستوى لألمن الغذائي والتغذية مع االمتنان بالوقت واملساهمات اليت قدمها مجيع املشاركني.
اختيار جمموعة من القضايا
أوجزت أمانة فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية نتائج التحقيق وذلك يف وثيقة جتميعية ،متاحة على
موقع الويب التابع هلذا الفريق جنباً إىل جنب مع تقرير كامل للمحاضر 5.وقد اقرتحت الوثيقة التجميعية جتميعاً
4
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أثناء اجتماع فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية يف مايو أيار  ،9002عقدت جلنة التوجيه أيضاً مناقشة عامة مع الباحثني
املهتمني ،وأصحاب املعارف وأصحاب الشأن يف جامعة بريتوريا ،جنوب أفريقيا .وقد مكنت املناقشة ،إىل جانب نقاط أخري ،من إبراز أهمية
البُعد االجتماعي يف العديد من القضايا.
إن الوثيقة التجميعية للتحقيق وكذلك حماضر اجللسات الكاملة متوافرة على العنوان .www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
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خرائطياً منظماً جلميع القضايا الواردة ،وحددت عشرة جماالت مواضيعية واسعة هي (النُظمية ،واملوارد والبيئة،
واالستهالك ،واإلنتاج ،والتنظيم االقتصادي والتجارة ،الشؤون االجتماعية ،واحلوكمة ،والصراعات ،واألزمة،
واملعارف) واليت تَكُون داخلها جمموعات فرعية من القضايا 6.وعلى أساس ذلك ،مت حتديد مخس جمموعات نوعية من
القضايا ،مع مراعاة صفات القضايا املتعددة املعروضة يف التحقيق والصالت البينية القائمة فيما بينها.






أمناط االستهالك املتغرية واألمن الغذائي والتغذوي
املوارد الطبيعية واألمن الغذائي
الثروة احليوانية واألمن الغذائي
التغريات االجتماعية يف الزراعة واألمن الغذائي
تطور نُظم األغذية ،واحلضرنة والعوملة واألمن الغذائي

أدت القائمة الكاملة بالقضايا ،واجملموعات النوعية اخلمس ،وكذلك القضايا التسع اليت كانت متثل موضوعات تقارير
فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية 7،كنقطة بداية لعملية تكرارية ،تنهض على أساس املعايري ،واليت
أمكن بواسطتها للجنة التوجيه التابعة لفريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية أن تضم القضايا الرئيسية يف
قائمة قصرية .واشتملت عملية الضم هذه على حبث الثُغرات ،وتدقيق وصف القضايا ،واإلمساك بصالت القضايا بعضها
ببعض ،وكيفية ترابط القضايا بعضها ببعض (وغالباً ما تكون قضايا مُحرِكة) ،كما اشتملت علي مدى ارتباطها بطائفة
واسعة من اجملاالت املواضيعية .وبعمل ذلك ،أمكن ألعضاء جلنة التوجيه االستفادة من خلفيتهم املتعددة التخصصات
وخرباتهم املتنوعة ،وكذلك من التقارير املوجودة حالياً لدى فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية .وقد
رأت جلنة التوجيه أن القضايا التسع اليت كانت مناط طلب من جلنة األمن الغذائي العاملي إلصدار تقرير من فريق
اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية أن تُدرَج عملياً يف قائمة بالقضايا احلرجة و أو الناشئة ،ناهيك عن أن
جلنة األمن الغذائي العاملي قد أدرجتها بالفعل يف جدول أعمال سياساتها.
وقد صيغت القائمة النهائية أيض ًا حبيث إذا أُخذت القضايا ككل فإنها تغطي أوسع جمال ممكن.
إن هذه العملية املتكررة ،اليت حدثت يف العديد من اجللسات أثناء اجتماع ملدة ثالثة أيام عقدته جلنة التوجيه ،قد
أدت إىل وضع القائمة اآلتية للقضايا الرئيسية اخلمس ،اليت تُكمل قائمة القضايا التسع اليت طلبت جلنة األمن الغذائي
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قضايا نُظمية :نُظمية ومعقدة ،إمنائية .املوارد والبيئة :تغري املناخ ،واألرض ،واملياه ،والطاقة البحرية املائية ،واملوارد الوراثية .قضية
االستهالك :الطلب علي األغذية ،التغذية ،األمن الغذائي .اإلنتاج :اإلنتاج العام ،اخلسائر ،اإلنتاج احليواني ،اإلنتاج النباتي ،نُظم اإلنتاج
واالبتكار .الت نظيم االقتصادي والتجارة :التجارة ،تنظيم سلسلة األغذية واألسواق ،املال واالئتمان .قضايا اجتماعية :عمليات النزوح ،العمالة،
احلماية االجتماعية ،نوع اجلنس ،الشباب .احلوكمة :احلوكمة واحلقوق .الصراعات واألزمة .املعارف :توليد البيانات واملعارف ،والبحوث،
والتثقيف ،والتدريب ،وبناء القدرات.
تقلب األسعار واألمن الغذائي ،حيازة األرض واالستثمارات الدولية يف الزراعة ،األمن الغذائي وتغري املناخ ،احلماية االجتماعية لألمن الغذائي،
أنواع الوقود األحيائى واألمن الغذائي ،االستثمار يف زراعة أصحاب احليازات الصغرية من أجل األمن الغذائي ،مصايد األمساك وتربية األحياء
املائية املستدامة من أجل األمن الغذائي والتغذية ،الفاقد واملُهدر من األغذية يف سياق نُظم األغذية املستدامة ،املاء واألمن الغذائي.
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العاملي بالفعل إجراء دراسة يقوم بها فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية بشأنها لتزويد املناقشات
السياسية باملعلومات:






التغذية الصحية يف نُظم صحية متغرية
نُظم الثروة احليوانية واألمن الغذائي والتغذية :التحديات والفرص
عدم املساواة واألمن الغذائي والتغذية :حتمية تلبية احتياجات السكان احملرومني واملعرضني
الدور املتزايد ألسواق املال يف األمن الغذائي والتغذية
سُبل الوصول إىل نُظم أغذية مستدامة :السعي من أجل صحة اإلنسان والبيئة للجميع

إن كل قضية من هذه القضايا اخلمس تعتمد منظورًا خمتلف ًا تنظر على أساسه إىل التغريات النُظمية الرئيسية اليت حتدث
على صعيد القدرات لتأمني األمن الغذائي والتغذية ،واليت حتتاج إىل لفت أنظار صانعي القرارات إليها .وإذا أُخذت
كُلها معاً ،مبا يف ذلك العالقات البينية القائمة فيما بينها ،فإن هذه القضايا تشمل الكثري إن مل يكن مُعظم القضايا
األكثر ديناميكية وأهمية واملتعلقة باألمن الغذائي والتغذية ،ويف العديد من اجملاالت املواضيعية اليت حُددت أعاله،
وتَبُلوْر القضايا األربع األوىل االجتاهات الرئيسية اليت متثل حتدياً لقدرة النُظم الغذائية على كفالة األمن الغذائي
والتغذية .فتستكشف القضية األوىل التغريات يف النظام الغذائي واستهالك األغذية من حيث ارتباطها بتطور نُظم
األغذية .أما القضية الثانية فتتصل مبكون من أهم املكونات يف تغريات النُظم الغذائية أال وهو :زيادة استهالك املنتجات
احليوانية ،والذي خيلق فرص ًا وإن كان يزيد أيضاً من الضغوط على املوارد الطبيعية .وتعرتف القضية الثالثة بأن استمرار
عدم املساواة يف عدد متزايد من احلاالت يف احلصول على املوارد الطبيعية ،وكذلك الدخل املتوافر للحصول على األغذية
مي ثل حتدياً رئيسياً لكفالة األمن الغذائي والتغذية .أما القضية الرابعة فهي أكثر الظواهر الناشئة اتصاالً باجتاهات عوملة
األغذية وبارتباطاتها املتزايدة بالسلع غري الغذائية وبأسواق املال .وتشمل القضية اخلامسة مجيع القضايا األخرى وذلك
عن طريق التحقيق يف الطريقة املثلى للتصدى املشرتك هلذه التحديات ،وغريها أيضاً ،بصورة مستدامة ،وذلك يف سياق
املوارد احملدودة.
وبالوصول إىل هذه القائمة القصرية للقضايا ذات األهمية العاملية واحمللية ،وكما يؤكد ذلك اتساع التغذية الراجعة اليت
يتلقاها فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية كجزء من التحقيق ،يعرتف فريق اخلرباء بأن صُناع
السياسات قد يواجهون يف الواقع بقضايا أكثر بكثري ،وأن أولويات خمتلفة قد تظهر يف سياقات خمتلفة ،طبقاً لألوضاع
احملددة اإلقليمية والوطنية أو احمللية.
ول كل من القضايا اخلمس اليت مت حتديدها ،قدمت جلنة التوجيه التابعة لفريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي
والتغذية املزيد من الوصف التفصيلي 8للقضية ذاتها وعالقتها بالقضايا األخرى ،انظر األقسام من  0إىل  3أدناه.
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وبالنظر إىل الغرض من هذه الوثيقة واتساع كل موضوع ،قررت جلنة التوجيه احلد بدرجة كبرية من اإلشارة إىل املراجع يف الوصف التالي
للقضايا ،وميكن االطالع على قائمة مراجع أكثر تفصيال واتساعاً ،فيما بني العدد الكبري جداً غالباً الذي ميكن أن يفيد يف توثيق كل قضية ،يف
احملضر الكامل للتحقيق (املتوافر على اخلط مباشرة على العنوان .)www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
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 -0التغذية الصحية يف نُظم غذائية متغرية
يشمل نظام األغذية مجيع العناصر (البيئة ،السكان ،املُدخالت ،عمليات التجهيز ،البنية األساسية ،املؤسسات،
اخل) ،وكذلك األنشطة ذات الصلة باإلنتاج ،والتجهيز ،والتوزيع وإعداد األغذية واستهالكها ،وخمرجات هذه
األنشطة ،مبا يف ذلك املخرجات االجتماعية  -االقتصادية والبيئية (فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي
والتغذية9002 ،أ)  .وتظل نُظم األغذية متنوعة وإن كانت تتمحور كلها حول العامل نتيجة للعوملة (انظر القضية  2بشأن
أسواق املال فيما يلي) .إن سرعة هذه التغريات ،وتوحد اجتاهها – وتنوع إنتاج احلبوب واللحوم ،مثالً – واملزيد من
االستهالك من األغذية عالية التجهيز ،اليت توزع عرب عدد أقل من القنوات األكثر متركزاً ،تكمن وراء التغريات
الغذائية العميقة اليت شاهدناها يف أواخر الـ  90سنة املاضية.
و هناك العديد من نُظم األغذية ،اليت تتعايش يف نفس البلد وحتى يف نفس املدينة .ويُشري أحد التقديرات إىل أن نُظم
األغذية الزراعية الصناعية تستأثر اآلن بنسبة ترتاوح بني  23-20يف املائة من استهالك األغذية ،بينما تستأثر النُظم
التقليدية بـ  33-30يف املائة ( Rastoinو  .)9000 ،Ghersiغري أنه يصعب يف الواقع حتديد الفرق .فاحلضرنة تؤدى
إىل قيام نُظم لألغذية والسلوكيات املُسَبِبِ ْة للسمنة .فقد ركزت الطلب على األغذية ،بينما ارتفعت الدخول ارتفاعًا
سريعاً ،وخباصة يف أجزاء واسعة من آسيا .وقد أثرت هذه االجتاهات تأثرياً كبرياً يف تطور نُظم األغذية ،مبا يف ذلك
كيفية حتديد مصادر األغذية وكيفية تسويقها إىل املستهلكني .فمثالً ،ازدادت الزراعة بالعقود زيادة كبرية مثلما ازداد
ضلوع بائعي األغذية بالتجزئة يف اإلنتاج .وقد ازداد الرتكز السوقي بني جتار السلع ومسؤولي جتهيزها جنباً إىل جنب
مع التوسع السريع يف أسواق السوبر ماركت يف معظم أقاليم العامل ( Fournier ،Colonnaو 9002 ،Touzard؛
 Timmer ،Reardonو  .)9009 ،Mintenوتظهر األغذية اجلديدة املُجهزة جتهيزاً أولياً على الدوام ،وتستمر منافذ
بيع األغذية السريعة يف االتساع .وقد أدت التغريات املتشابكة يف نُظم التغذية ونُظم األغذية إىل انتقال سريع يف النُظم
الغذائية البشرية عرب العامل  .وقد ارتبط االنتقال السريع يف النُظم الغذائية حنو "النُظم الغذائية الغربية" يف العديد من
البلدان باالجتاهات العاملية يف التجارة ،وباحلضرنة ،وبتسويق األغذية ،والنفوذ املتزايد لصناعات األغذية املتعددة
اجلنسيات ،وكذلك وسائل اإلعالم والتغريات يف أسلوب احلياة ( .)9002 ،Popkinوقد أدت الشركات الكربى
لتجهيز األغذية إىل تغيري الطريقة اليت حيصل بها الكثري من املستهلكني على األغذية ويستهلكون أغذيتهم وكذلك
نُظمهم التغذوية .ومل تُفد مجيع تلك التغريات الصحة العامة .فازدياد توافر عدد حمدود من احملاصيل الرئيسية قد
أدى إىل تيسري الوصول إىل األغذية الرخيصة الكثيفة الطاقة .وتُتاح التحليالت اجليدة هلذه الظواهر مثالً يف تقرير حالة
األغذية والزراعة ملنظمة األغذية والزراعة (منظمة األغذية والزراعة9002 ،أ).
على الرغم من تَركُز االهتمام باألمن الغذائي تارخيياً على املتحصل اإلمجالي من السعرات احلرارية ،يوجد اليوم اهتما ٌم
ثالثي ،وهو عبء ثالثي مكون من سوء التغذية ،يف املتحصل الغذائي من الطاقة (اجلوع ،والذي تقدره منظمة األغذية
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والزراعة بأنه يؤثر يف  229مليون شخص عاملياً؛ 9ومثة عبء ثانٍ يتخذ شكل حاالت نقص املغذيات ،كاحلديد،
واليود ،وفيتامني ألف ،ويصيب حنو ملياري نسمه؛ 10ومثة عبء ثالث يتمثل يف العدد املتزايد سريعاً يف األشخاص
زائدي الوزن الذين تُقدِر منظمة الصحة العاملية عددهم بـ  0.2مليار بالغ ( 23يف املائة من جمموع سكان العامل البالغني)
يف  ،9002والذين يوجد  300مليون منهم ( 00يف املائة) مصابون بالسمنة 11.وباإلضافة إىل ذلك ،فإن هناك  20مليون
طفل دون سن املدرسة كانوا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة يف  .9002وتتداخل هذه الفئات ،ذلك أن كالً من حاالت
نقص السعرات احلرارية والسمنة ميكن أن يتعايشا مع حاالت نقص املغذيات ،بينما حاالت نقص املغذيات ميكن أن
حتدث لدى األشخاص الذين حيصلون على متحصل مناسب من السعرات احلرارية .ومع ذلك ،فإن تداعيات كل من
حتسن فهمنا ألهمية التغذية والنمو السريع يف حدوث زيادة الوزن والسمنة لدى كل من البلدان املتقدمة وعدد من البلدان
النامية خيلق حتدياً جديداً لألمن الغذائي يواجه احلكومات ،وهو حت ٍد ال يستجيب لسياسات األمن الغذائي اليت تركز
فقط على املتحصل من السعرات احلرارية.
وعلى الرغم من احلاجة إىل اتباع نهج متعدد األوجه حلل مشكالت التغذية احلالية واملتوقعة مستقبالً ،فإن تغريات
نظام األغذية سوف تلعب دوراً رئيسياً فى عالج هذا العبء الثالثي (9009 ،Herforth؛ ،Pinstrup-Andersen
 .)9002ولن يكفي البحث عن حلول هلذه املشكلة على مستوى املستهلك فقط ،بالتثقيف وباملشورة الغذائية .فممارسات
املستهلكني تتأثر بالكثري من أدوات القياس السياقية .كما أن االختيارات اليت تتم يف كل مرحلة من مراحل نُظم األغذية
هلا أهميتها اخلاصة .ومع ذلك ،فإن تطور نُظم األغذية يسري على هدى جمموعة أهداف لطائفة واسعة من اجلهات
الفاعلة .ذلك أن حتسن الصحة والتغذية هما هدف واحد من بني هذه األهداف الكثرية .وتسري يف ركاب هذا اهلدف
احلاجة إىل السالمة االقتصادية ،مثالً ،اليت تشمل حافزاً لتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن
حتسن الصحة والتغذية غالباً ما تكون تابعة ألهداف أخرى ،ويرجع ذلك ألسباب من بينها أن هناك نقص ًا يف القرائن
العملية بشأن أفضل الطرق لتحقيق ذلك .فإذا كان املزارعون ،ومُجَ ِهزو األغذية ،واجلهات الفاعلة األخرى يف نظام
األغذية يسعون لتحقيق غاييت الصحة والتغذية ،وجب إدماج هاتني الغايتني مع غايات أخرى ذات أهمية مساوية أو
أهمية أكرب بالنسبة للجهات الفاعلة املعنية.
وقد كان فهم الكيفية اليت ميكن بها لنُظم األغذية أن تُسهم يف حتقيق نتائج أغذية أكثر صحة هو القضية اليت تُثار يف
معظم األحيان على الدوام يف االستبيانات اليت استُكملت عند إعداد هذه املذكرة ،فاملساهمات ذات الصلة بالصحة
تطرقت إىل الكثري من القضايا ،من بينها احلاجة إىل وجبات غذائية صحية وأكثر توازناً ،وحتسني التغذية .وقد ركز
عدد من االستبيانات على النُظم الغذائية الصحية لألشخاص املُعرضني ،مبا يف ذلك أولئك املوجودون يف أماكن كثرية من
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التقديرات لـ  9002-9000من بوابة منظمة األغذية والزراعة املعنية باجلوع على اخلط ،واليت مت الدخول إليها يف
(متوافرة على .) http://www.fao.org/hunger/en/
تقدير لفقر الدم عاملي ًا من منظمة الصحة العاملية ،اليت مت الدخول إليها يف  93يونيو حزيران ( 9002وهي متاحة على
)http://www.who.int/nutrition/topics/ida/en/.
صحيفة الوقائع رقم  200ملنظمة الصحة العاملية ،اليت روجعت يف مايو أيار  ،9002ومت الدخول إليها يف  93يونيو حزيران ( 9002متاحة على
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/(.
93

يونيو حزيران
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أفريقيا ،ويف االقتصادات الناشئة ذات الدخل املتوسط .وتُشري ردود االستبيان إىل احلاجة إىل تنوع كافٍ يف الوجبات
الغذائية لتحسني تغذية السكان ذوى الدخل املنخفض ،مبا يف ذلك أولئك الذين يعيشون يف أزمة .أما يف أوقات ارتفاع
أسعار األغذية وتقلبها ،تتدهور تغذية األُسر ذات الدخل املنخفض ،وتتعرض القدرات املستقبلية للخطر (فيصاب التعليم
باالنكماش ،وتباع األصول اإلنتاجية يف بعض األحيان وهلم جرا) .ونظراً للتبعات الطويلة األجل للتغذية الفقرية يف
مقتبل احلياة ،فقد أشار أصحاب اإلجابات إىل سوء التغذية أثناء الطفولة على أساس أنها قضية مهمة بصفة خاصة.
تسارع يف االنتقال الغذائي
توجد لدى بعض األقاليم تعدادات سكانية كبرية متر بكل الفئات الثالث للنُظم الغذائية غري الصحية :نقص التغذية،
ونقص املغذيات الدقيقة والسمنة .ذلك إن االنتشار املتزايد للوجبات الغذائية غري الصحية ،والسمنة واألمراض غري
املُعدية ذات الصلة بالنُظم الغذائية حتدث حتى مع استمرار اجلوع وسوء التغذية يف خمتلف القطاعات السكانية.
إن النمو االقتصادي وزيادة الدخول متيل ألن تؤدى أوالً إىل زيادة يف مقدار األغذية اليت يستهلكها األفراد وأُسرهم ،ثم
إىل زيادة التنوع يف وجباتهم الغذائية .وهذا يؤدى بدوره إىل زيادة يف إنتاج األغذية املُجهزة واملكونة من مكونات
حيوانية ،مع وجود تداعيات بالنسبة الختيار احملاصيل ،وذلك مع ارتفاع الطلب على األعالف احليوانية وعلى
مكونات األغذية املُجهزة ،وخباصة أنواع السكر والدهون مثل مشروب الذرة الغين بالفركتوز ،وزيت النخيل (انظر
املناقشة بشأن نُظم الثروة احليوانية حتت القضية  9أدناه).
إن األغذية الكثيفة الطاقة اليت تتكون أساساً من عدد حمدود من السلع احملصولية واملنتجات اجملهزة قد ارتبطت
بازدياد حدوث األمراض غري القابلة لالنتقال وذات الصلة بالسمنة .ويرتبط هذا االجتاه أيضاً باخنفاض احملتوى من
األلياف واملغذيات يف وجبات الطعام ،مما يُسهم بدوره يف زيادة حاالت النقص التغذوي .وبالنظر إىل االجتاهات القصرية
واملتوسطة ،يكون علينا أن نراعي تأثريات تغري املناخ على نُظم األغذية .ومع تزايد عدم اليقني البيئي ،تُصبح قدرة نُظم
األغذية على املقاومة مهمة بدرجة حرجة .فمن احملتمل لنُظم األغذية ووجبات الطعام أن تتأثر من خالل إنتاجية
احملاصيل ،وتفاوت توافر املياه ،وكذلك مع تزايد تقلب أسعار السلع الذي يرتبط بتغري املناخ ( Wheelerو Von
.)9002 ،Braun
إن التغريات اليت حتدث يف األسعار النسبية ملختلف األغذية هى تغريات كبرية وتلعب دوراً يف النُظم الغذائية اليت
يتزايد عدم توازنها من الناحية الغذائية .ومع مرور الوقت ،اخنفضت تكاليف املُحليِات والدهون اخنفاضاً كبرياً مقارنة
بتكلفة الفاكهة الطازجة واخلضر .وتصب كل هذه العناصر يف مصلحة تطور سريع جداً لنُظم التغذية .فمن بني األسباب
اليت جتعل الصحة والتغذية مُلِحتيَْن هلى السرعة اليت حيدث بها االنتقال التغذوي ونطاقه اجلغرايف .وعلى الرغم من
أن مستوى اجلوع بني سكان العامل قد اخنفض ،فإن الوجبات غري الصحية مل تتضاءل؛ بل على العكس ،فبالنسبة
ملليارات السكان يف مجيع أحناء العامل ،برزت حاالت نقص املغذيات الدقيقة والسمنة كقضيتني حرجتني .وكان من
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نتيجة ذلك ،أن أصبحت البلدان حتتاج إىل إعادة التفكري يف اسرتاتيجيات األمن الغذائي والتغذية على نطاق املنظومة،
وتطوير سياسات متكاملة مشرتكة بني القطاعات.
عالج سوء التغذية من خالل نهج نظام األغذية
إن النظر إىل األمن الغذائي والتغذية من منظور نُظم األغذية ليسمح ببحث االرتباطات الداخلية بني خمتلف مناذج
اإلنتاج واالستهالك وتأثرياتها على التغذية والصحة .كما أن اجلهود السابقة ملعاجلة املشاكل اليت تنشأ عن الوجبات
غري الصحية بالرتكيز على التثقيف التغذوي على مستوى املستهلك وحده مل حتقق إال جناحاً حمدوداً .وينبغي
للوجبات الصحية أن توفر استهالكاً مناسباً من املغذيات الكربى احملتوية على الطاقة (الكربوهيدرات والربوتينات
والدهون) ،ومن املغذيات الدقيقة (الفيتامينات واملعادن) الضرورية للنمو والتطور اجلسمي واإلدراكي (منظمة األغذية
والزراعة9000 ،أ ) .وينبغي لنهج يقوم أساساً على األغذية جتاه الصحة أن يساعد يف التعامل مع املشكالت الصحية
املزمنة ،مثل الدرن الرئوي ومتالزمة العوز املناعي املكتسب .والستهداف وجبات غذاء صحية ،على احلكومات أن تفهم
كيف تتقاطع الزراعة ونُظم األغذية املختلفة مع التغذية والصحة.
وتدعو هذه املشكلة إىل إعادة تشكيل نُظم األغذية ،وإدراج نُهج تراعي االعتبارات التغذوية داخل السياسات
واملشروعات الزراعية ،وكفالة وجود تنوع يف اختيار احملاصيل واملنتجات الزراعية األخرى ،وإجراء تقييم للتدابري
احملتملة لزيادة املغذيات الدقيقة يف الرتبة ،وذلك عن طريق إدراج مغذيات دقيقة يف األمسدة أو باستخدام نُهج زراعية
إيكولوجية ،وكذلك عن طريق تشجيع وجبات غذائية ونُظم غذائية أكثر استدامة ،وتطوير التثقيف التغذوي يف مجيع
األعمار .وسوف يستلزم ذلك فهم ًا أفضل لُمحفِزَات تغريات استهالك األغذية.
أما بالنسبة ألولئك الذين يعتمدون أساساً على نُظم األغذية التقليدية ،فهناك فرص مهمة لتحسني التغذية عن طريق
الوصول إىل وجبات متوازنة ،وبيئة صحية (وخباصة ،املياه النظيفة) مع الرتكيز على تقليل عبء الوقت الذي تستغرقه
املهام األُسرية املتوقع تقليدياً من املرأة القيام بها ( .)9009 ،Herforthويف احلقيقة أنه يُمكِن التباع العادات الصحية
والنظافة أن متثل أهمية حرجة ،حيث أن األشخاص غري األصحاء تواجههم مشاكل أكثر يف إطعام أُسرهم بصورة
سليمة .وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي للجهود أن تُبذل لزيادة تنويع إمدادات األغذية ( Khouryوآخرون .)9002 ،وهلذا
السبب ميكن لتطوير نُظم الزراعة الزراعية اإليكولوجية أن تُشجع على غرس حماصيل أكثر تنوعاً وتساعد يف منع
اخنفاض وجبات الغذاء الصحية ( .)9002 ،Davidوميكن للتنوع البيولوجي أن ينهض بدور مهم يف اإلنتاج الزراعي –
اإليكولوجي املستدام ،وكذلك يف النهوض بالتغذية ( Fanzoوآخرون .)9002 ،إن التنوع البيولوجي واألغذية متشابكيْن
تشابكاً وثيقاً مع اجلوانب الثقافية والروحية لألغذية ،وميكن لذلك أن يؤخذ فى احلسبان من أجل تطوير وجبات
غذائية ذات قيمة تغذوية أعلى.
ويف معظم البلدان ،وخباصة يف البلدان النامية ،توجد سُبل متعددة تربط بني النظم الغذائية والتغذية نظراً ألن العديد من
نُظم األغذية تتعايش مع بعضها البعض ( .)9002 ،Pinstrup-Andersenإن األُسر اليت تعيش على الكفاف (وبصورة
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كاملة يف النادر) تكون معتمدة ذاتياً إىل حد كبري على إمداد نفسها باألغذية الالزمة ويكمن السبيل املُهيمن يف اختيار
احملاصيل ،وكمية األغذية املُنتجة ،والوقت املتاح إلعداد األغذية ،ويف أمناط االستهالك .إن األغلبية الكبرية من األُسر
يف أحناء العامل تُشارك مبستوى ما يف اقتصاد السوق :فعند املستوى األدنى من التكامل ،تقوم األُسر بزراعة األغذية من
أجل االستهالك املباشر لألُسر ،وتشرتي و أو تبيع بعض األغذية ،ومعظمها مكونات خام .وبالتحرك على طول هذه
السلسلة املتصلة ،حيث يزداد الدخل القابل للتصرف و أو يقل الوقت أو فرصة الطهي داخل األسرة (مثالً ،فرصة
وجود مطبخ أو إمكانية احلصول على وقود الطهي هلو أمرٌ صعب بالنسبة لسكان األحياء الفقرية يف احلضر) .ومتيل
األُسر إىل استهالك املزيد من األغذية املُجهزة واألغذية املطهوة خارج املنزل .كما أن االخنراط يف السوق يفتح مسارات
إضافية بني التغذية ونُظم األغذية :فتبدأ القوة الشرائية لألسرة تظهر كشئ مهم ،وخباصة بالنسبة للمشرتين اآلخرين يف
السوق احمللية ،وينطبق ذلك على نوعية األغذية اليت تُطرح للبيع يف السوق .إن سالمة األغذية ونوعية األغذية املُجهزة
تستحوذ على أهمية أكرب .كما أن الطلب على وقت أحد اجلنسني بصفة حمددة يظل مهماً ،وخباصة عندما يُدفع باملرأة
إىل أسواق العمل ويَجِدْن وقتهُنَ يضيق بسبب تزاحم الطلب عليه من جانب الوظائف اإلنتاجية واإلجنابية.
ينبغي أن تُفهم هذه املسارات يف سياقها احمللي وذلك قبل اقرتاح السياسات .إن قضية عدم املساواة ينبغي بالتأكيد أن
تُبحث (انظر املناقشة يف القضية  2أدناه) وكذلك العوامل األخرى ،مبا يف ذلك الفاقد واملُهدر ،والفاقد من املغذيات يف
املراحل املختلفة من احلقل إىل طبق الطعام ،واخنفاض تنوع وجبات الطعام ،وسلوك املستهلكني .ويف احلقيقة ،أن
البيئة احمللية اليت يعيش فيها املستهلك (مبا يف ذلك عوامل مثل املسافة بني املساكن األُسرية ومنافذ بيع األغذية
السريعة ،واحلوانيت احمللية واحلصول على التعليم) ينبغي النظر إليها بنفس مقدار النظر إىل اخليارات املُتاحة يف
السوق والظروف الفسيولوجية لكل شخص (مثل احليوم اجلرثومي يف أحشائه) ( Guillouو .)9002 ،Matheron
ثُغرات املعرفة
تتوافر اآلن قرائن كثرية بشأن تداعيات الصحة والتغذية اخلاصة بنُظم أغذية خمتلفة عرب طائفة واسعة من امليادين
العلمية .وحتتاج هذه املعرفة إىل التوحيد من أجل االرتقاء بفهم كيفية تشكيل وتناول املسارات املؤدية إىل التغذية
الصحية .وينبغي هلذا اجلهد أن يساعد يف حتديد أى تغريات الزمة لُنظم التغذية من أجل حتسني الوجبات الغذائية،
ناهيك عن جهود زيادة اإلمدادات ،وكيفية حتسني الكثافة التغذوية ،وزيادة تنوع كل ما يُنتج ويُسوَّق .فما هي
احملددات (الفسيولوجية ،واحلِسيةَ ،واالجتماعية ،والسياساتية ،وما إىل ذلك) للتغريات اليت تعتور االستهالك؟ وكيف
تُحرِك ديناميكيات جتهيز األغذية وقطاع البيع بالقطاعي أمناط االستهالك؟ وكيف للحكومات واجملتمعات أن تُشجع
السلوك الصحي ،ووضع مقننات اجتماعية جديدة؟ وكيف هلا أن تستفيد من تنوع النُظم احلالية بدالً من تشجيع
االتساق يف هذه النُظم؟ وما هو دور السياسات اجلماهريية يف تعزيز احلصول على الغذاء الصحي ،واملغذي ،واملناسب
ثقافياً للجميع؟ وكيف ميكن للحكومات واجملتمعات أن تُعزز ،وتُشجع وحتمي النُظم الغذائية الصحية من خالل
اإلنتاج املستدام والتجهيز الذي يُعلِي من قدر التغذية؟ ما هى التدابري اليت ينبغي ملختلف أصحاب الشأن ،مبا فيهم
احلكومات واجملتمع املدني والقطاع اخلاص أن يتخذوها؟ إن حتسني فهم املسارات القائمة بني خمتلف أجزاء نظام
األغذية والصحة البشرية والتغذية وكيفية تغيريها عن طريق إدخال التغيريات السلوكية والسياساتية أمرٌ الزم على وجه

14

السرعة ،وهو ما يستلزم بدوره إجراء حتاليل متكاملة وحبوث متداخلة التخصصات ،وهما أمران مل يُطورا تطويراً كافياً.
إن هذه النظرات الثاقبة من شأنها أن تعود مبردود مرتفع على مستوى الصحة والتغذية وأن تُعزز األمن الغذائي.
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 -4نُظم الثروة احليوانية واألمن الغذائي والتغذية :التحديات والفرص
يوفر اإلنتاج املتصاعد بسرعة من األغذية حيوانية املصدر إمكانات إدخال حتسينات حتويلية على األمن الغذائي
والتغذية وذلك عن طريق تعزيز سُبل احلصول على الربوتينات واملغذيات الدقيقة احليوية بالنسبة ملاليني الفقراء،
وتوفري الدخل وفرص العمالة ،مبا يف ذلك ما يقدر بنسبة  70يف املائة من أشد السكان فقراً يف العامل ،والبالغ عددهم
 0.2مليار نسمة والذين يعتمدون على الثروة احليوانية يف كسب عيشهم (منظمة األغذية والزراعة .)9002 ،ويف نفس
الوقت ،تقع على توسع القطاع مسؤولية االستهالك املُفرط وغري الصحي لبعض أشكال األغذية احليوانية املصدر،
وخباصة ،ومبا ال يقتصر على البلدان املتقدمة فقط .إن نُظم إنتاج الثروة احليوانية الكثيفة حتتاج إىل مستويات مرتفعة
من االستثمارات يف التكنولوجيا اليت تكون أيسر بالنسبة للعمليات الواسعة النطاق ،واليت تتم على حساب خماطرة
أصحاب احليازات الصغرية بعدم القدرة على االستفادة من هذه الفرص .وباإلضافة إىل القلق على صحة البشر املرتبط
باالستهالك املُفرط ،فإن إنتاج منتجات الثروة احليوانية خيلق قدراً كبرياً من الكرب البيئي ،مبا يف ذلك ارتفاع
انبعاثات غازات الدفيئة ،وتلوث الرتبة وتدهورها ،وتلوث املاء واهلواء .إن هذه التكاليف البيئية الكبرية لنُظم اإلنتاج
املُكثف ال يتم تدخيلها يف األسعار .كما أن عمليات علف احليوانات املغلقة ،بصفة خاصة ،ترتبط بعوامل خارجية،
وبالقلق على رعاية احليوانات ،وميكن هلذه األنشطة أن تكون مصدراً لتلوث منخفض إذا زودت باالستثمارات
والتكنولوجيات املناسبة .إن السياسات العامة واإلعانات ال ترتكز غالباً على أصحاب احليازات الصغرية .فاملخاطر
والفرص اخلاصة بُنظم الثروة احليوانية كبرية ،ويلزم اآلن اختاذ إجراءات إلعادة التوازن إىل الدور الذي يقوم به هذا
القطاع وذلك نظرًا إىل الزيادات املتوقعة يف اإلنتاج واالستهالك.
تناولت مخسة عشر رداً من الردود على استبيانات نُظم الثروة احليوانية والزراعة املعتمدة على احليوانات ،جاعلة إياها
إحدى أكرب القضايا املثرية للقلق جملموعة أصحاب الردود على االستبيانات .وقد عكست الردود التناقضات الظاهرة يف
تقييم نُظم الثروة احليوانية ،مع وجود بعض املساهمات اليت تُشري إىل أهمية قطاع الثروة احليوانية كوسيلة للقضاء على
الفقر وحتسني كل من احلصول على األغذية وعلى التغذية األفضل ،بينما ركزت ردود أخرى على تداعيات ارتفاع
مستوى االستهالك العاملي من األغذية احليوانية املصدر ،مثال ذلك الطلب العاملي على احلبوب ،وكذلك االهتمامات
بصحة احليوان ورعايته.
إن هذه القضية حرجة وناشئة :توجد معارف علمية كثرية اآلن تكفي إلنارة الطريق أمام السياسات اليت ميكن أن تقلل
بدرجة كبرية من األضرار اليت تنشأ عن بعض نُظم الثروة احليوانية بينما تزيد من النتائج اإلجيابية بالنسبة للتغذية
ولفرص كسب العيش اليت ميكن أن يوفرها قطاع الثروة احليوانية .ويف نفس الوقت أدى تسارع الطلب على األغذية
احليوانية املصدر إىل استحداث دوافع جديدة وإىل تغري مقاييس املشكالت ،والفرص اليت خيلقها هذا القطاع ،ومن
الضروري احلصول على معارف جديدة لفهم هذه التغريات ،وكيفية تقاطعها مع بعضها البعض ،ومع اهتمامات األمن
الغذائي والتغذية ،وهي أم ٌر أساسي إلنارة الطريق أمام السياسات الفعالة لألمن الغذائي والتغذية.

16

ازدياد أهمية نُظم الثروة احليوانية يف نُظم األغذية ،كما يظهر ذلك من اجتاهات اإلنتاج واالستهالك والتجارة
إن نُظم الثروة احليوانية عرب الكرة األرضية ذات أهمية مركزية بالنسبة لنُظم األغذية .فاللحوم واأللبان والبيض توفر
حنو  02يف املائة من الطاقة و  92يف املائة من الربوتني الذي يُستهلك عاملياً مع ارتفاع نصيب البلدان املتقدمة من ذلك
( 90يف املائة و  20يف املائة على التوالي) (منظمة األغذية والزراعة .)9002 ،إن الطلب على األغذية احليوانية املصدر
قد تزايد خالل العقود الزمنية القليلة األخرية بسبب النمو السكاني وزيادة الدخل ،جنباً إىل جنب مع احلضرنة يف
البلدان النامية فيما يطلق عليه غالباً "ثورة الثروة احليوانية" وهو الطلب الذي من املتوقع أن يستمر يف التزايد بشدة.
وتتفاوت كمية وأنواع األغذية احليوانية املصدر اليت تستهلكها جمموعات وبلدان خمتلفة وإن كان هناك تقارب واضح
بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة بصفة عامة .وقد تضاعف استهالك اللحوم ثالث مرات عاملياً خالل الـ  20سنة
األخرية ،ومن املتوقع أن يتضاعف مرة أخرى حبلول عام  Pingali( 9020و  .)9000 ،McCullochويتزايد استهالك
اللحوم واأللبان كذلك بصورة أسرع من النمو املتوقع ألى مُنتَج حمصولي ( Smithوآخرون .)9002 ،ويسري االنتقال
التغذوي لدى البلدان النامية بصورة أسرع مما كان عليه تارخيياً لدى البلدان املتقدمة (Manceron ،Guyomard
و.)9002 ،Peyraud
ففي جانب اإلمدادات ،استقر إنتاج األغذية احليوانية املصدر لدى البلدان املتقدمة وإن كان يزداد بسرعة يف البلدان
النامية .ويبدو ذلك ملحوظاً بصفة خاصة يف الصني ،ويبلغ أقصي تباطؤ يف أفريقيا جنوبي الصحراء ( Raeو ،Nayga
 .)9000وتتفاوت نُظم اإلنتاج من حيث السلعة والبلد ،من الرعي املفتوح إىل النُظم املختلطة للمحاصيل الثروة احليوانية
وال نموذج الكثيف املُغلق السريع النمو ،وخباصة يف جمال الدواجن واخلنزير .وقد ترتب على ذلك ارتفاع يف استخدام
"األغذية للعلف" مع استخدام نصف احلبوب اليت ينتجها العامل اآلن لعلف احليوانات (مبادرة التقييم الدولي للمعرفة
والعلوم والتكنولوجيا الزراعية املوجهة ألغراض التنمية ،)9002 ،مع تزايد الضغوط على األراضي نتيجة لذلك .وهناك
أيضاً اجتاه واضح إىل تكامل أوثق بني إنتاج املدخالت وإمداداتها ،وبني التجهيز ،والتسويق ،وارتباطات املستهلك
بسالسل إمدادات األغذية .إن أوجه القلق بشأن الرتكيز والعوائق جتاه املنافسة واضحة .فاملنتجات جيري جتهيزها
بصورة أكثر اكتماالً وتباع بصورة متزايدة يف أسواق السوبر ماركت ،أو تؤكل خارج املنزل .وتوجد أسواق كبرية غري
نظامية متعايشة مع هذه األسواق النظامية الناشئة لدى البلدان النامية.
وعلى الرغم من إنتاج واستهالك نسبة عالية جداً من األغذية احليوانية املصدر داخل احلدود احمللية ،فإن التجارة
تتزايد مبا يف ذلك وجود منتجات الثروة احليوانية يف  ،9002نسبة  07يف املائة من قيمة التجارة الزراعية العاملية
(منظمة األغذية والزراعة .)9002 ،وهناك تأثريات أخرى مهمة إلنتاج األغذية احليوانية املصدر على التجارة الزراعية
تتعلق باحلركة الدولية لألعالف .فبالنسبة لبعض البلدان واألقاليم مثل االحتاد األوروبي والصني ،فإن توافر األعالف
املستوردة ذو أهمية حيوية لقطاع الثروة احليوانية لديهما .فقد ازدادت واردات األعالف بأسرع من ازدياد واردات
منتجات األغذية احليوانية املصدر .إن إنتاج الصني املتزايد من اللحوم ،وتزايد إنتاج آسيا واستهالكها بصورة أكثر
اتساعاً ،له تأثريه على إنتاج وجتارة احلبوب والبذور الزيتية الدولية .مثال ذلك (انظر 9002 ،Peine؛ و ،Sharma
 .)9002وما فتئت االختالالت التجارية ،مبا يف ذلك التعريفات اجلمركية ،والقيود على احلصص ،وإعانات التصدير
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واإلنتاج ،وكذلك القواعد التنظيمية لسالمة األغذية ،تشكل عوائق أمام انتقال األغذية احليوانية املصدر عرب احلدود.
فترتكز الصادرات يف أقل من عشرة بلدان ،مبا يف ذلك بعض االقتصادات الناشئة يف أمريكا الالتينية (اللحم البقري،
والدواجن) ،وآسيا (الدواجن والبيض من جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وكذلك اللحم البقري من اهلند) (Rae
و.)9000 ،Nayga
منظور أمن األغذية والتغذية
إن نُظم الثروة احليوانية هي مصدر مباشر لألغذية والتغذية ،وتُسهم يف مليارات فرص كسب العيش ،وتوجد يف صميم
الكثري من التقاليد االجتماعية والثقافية والسياسية املختلفة .وتسهم األغذية احليوانية املصدر إسهاماً مهماً وإجيابياً يف
الصحة والتغذية وذلك عن طريق توفري السعرات احلرارية ،والربوتينات واملغذيات الدقيقة .وميثل االحتفاظ ببعض
املاشية ،وخباصة من جانب أشد األُسر فقراً سبيالً آخر لالحتفاظ برأس املال ،كما ميثل يف غالب األحيان وسيلة
ضرورية للفرار من الفقر (منظمة األغذية والزراعة .)9002 ،ويف نفس الوقت ،ميكن لنُظم الثروة احليوانية أن تُسهم
بنسبة تتجاوز حجمها النسيب يف إحداث األضرار البيئية ،وفقدان التنوع البيولوجي ،واإلضرار برعاية احليوان،
وبالنتائج السلبية للتغذية ،وذلك عن طريق االستهالك الزائد عن احلاجة .وتوجد أيضاً هواجس مُوثقًّة جيداً بشأن
االخنفاض احلاد يف التنوع اجليين للثروة احليوانية وذلك نتيجة لإلنتاج الكثيف من حفنة قليلة من السالالت (منظمة
األغذية والزراعة .)9002 ،وتشمل التطورات الناشئة مؤخراً إنتاج اللحم االصطناعي (املسمى "اسكميت" ،وهو حلم
يُربى يف طبق برتي لزراعة اخلاليا داخل املختربات) ،والذي أدى إىل مناقشات عاصفة ،يُشري فيها املناصرون إىل رعاية
احليوان وإىل املزايا البيئية ،ويُشري فيها املعارضون إىل نُظم األغذية املساهمة يف "ختليقية" نظام األغذية.
إن عدداً من الضغوط االقتصادية ،من بينها التوسع احلضري ،والتوسع يف زراعة احملاصيل ،وتطوير صناعات التعدين
والنفط والغاز قد عَ َّرضت نُظم الثروة احليوانية التقليدية للخطر ،مبا يف ذلك الرعي البدوي املتنقل والرعي الرحال
(االرحتال املومسي من مراعي الصيف اجلبلية إىل السهول الشتوية) .ويرتبط الرعي البدوي املتنقل والرعي الرحال
مبجموعة من القضايا ،من إدارة بيئية (مثالً ،التعامل مع اجلفاف) ،إىل مكافحة األمراض احليوانية ،واحملافظة على
التنوع البيولوجي والرتاث الثقايف والعوامل االقتصادية اخلارجية مثل السياحة (0222 ،Niamir-Fuller؛ ،Nelson
 ،)9009مع التأثريات الكلية اليت تكون إجيابية بصفة عامة إذا أُحسنت إدارة النظام.
إن قطاع الثروة احليوانية حيتل أربعة أمخاس مجيع األراضي الزراعية ،ويُستخدم رُبعها يف زراعة احملاصيل العلفية
(منظمة األغذية والزراعة .)9002 ،9002 ،وهناك دالئل قوية على أن أجزاء من هذا القطاع مرتبطة مبشاكل بيئية
كبرية ،من بينها تدهور األراضي اخلطري ،وارتفاع مستويات انبعاثات غازات الدفيئة ،وتلوث املياه واهلواء وفقدان
التنوع البيولوجي ،واليت حتمل كلها خماطر واضحة بالنسبة لألمن الغذائي والتغذية .وميكن عمل الكثري يف حدود نُظم
اإلنتاج احلالية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة (منظمة األغذية والزراعة )9002 ،وزيادة كفاءة إنتاج الثروة احليوانية
واألعالف ،األمر الذي ميكن أن يُخَفِض من الضغط على األراضي ( ،Steinfeldو  .)9000 ،Gerberويف بعض املناطق
اهلشة ،يلزم عدم تكثيف اإلنتاج .ويلزم إجراء املزيد من التغيريات البعيدة املدى  -يف نهاية املطاف ،يف نُظم األغذية –
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من اإلنتاج وصوالً إىل التجهيز ،والتوزيع ،واالستهالك ،وإدارة املُهدر  -كتقليل الضغوط على قاعدة املوارد الطبيعية
وعلى النُظم اإليكولوجية للكوكب (انظر القضية .)3
أما من ناحية الصحة البشرية ،فإن مزايا األمن الغذائي والتغذية اليت تعود من األغذية احليوانية املصدر ،هي مزايا
تنطوي على إمكانيات ضخمة .حتى أن مقادير قليلة من األغذية احليوانية املصدر توفر الربوتينات واملغذيات الدقيقة
اليت تدعم الكفاية التغذوية وخباصة للمرضعات ،ولألطفال ولألشخاص الذين يعانون من نقص املناعة .ويف نفس الوقت،
فإن هناك أعداداً متزايدة يف البلدان النامية والبلدان املتقدمة من الذين يعانون من تأثريات صحية ضارة ناجتة عن ارتفاع
مستويات زيادة الوزن والبدانة ،مع جمموعة من األمراض املزمنة املرتبطة بذلك ،وبعض حاالت السرطان املرتبطة بصفة
خاصة باالستهالك املُفرط من اللحم األمحر واللحم املُجهز ( Neumannوآخرون .)9000 ،وقد طالبت أحدث البحوث
املوثوقة بزيادة احملتوى التغذوي النباتي األصل واحلد من استهالك اللحوم ،وخباصة اليت يف أشكال عالية التجهيز
(الصندوق العاملي لبحوث السرطان املعهد األمريكي لبحوث السرطان( ،)9002 ،انظر أيضاً القضية  0واملساهمة
احملتملة من جانب التثقيف بشأن األغذية والتغذية).

إن األمراض اليت حتملها األغذية تُلحق أضراراً جسيمة باألمن الغذائي والتغذية بسبب املُمْ ِرضات مثل بكترييا إي كولي
والسلمونيال .ويُعتقد أن األغذية لدى البلدان املتقدمة أصبحت أكثر أمان ًا عما كانت عليه من قبل ( Randolphوآخرون،

 ،)9007ومع ذلك فإن عددًا من البلدان قد عصفت به فضائح واسعة االنتشار ،من بينها انتشار االلتهاب الدماغي
اإلسفنجي يف البقر (جنون البقر) ،وبصورة رئيسية يف اململكة املتحدة ثم تعداها إىل أماكن أخرى يف أوروبا ويف كندا
واليابان .وهناك خماطر شديدة ،أيضاً يف البلدان الفقرية ،حيث ينتشر اإلسهال الذي يُعزى جانب كبري منه إىل
املُمْ ِرضات احليوانية املصدر ،وهو من بني األسباب األكثر شيوعاً العتالل الصحة واملوت ( .)9000 ،Graceويلزم
البلدان الفقرية اتباع مكافحة أقوى لألمراض احليوانية ونُظم وقاية إىل جانب أُطر خماطر تُركِّز على املخاطر الفعلية
وليس على املخاطر املفرتضة (املعهد الدولي للثروة احليوانية .)9009 ،إن الرتكيز على تنمية إنتاج الثروة احليوانية
يستدعى أيض ًا رصد أوثق ووقاية من أخطار األمراض احملتملة اليت تصيب صحة اإلنسان.
و رمبا كان من األمور األكثر أهمية وجود قلق متزايد حول كيفية مشاركة فقراء العامل ،مبن فيهم من حيتفظون بالثروة
احليوانية من بني أصحاب احليازات الصغرية ،يف املنافع اليت تعود من التزايد الضخم يف استهالك األغذية احليوانية
املصدر .إن أسباب احتفاظهم باحليوانات هي أسباب متعددة ،إال أن اإلمداد باألغذية احليوانية املصدر ،الغنية
باملغذيات تقع يف مرتبة متقدمة ،وهم ال يستهلكون دائماً األغذية احليوانية املصدر اليت ينتجونها وإمنا يبيعونها لتوليد
الدخل ،لكي تفي باحتياجات أخرى من بينها األغذية األقل تكلفة ،والتعليم ،واخلدمات الطبية .وتُثَ ّمن الثروة
احليوانية بالنسبة إلدارة املخاطر( ،إذْ ميكنها أن تقدم مكاسب مومسية مضادة ،وأن تُصبح مورداً عندما تفشل
احملاصيل أو تنخفض األسعار)؛ وهى تقوم مقام خمزن للثروة لدى اجملتمعات احمللية اليت تفتقر إىل سُبل احلصول
على االئتمان ،كما أنها توفر السماد البلدي (الذي يُستخدم كوقود وكسماد)؛ والذي يوفر الطاقة يف شكل قوة جَرْ؛
وعمالة وخباصة للنساء؛ وهي تندمج اندماجاً عميقاً يف التقاليد االجتماعية والثقافية يف أجزاء كثرية من العامل.
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إن االرتباطات بني إنتاج األغذية احليوانية املصدر واألمن الغذائي والتغذية ،هى ارتباطات حمددة جداً من حيث
السياق ،وتكتسب أهمية كربى بالنسبة ألصحاب احليازات الصغرية (انظر مطبوعات مبادرة السياسات املساندة للفقراء
فى جمال الثروة احليوانية12؛ فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية 9002أ) .وتُشري التجربة اإلجيابية
يف االنتقال داخل قطاع األلبان يف كل من اهلند وكينيا (منظمة األغذية والزراعة )9002 ،إىل أن تركيز التدخالت ميكن
أن يُعزز املشاركة يف األسواق احلضرية املتنامية وخباصة يف القطاع غري النظامي .فالفرص يف قطاع اجملرتات الصغرية
تُعطي توقعات إجيابية يف أفريقيا جنوبي الصحراء الكربى ( Randolphوآخرون )9007 ،وميكن ملعاجلة العقبات أمام
منو إنتاجية الثروة احليوانية لدى أصحاب احليازات الصغرية أن تدعم كالً من توفري األغذية احلرجة والدخل
للمجتمعات احمللية ( Picaوآخرون )9002 ،والسيما من خالل حتسني ممارسات العلف .ومن ثم ميكن أن يدعم ذلك
سُبل احلصول على االئتمان ،واملعلومات ،واملدخالت ذات األسعار التنافسية وأسواق املخرجات (ديلغادو وآخرون،
.)9000
ثُغرات املعرفة
تتوافر بكثرة خماطر وفرص األمن الغذائي والتغذية يف قطاع الثروة احليوانية ،الذي يعمل عرب طائفة من النطاقات
والتكنولوجيات املختلفة املرتبطة بكل من التأثريات اإلجيابية والسلبية على األولويات البيئية ،واالجتماعية
واالقتصادية .إن تقارير منظمة األغذية والزراعة األساسية مثل‘ ،الظل الطويل للثروة احليوانية’ ،و‘الثروة احليوانية
من منظور متغري’ (منظمة األغذية والزراعة ،)9002 ،9002 ،هلي ذات أهمية يف تركيز االنتباه على التحديات،
وخباصة بالنسبة للبيئة .ويبدو من غري احملتمل أن ثورة "الثروة احليوانية" اليت يقودها الطلب سوف تتوقف كلما
زادت الدخول وزاد عدد السكان ،كما أن إلقاء نظرة جديدة على هذه القضايا من منظور نُظم األغذية أمرٌ له ما يُربره،
إذْ يركز عن كثب على تداعيات ونطاق األمن الغذائي والتغذية بالنسبة لإلجراءات البناءة اليت تتخذها احلكومات
واجلهات الفاعلة األخرى .وباإلضافة إىل ذلك ،فبينما تُشري معظم التحاليل إىل ارتفاع الدخول واحلضرنة يف البلدان
النامية بصفتها أسباب الزيادات اليت حدثت مؤخراً يف االستهالك العاملي من األغذية احليوانية املصدر ،فإىل أى مدى
دفعت اإلمدادات عوامل مثل اإلنتاج على نطاق صناعي ألن يلعب دورًا (انظر مث ًال )9002 Rivera-Ferre؟
ومن املهم بالنسبة لألمن الغذائي والتغذية أن يَ ْفهَم صُناع السياسات بطريقة أفضل الفروق بني خمتلف نُظم الثروة
احليوانية ،والطريقة اليت تتفاعل بها النُظم فيما بينها ،وكيفية كفالة محاية األمن الغذائي والتغذية وتعزيزه أثناء تغري
نُظم الثروة احليوانية .وهناك أسباب وجيهة للقيام بالعمل اليت تستعرض املعارف عرب طائفة من نُظم الثروة احليوانية
ودينامياتها وأن ذلك من شأنه أن يستخلص النتائج بشأن التدخالت اليت ميكن أن تُسهم يف حتسني األمن الغذائي
والتغذية .وهلذه املعارف أهمية خاصة بالنظر إىل التسارع احلثيث للتغري يف قطاع الثروة احليوانية.

.http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/pplpi/research.html 12
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أسئلة إضافية وتشمل:
أي التدخ الت السياساتية من شأنها أن تساعد يف توسيع التحسينات التغذوية من استهالك األغذية احليوانية املصدر
والتقليل يف نفس الوقت من املستويات غري الصحية لالستهالك الزائد واهلدر املرتبط بتزايد الطلب؟
كيف ميكن للمعارف احلالية واملعارف اجلديدة بشأن اإلنتاج املستدام أن تُطبق حبيث تقلل من الكرب البيئي املرتبط
بهذا القطاع عرب اجملموعة الكاملة لبيئات اإلنتاج؟ هل يلزم اختاذ تدابري جديدة للحد من العوامل اخلارجية البيئية
الضارة اليت يولدها هذا القطاع؟
كيف ميكن للسياسات أن تدعم املنتجني من أصحاب احليازات الصغرية للمحافظة على ،وتعزيز اإلنتاج احلالي واملزايا
البيئية ،عن طريق كفالة حصوهلم على األرض مثالً (مبا يف ذلك احلقوق يف االستخدام اجلماعي لألراضي) ،واحلصول
على االئتمان ،واحلصول على املعلومات بشأن املمارسات املستدامة لزيادة اإلنتاجية ،والتخفيف من حدة األمراض
احليوانية واملخاطر اليت حتيق باألمن الغذائي والوصول إىل األسواق؟
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 عدم املساواة واألمن الغذائي والتغذية :حتمية تلبية احتياجات السكان احملرومنيواملعرضني

مافتئ اجلوع يرتبط تارخيياً بالفقر .وال يزال الفقر حتى اآلن هو السبب الرئيسي للجوع ،أما أسباب عدم األمن الغذائي
ف هى يف احلقيقة معقدة ومتعددة األشكال (فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية9000 ،أ ب9009 ،أ
ب9002 ،أ ب9002 ،أ ب) .وغالباً ما يأتي اجلوع نتيجة للتسلط من أعلى بفرض أوجه عدم املساواة ذات الطابع
املختلف .واملالحظة األوىل هي أن عدم األمن الغذائي ليس مسألة نُدرة األغذية ،وإمنا هو عدم املساواة يف احلصول على
األغذية ،وهو األمر الذي ينتج عن عدم املساواة يف الدخل ،وعدم املساواة يف احلصول على املوارد ،وعدم املساواة بني
اجلنسني ،وعدم املساواة االجتماعية ،وعدم املساواة االقتصادية ويف السلطة السياسية ،اخل ،وحقيقة أن أوجه التباين
الكبري يف األمن الغذائي ال تزال مستمرة داخل البلدان وعربها هلي غالباً نتيجة طائفة واسعة من عدم املساواة اليت تعمل
يف اخلفاء.
والبُعد األساسي لعدم املساواة ذي الصلة باألمن الغذائي والتغذية غالباً ما يكون هو البعد االقتصادي والبُعد اخلاص
بالدخل .كما أن عدم املساواة االقتصادية أو يف الدخل ينتج بدوره غالباً نتيجة لبعض جوانب عدم املساواة مثل عدم
املساواة االجتماعية ،وعدم املساواة يف احلصول على املوارد ،وعدم املساواة يف املوقع اجلغرايف ،وعدم املساواة يف القوة،
والتعليم ،والصحة ،وعدم املساواة بني اجلنسني ،وهى العوامل اليت ميكن أن تضخم من حدة بعضها البعض .وتعمل
جوانب عدم املساواة هذه ،وترتاكم غالباً على مستويات خمتلفة ،من املستوى الكبري وهو املستوى الوطين نزوالً إىل
املستوى األُسري واملستوى الفردي .وتوجد عدم مساواة أساسية بني جمموعات السكان واألفراد املتمتعني باألمن
الغذائي ،واجملموعات السكانية ،واألفراد الذين يُعانون من اجلوع وسوء التغذية .وميثل هذا الوضع من عدم املساواة يف
احلصول على األغذية بدوره عامالً من عوامل عدم املساواة الكثرية األخرى.
ومل يُعر إال القدر األدنى من االهتمام إىل كيفية عدم املساواة هذه ذات الطابع املختلف ،واليت تعمل على نطاقات
خمتلفة ،وت تفاعل مع عوامل أخرى لإلضرار باألمن الغذائي من حيث أبعاده املختلفة :توافر األغذية ،وسُبل احلصول
عليها ،واستغالهلا واستقرارها.
عدم املساواة يف احلصول على املوارد الطبيعية وعلى الدخل بصفتهما حمددان رئيسيان لعدم املساواة يف توافر األغذية
واحلصول عليها
إن عدم التساوي يف احلصول على هبات الطبيعة ،والوصول إىل املوارد الطبيعية ،واألرض ،واملياه ،واملوارد الوراثية،
اخل ،خيلق أوجه عدم مساواة جوهرية .ويقوم عدم املساواة هذا بني البلدان ،وداخل البلدان ،وبني األُسر واألفراد .أما
التعويض الرئيسي بالنسبة لبلد ال تسمح موارده الطبيعية بزراعة ما يكفي من األغذية بصورة طبيعية ،هو االستثمار من
أجل زيادة كثافة إنتاجه بطرق خمتلفة أو شراء بعض األغذية من اخلارج ،وكال اخليارين يصعب جداً حتقيقه ما مل تقم
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أنشطة اقتصادية أخ رى بتوليد الدخل الكايف .وينطبق ذلك أيضاً على مستوى املزرعة واألُسرة املُزارِعة .وملوازنة هذه
التأثريات ،تكون زيادة اإلنتاجية الزراعية هي اليت تُعني يف هذا الصدد ولو أنها لن تظل كافية يف غالب األحيان.
إن تركيز ملكية األرض يف أيدي نُخب رجال األعمال الزراعيني والنُخَب اإلقطاعية التقليدية اليت تتم فيها صفقات
األراضي الواسعة النطاق ،ميكن أن حيكم على األُسر الريفية املُعدمة أن تعيش بني براثن الفقر .كما أن كفالة حيازة
األرض وحتسني سُبل احلصول على املوارد ،وخباصة لألُسر املُعدمة ميكن أن يكون هو الطريق الوحيد لتحسني فرص
الدخل املستدام يف املناطق الريفية (منظمة العمل الدولية9002 ،أ).
وتوجد أيضاً تأثريات تُضخم مرات ومرات من آثار التدهور البيئي ،ومن تغري املناخ تلحق بعدم املساواة وبالتعرض
بالنسبة لعدم األمن الغذائي (معهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية9000 ،؛ منظمة العمل الدولية9002 ،ب).
وتُشري معظم اإلسقاطات إىل أن تغري املناخ سوف يُعرِّض بعض البلدان النامية ملخاطر أكرب تتعلق بعدم األمن الغذائي،
كما أن تأثريات تغري املناخ على األمن الغذائي ،داخل البلدان يُحتمل أن تتوزع توزعاً غري متساو (،McCarthy
 Lipperو .)9002 ،Ashwill
إن الدخل ميكن أن يُعوِّض عن عدم املساواة يف احلصول على املوارد ،ولكنه ال يفعل ذلك بالضرورة .ففي  9002صن َّ
َف
املنتدى االقتصادي العاملي اتساع هوة الفروق بني الدخل اآلخذة يف االتساع ،بأنها ثاني أكرب خطر يواجه العامل (املنتدى
االقتصادي العاملي .)9002 ،وقد أدت االجتاهات احلالية يف عدم املساواة يف الدخل ،يف بعض احلاالت ،إىل خلق عدم
توازنات يف األمن الغذائي والتغذية .وقد برز عدم املساواة خالل السنوات األخرية كمصدر رئيسي للقلق ،سواء على
النطاق العاملي أو على مستوى البلدان الغنية ،وبلدان الدخل املتوسط ،والبلدان النامية يف كل إقليم من أقاليم العامل
تقريباً (9009 ،Beddoes؛ صندوق النقد الدولي9002 ،؛ وأوكسفام .)9002 ،ومن األمور ذات األهمية ،أن اهلند
والصني وهما ميثالن معاً  20يف املائة من سكان العامل ،هما من بني البلدان اليت شهدت زيادة يف عدم املساواة داخل
بلديهما (جمموعة البلدان اخلمسة ذات التأثري املتزايد على القضايا اإلقليمية والعاملية.)9009 ،
إن لعدم املساواة يف الدخل تأثرياً على األمن الغذائي ،حيث أن زيادة الطلب على األغذية وتطور النُظم الغذائية حنو
مستويات أعلى من املنتجات احليوانية (انظر القضية  )9يف ذلك اجلزء من سكان العامل األكثر ثراءً ،يؤدى ،يف األحوال
العادية ،إىل ارتفاع األسعار وحدوث تأثريات غري متناسبة تقع على كاهل الفقراء .إن هذا التوتر يف الطلب العاملي
الناشئ عن اختالفات القوة الشرائية (مبا يف ذلك استخدام السلع الغذائية يف استخدامات غري غذائية ،كاألعالف
والوقود األحيائي) إمنا تصب يف غري مصلحة الفقراء االقتصادية ،وميكن أن ختلق عدم األمن الغذائي – ليس ألن هؤالء
السكان يزدادون فقراً ولكن ألن اآلخرين يزدادون غنى .إن ارتفاع الدخول لدى البعض يُغري القيمة النسبية لألغذية،
ألن أولئك السكان الذين ال تزيد دخوهلم يتنافسون على جزء أقل من املعروض من السلع (إن العمل األساسي بشأن
اجملاعة ،Amartya Sen’s ،يصف هذه الظاهرة بوضوح تام؛  .)0220 Senكما أن تأثري ارتفاع أسعار األغذية يرتهن
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مبا إذا كنت مشرتٍ صافٍ أو بائعٍ صافٍ لألغذية ،وتظهر تأثريات ذلك بصورة غري تناسبية على الفقراء (فريق اخلرباء
رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية9000 ،أ) وهكذا يزداد عدم املساواة حدة وقسوة.
إن عدم املساواة يف الدخل خيلق غالباً عدم مساواة يف جمال الصحة ،والعكس صحيح .فمثالً ،تفيد بعض الدراسات بأن
السمنة تبدو أقل شيوعاً يف اجملتمعات األكثر مساواة ( Wilkinsonو  .)9002 ،Pickettففي البلدان املتقدمة ،تؤثر
السمنة وكذلك حاالت الوفاة بسبب مرض السكر تأثرياً غري متناسب يف الفقراء .كما أن عدم املساواة يف احلصول على
اخلدمات كالتعليم ،واخلدمات الصحية ،واحلماية االجتماعية يزيد عدم املساواة االقتصادية االجتماعية سوءاً ،مبا
تُحدثه من تأثريات على األمن الغذائي (فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية9009 ،أ).
عدم املساواة بني اجلنسني
غالباً ما يكون عدم املساواة االقتصادية وعدم املساواة يف احلصول على املوارد مرتبط بعدم مساواة أكثر جوهرية .وهناك
دليل مادى يربط بني عدم املساواة بني اجلنسني وبني عدم األمن الغذائي على املستوى العاملي ،ذلك أن ما يقدر بـ 20
يف املائة من السكان الذين يعانون من نقص التغذية هن من النساء والفتيات (برنامج األغذية العاملي.)9002 ،
وينحو عدم املساواة سواء داخل األُسر أو اجملتمعات احمللية ألن يكون خمفياً يف الدخل ويف عدم املساواة يف الثروة.
واحلقيقة أن النساء يقمن بنسبة  22يف املائة من األعمال اليت تؤدَىَ يف العامل ،فينتجن  30يف املائة من األغذية ولكن
حيصلن على  00يف املائة فقط من الدخل ،وميتلكن  0يف املائة من املمتلكات (البنك الدولي.)9000 ،
إن عدم املساواة بني اجلنسني يعين أن معظم النساء يف معظم البلدان لديهن فرص أقل للحصول على مدخالت املزرعة
األساسية :ملكية األرض واحليازة ،والبذور واألمسدة ،ورأس املال واالئتمان ،والتعليم والتدريب ،والعمل احلقلي،
وتربية الثروة احليوانية .كما أن عدم املساواة فيما يتعلق باحلصول على األرض واملوارد صارخة .على الرغم من أن
اإلحصاءات غالباً ما تكون غري دقيقة ،والبيانات املفضوضة جنسانياً نادرة ،فطبقاً ملنظمة األغذية والزراعة (9000ب)،
متتلك املرأة نصيباً ضئيالً ال يتجاوز  3يف املائة من األرض الزراعية يف غرب أفريقيا ومشال أفريقيا ،بينما يف أفريقيا
جنوبي الصحراء الكربى ميتلك النساء حنو  03يف املائة من األرض الزراعية .وتؤثر هذه املعوقات مباشرة على إنتاجية
املرأة يف الزراعة .وتُفيد التقديرات اليت أجرتها منظمة األغذية والزراعة بأنه لو كان لدى املرأة نفس سُبل احلصول على
املوارد اإلنتاجية اليت حيصل عليها الرجال ألمكنهن زيادة الغالت داخل مزارعهن بنسبة ترتاوح بني  20-90يف املائة
(منظمة األغذية والزراعة .)9000 ،وهذا من شأنه أن يزيد اإلنتاج الزراعي اإلمجالي يف البلدان النامية بنسبة 2 – 9.3
يف املائة ،وميكن بدوره أن يُنتج قدراً كافياً من األغذية ،على األقل نظرياً ،لتقليل عدد السكان الذين يعيشون بني براثن
اجلوع يف العامل بنسبة  07-09يف املائة (منظمة األغذية والزراعة9000 ،ب) .ويعين عدم املساواة بني اجلنسني ضمني ًا
أيضاً أن لدى املرأة قوة أقل يف القرارات اخلاصة باألسرة ،مبا يف ذلك تلك القرارات اليت تؤثر يف األمن الغذائي
والتغذية .ويف احلاالت اليت يكون للمرأة فيها درجة أكرب من السيطرة على قرارات الدخل وامليْزَنَة يف األُسر قليلة
الدخل ،يتأثر الوضع التغذوي لألطفال تأثراً إجيابياً.
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وترتبط التغذية غري الكافية ارتباطاً وثيقاً بالفقر ،وتُسهم يف عدم املساواة املتعلقة بالصحة والتعليم (إدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة ،)9002 ،وعدم املساواة متثل يف حد ذاتها سبباً لعدم املساواة االقتصادية
واالجتماعية يف األجل الطويل .فمثالً؛ تُشري الدالئل إىل أن سوء التغذية بني األمهات واألطفال أثناء الـ  0000يوم
األوىل من احلمل تسبب أثارًا صحية سلبية ،وتأثريات اقتصادية واجتماعية وخيمة طوال حياتهم.
عدم املساواة يف القوة االتقتصادية ،واالجتماعية والسياسية
يتميز قطاع الزراعة واألغذية بتنوع واسع للنطاقات ،وبدرجات متفاوتة من الرتكيز االقتصادي يف خمتلف مراحل سلسلة
األغذية (انظر القضية  .) 0وغالباً ما يؤدى هذا الوضع إىل حدوث عدم املساواة داخل سلسلة األغذية ،وخباصة بني
اجلهات الفاعلة الواسعة النطاق واملنظمة (مثل شركات احلبوب الكبرية ،وكبار جتار البيع بالتجزئة ،انظر القضية ،)2
وأصحاب احليازات الصغرية الذين ميثل التنظيم اجلماعي حتدي ًا هلم.
وجلوانب عدم املساواة هذه تأثري قوي على احلوكمة االقتصادية لنظام األغذية ،مبا يولد بدوره من عدم مساواة يف القوة.
وحتتاج املوازنة بني هذه األوضاع إىل حتسني احلوكمة ،مبا يف ذلك عن طريق املشاركة االجتماعية األكثر مشو ًال
والتمكني مع الدول اليت تضطلع بدورٍ قيادي يف كفالة حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك احلق يف الغذاء يف سياق األمن الغذائي
الوطين.
إن مستويات عدم املساواة املرتفعة تعطى جلماعة صغرية من األثرياء يف اجملتمع مركزاً ذا امتيازات .وتتمكن تلك النُخب
من احملافظة على امتيازاتهما السياسية واالقتصادية واالجتماعية ( .)9002 ،Bartelsفالذين حيصلون على أعلى
الدخول تكون لديهم القدرة للتأثري يف العملية السياسية واستدامة نفوذهم ،وعندما تكون عدم املساواة مرتفعة ،فإن
اجملموعات املستبعدة على الدوام يُحتمل هلا بدرجة أقل أن تكون قادرة على التأثري يف القرارات بشأن إعادة توزيع
املوارد أو تقديم املزايا الكلية .كما أن استمرار عدم املساواة ميكن أن يؤدى إىل اخنفاض مستويات االستثمار لتوفري السلع
واخلدمات العامة.
وحيث إن اجملموعات األكثر ثراءً تكون حضرية بصفة عامة ،فإن السياسات متيل حملاباة السكان احلضريني .كما أن
عدم املساواة بني املناطق احلضرية والريفية ميكن أن تكون شديدة األهمية ،ملا هلا من تأثري على األمن الغذائي .فمثالً يف
البلدان النامية ،تكون لدى  72يف املائة من سكان احلضر و  22يف املائة من سكان الريف سُبل احلصول على تسهيالت
اخلدمات الصحية األساسية (منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة .)9002 ،وترتتب على ذلك تداعيات
مباشرة على األمن الغذائي الريفي نظراً ألهمية املياه النظيفة واخلدمات الصحية بالنسبة للصحة ولالستفادة من األغذية.
وغالباً ما تؤدي االختيارات التكنولوجية والسياساتية إىل زيادة عدم املساواة هذه وإىل تركيز املكاسب يف أيدي وحدات
إنتاجية كربى ،ومالك أراضي ،وذلك على حساب املنتجني ذوى احليازات األصغر والعمال املُعدمني ،مما يؤدى إىل
زيادة عدم املساواة يف املناطق الريفية (.)9002 ،De Schutter
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إن تدابري عدم املساواة اليت تُصنِفْ األفراد واألسر على أساس الدخل تستثين غالباً عدم املساواة اليت تقوم على األصل
العرقي أو اجلنسي ،أو على أسباب دينية أو على عدم مساواة مرتبطة باملكان .وتؤثر التنمية االقتصادية على
اجملموعات السكانية املختلفة بطرق خمتلفة .حتى عندما تكون االقتصادات آخذة يف النمو ،فتميل اجملموعات واملناطق
املختلفة إىل االستفادة مبعدالت خمتلفة ،ففي الكثري من البلدان ،من بينها بعض البلدان املتقدمة ،مل تستفد الشعوب
األصلية واألقليات العرقية وسكان الريف بصورة متساوية من التغري االقتصادي ،الذي زاد من عدم املساواة يف الدخل
داخل البلدان .ويكون بعض هذه اجملموعات السكانية أكثر تعرضاً ملخاطر معينة .فمثالً ،يتعرض السكان األصليون
بصفة خاصة للمخاطر النامجة عن تأثريات تغري املناخ ،بسبب اعتمادهم على البيئة ومواردها يف كسب عيشهم .كما أن
التأثريات السلبية لتغري املناخ تدمر مصادر التغذية التقليدية وموائلها (الكساء اخلضرى ،الثروة احليوانية واملخزونات
السمكية) ،وتُجرب السكان األصليني يف هذه املناطق من التمركز يف أماكن أخرى من أقاليم أخرى (إدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة.)9002 ،
وقد ازدادت ،بصفة عامة ،أوجه التباين بني هذه اجملموعات املعرضة وبني بقية السكان مع مرور الوقت (إدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة .)9002 ،فعندما يتسع أوار عدم املساواة ،تزداد التوترات االجتماعية،
وتقضي علي شرعية احلكومات (اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب .)9000 ،ومثة خماطر أكرب
حبدوث قالقل اجتماعية عندما يكون أولئك الذين يعانون من الفقر ينتمون إىل جنس أو عرق أو دين أو إقليم خمتلف
( .)9002 ،Østbyإن التماسك االجتماعي عنصر مهم لتحقيق معدالت أعلى من النمو ،والستدامة النمو يف وجه
الصدمات اخلارجية .ويؤثر التماسك االجتماعي يف املدة الزمنية والتأثري االجتماعي حلاالت اهلبوط االقتصادية
( Ferroniوآخرون .)9002 ،وميكن للمستويات العليا من عدم املساواة أن تُ َقوضْ حتقيق احلقوق املدنية ،والسياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،وتُقَوضْ أيضاً ممارسة املواطنة األساسية .كما أن عدم املساواة يُعرض احلِراك االجتماعي
للخطر ،ويؤدي إىل عدم تساوي الفرص (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي9000 ،؛ صندوق النقد الدولي،
 )9002كما يُقوِضْ كذلك االستقرار االجتماعي والسياسي (.)9009 ،Stiglitz
أما نقص التماسك االجتماعي وعدم املساواة وعدم االستقرار االجتماعي والسياسي ميكن أن يرتتب عليه تأثريات نسبية
على مدى توافر األغذية وسُبل احلصول عليها إذا أدت إىل اختالل إمدادات األغذية واختالل النشاط االقتصادي .إن
اجملموعات االجتماعية هي اليت تتأثر بعنف شديد من جراء القالقل االجتماعية والصراع ،وينزح أولئك األشخاص أثناء
احلرب وبعدها فتلحقهم تأثريات أكرب حجماً من النسب املفرتضة من حيث أمنهم الغذائي وتغذيتهم (فريق اخلرباء
رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية9009 ،أ).
إن عدم املساواة على اختالف أنواعها ،مبا يف ذلك سُبل احلصول علي املياه واألرض ،ميكن أن تصبح وقودًا للصراعات.
فالصراعات ،وخباصة يف املناطق اليت تسودها أزمات مطولة (منظمة األغذية والزراعة ،)9009 ،تكون غالباً سببًا
ونتيجة لعدم األمن الغذائي ،كما دللت على ذلك التحقيقات يف "أعمال الشغب بشأن األغذية" والقالقل االجتماعية
والسياسية اليت تأتي يف أعقاب الصدمات اليت يسببها ارتفاع األسعار (فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي
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والتغذية9000 ،أ)  .ومن األمور اليت تدعو إىل القلق ،أن مثل هذه االحتجاجات ميكن يف حد ذاتها أن تزيد من عدم
األمن الغذائي بإحداث اختالالت يف نُظم التوزيع (البنك الدولي.)9002 ،
تلبية احتياجات السكان احملرومني واملعرضني
إن أغلبية اجلياع والذين يعانون من سوء التغذية هم من سكان الريف ،يعمل معظمهم يف القطاع الزراعي .وهكذا تكون
التنمية الزراعية مفتاحاً لعالج أوجه عدم املساواة هذه .وهناك مساهمات عديدة يف التحقيق أشارت إىل تلبية احتياجات
السكان ذوى الدخل املنخفض واملعرضني ،مؤكدة على أن الزراعة واختيار سُبل التنمية ميكن أن تلعب دوراً حامساً يف
خفض اجلوع والفقر .كما أن التنويع يف الثروة احليوانية قد دل على أنه يقدم فرصاً لإلفالت من الفقر (انظر أيضاً
القضية  .)9إن تي سري الوصول إىل األسواق ميكن أن يكون مفتاحاً للقضاء على الفقر (فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن
الغذائي والتغذية9002 ،أ) .وميكن للمجتمعات احمللية الفقرية أن حتقق منافع كثرية من شكل ما من أشكال احلماية
من تقلب األسعار املفاجئ وتقلب األسعار الشديد (فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية9000 ،أ) .ويُشري
الكثريون أيضاً إىل التأثريات احملددة النامجة عن القضايا املختلفة ،مثل تغري املناخ (فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن
الغذائي والتغذية9009 ،ب) ،على اجملموعات السكانية املعرضة.
وبصورة أكثر اتساعاً ،يضر عدم املساواة بالنمو االقتصادي (9000 ،Milanovic؛ صندوق النقد الدولي .)9002 ،وتدل
الدراسات العملية على أن البلدان ذات نسب عدم املساواة املرتفعة يكون من احملتمل هلا بدرجة أكرب أن تشهد فرتات
منو أقصر .فمثالً ،وجد حبث أخري من تقرير التقدم يف أفريقيا يف  9002ومن صندوق النقد الدولي أنه عندما يكون
مستوى عدم املساواة منخفضاً ينحو النمو ألن يكون أسرع وأكثر دواماً .بينما يهدد عدم املساواة النمو االقتصادي ،ذلك
أن النمو االقتصادي على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية يرتبط ارتباطاً محيماً بزيادة الكفاءة واإلنتاجية يف النُظم
الزراعية الغذائية (املركز االسرتالي للبحث الزراعي الدولي ،9002 ،ص .)7وباإلضافة إىل ذلك ،فإن مستويات عدم
املساواة املرتفعة جتعل من العسري ختفيض الفقر حتى عندما تكون االقتصادات سائرة يف طريق النمو (معهد األمم املتحدة
لبحوث التنمية االجتماعية .)9000 ،ولتقليل الفقر بصورة فعالة ومستدامة ينبغي اجلمع بني منو االستثمارات املستدامة
يف رأس املال البشري كالتعليم والصحة ،واألمن الغذائي والتغذية ،لكفالة تدنية عدم املساواة سواء املتعلقة بالدخول أو
غري املتعلقة بالدخول .إن االستثمار يف نُظم األغذية املستدامة اليت تقلل من عدم املساواة هي املفتاح لذلك (انظر القضية
.)3
وسوف تكون معاجلة النطاق الواسع لعدم املساواة اليت تواجهها النساء ،وصغار املزارعني ،والشعوب األصلية وسكان
األحياء الفقرية ،واألطفال ،والشبيبة هي اخلطوة الرئيسية حنو حتسني األمن الغذائي والتغذية.
ومن دواعي القلق الرئيسية اليت تواجه الكثري من البلدان هلي مسألة كيفية إدماج الشباب يف سوق العمل النظامية،
وتعزيز الفرص املتساوية للعمالة واملخرجات بني الشباب من السكان .فطبقاً ملنظمة العمل الدولية ،يوجد  73مليون
شاب تقريباً عاطلني عن العمل يف مجيع أحناء العامل ،بزيادة تزيد على أربعة ماليني شخص منذ ( 9007منظمة العمل
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الدولية .)9009 ،ويرتبط هذا الوضع بالفقر وعدم األمن الغذائي بني الشباب من السكان .ومع ذلك ،فإن دراسة أُجريت
على  99بلداً أفريقيا ،قد دللت على أن  20يف املائة من الشباب العامل يعانون من عدم األمن الغذائي ،أو مل حيصلوا
على الغذاء الكايف يف العديد من املناسبات خالل العام املاضي ،مما يُشري ضمنياً إىل أن العمالة قد تكون ضرورية ولكنها
ليست كافية بالتأكيد لضمان األمن الغذائي .فمستوى األجور أمرٌ يف غاية األهمية (مصرف التنمية األفريقي منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة،
.)9009
ثُغرات املعرفة
إن صناع السياسات حباجة لفهم أفضل لكيفية أن عدم املساواة مبختلف أقنعته يرتبط باألمن الغذائي والتغذية .وكما
تأكد يف التقارير السابقة لفريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية ،فإن هناك حاجة إىل فهم أفضل للكيفية
اليت تتفاعل بها األبعاد املختلفة لعدم املساواة (االقتصادية ،واالجتماعية ،وسُبل احلصول على املوارد وعدم املساواة
املكانية ،ويف التعليم ،والصحة ،وعدم املساواة بني اجلنسني ،اخل) وكيف يتفاعل كل ذلك وما هى تداعياته على األمن
الغذائي والتغذية .إن تأثري التكنولوجيا واالبتكار على مستويات عدم املساواة جيب أن تُفهم بصورة أفضل وأن تؤخذ يف
االعتبار عند تقييمها وكذلك يف توجهات البحوث العامة .وختتلف ظروف كل بلد ،كما أن فهم مدى عدم املساواة
وأسبابها سوف يساعد يف صياغة السياسات اليت حتمي احلق العاملي لإلنسان يف الغذاء ،وحتمي اإلنسان من اإلقصاء.

28

 -2الدور املتزايد ألسواق املال يف األمن الغذائي والتغذية
إن مصطلح "هيمنة القطاع املالي" الذي يرد غالباً كوصف للدور املتزايد ألسواق املال يف اإلنتاج ،والتوزيع ،وبيع األغذية
بالتجزئة قد اجتذب تعليقات واسعة من جانب األكادمييني واحملللني اآلخرين ،وخباصة منذ أزمة أسعار األغذية
9009 ،Clapp( 9002-9007؛  van Os ،Kerckhoffsو  ،9000 ،Vander Sticheleمؤمتر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية Algieri ،von Braun ،9000 ،و  .)9002 ،Kalkuhlوقد أشار العديد من الردود على االستبيان إىل أن
استمرار التغريات يف تنظيم قطاع األغذية والزراعة ،هي تغريات مرتبطة بالتجارة واالستثمار الدوليني ،وأن هلا آثارًا
كبرية على األمن الغذائي والتغذية .وقد ازدادت القرائن اليت تُشري إىل زيادة التفاعل بني أسعار خمتلف السلع،
وخباصة بني األغذية ،واألعالف والطاقة ،حيث تأكد ذلك يف تقارير فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي
والتغذية املتعلقة بتقلب األسعار (فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية9000 ،أ) وعلى أنواع الوقود
األحيائي (فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية9002 ،ب) .إن الروابط بني أسواق األغذية وأسواق املال
ميكن متابعتها عن طريق تزايد العقود اآلجلة على أسواق السلع الغذائية ،وعرب التغريات يف أمناط االستثمار يف األرض
(فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية9000 ،ب).
إن أسواق التغذية أصبحت تلعب دوراً يف الكثري من أبعاد نظم األغذية .ويظهر ذلك جلياً يف الظاهرة املوثقة توثيقاً جيدًا
واخلاصة باالستيالء على األراضي ،على الرغم من أن هناك الكثري من حمركات االستثمار األجنيب يف األرض ،باإلضافة
إىل املستثمرين املاليني الذين يسعون للحصول على عائد مالي من أي استثمار (9002 ،Murphy؛ و Murphy
وآخرون .) 9009 ،واألسواق املالية مهمة بصورة متزايدة يف أسواق السلع .وقد لعبت املضاربات دوراً مفيداً يف بعض
األسواق عن طريق تقدميها سيولة قصرية األجل للصفقات اليت لوال هذه السيولة لكانت تستغرق أشهراً حتى تكتمل.
غري أن هناك أدوات أكثر جدة مثل صناديق السلع الفهرسية ،واليت متثل رابطاً لعدد من السلع معاً ،وحتويل اهتمام
املستثمرين بعيداً عن األسعار لسلعة ما إىل استثمارات تَوقِّي املخاطر يف حزمة من السلع اليت ال توجد بينها روابط .وال
يزال هناك الكثري من االختالف يف الرأى بشأن األثر الذي تُحدثه هذه األدوات اجلديدة ،وحجم تلك اآلثار ( von
 Algieri ،Braunو .)9002 ،Kalkuhl
إن املضاربات يف أسواق السلع قد ازدادت خالل العقد املاضي من الزمن إىل حد أن بعض املراقبني خيشون األحجام
الكبرية من املبيعات الناجتة عن ذلك من حيث زيادتها لتقلب األسواق يف األجل القصري وجعل األسواق أعلى سعراً،
حتى وإن كانت يف األجل األطول ال تؤثر يف األسعار .إن ارتفاع مستوى تقلب األسعار جيعل من الصعب فهم أساسيات
السوق ،كما أن ارتفاع األسعار يزيد أيضاً من مقدار األموال اليت ينبغي على املزارعني والتجار أن يضعوها يف حسابات
معلقة على شرط لضمان عقود الشراء اآلجلة التابعة هلم (فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية9000 ،أ).
وحتتل أسواق املال أهمية مركزية بالنسبة لشركات جتارة احلبوب ،حيث تلعب العمالت األجنبية ومحاية سوق السلع
على الدوام دوراً حامس ًا ،ولكنها اكتسبت اآلن طابعاً نظامياً مملوك ًا بالكامل لشركات االستثمار ،اليت تقدم االستثمارات
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املالية للمستثمرين اآلخرين ،مما يؤدى إىل تشوش الدور املتميز الذي كان يلعبه يف وقت من األوقات محاة السوق
املتحوطني من خطر ارتفاع التضخم واملضاربني يف أسواق السلع ( Murphyوآخرون.)9009 ،
إن النتائج الفورية اليت تظهر على األمن الغذائي والتغذية ال تكون دائماً واضحة جلية :فالتمويل ليس قضية ترتبط
بسهولة بأعداد الناس غري اآلمنني غذائياً أو العاملني يف الزراعة ،وال ترتبط أيضاً بالتهديدات اليت تُحدق باإلنتاج ،مثل
التغري املناخي .ومع ذلك فإن األسواق املالية تهيئ الظروف اليت ستنفذ فيها احلكومات وصناع السياسات سياساتها،
مبا يف ذلك السياسات املوجهة إىل األمن الغذائي والتغذية .إن قواعد االستثمار والتمويل مهمة بدرجة عميقة يف تشكيل
االقتصادات وتفاعالت تلك االقتصادات يف نُظم األغذية الدولية.
إن الدور املتغري لألسواق املالية يف ملكية األراضي ،وتقديم االئتمان ،ونُظم توزيع األغذية وتبادل السلع ينبغي أن يُفهم
من جانب احلكومات حتى تتمكن من اإلجابة على أسئلة مثل :كيف جتتذب وحتافظ على االستثمارات األجنبية
املباشرة ،وتستطيع يف نفس الوقت أن حتمي املصاحل الدميقراطية للبلد ،وتعزز التخفيف من حدة الفقر واألمن الغذائي
والتغذية؟ ومدى هشاشة النظام املالي الدولي؟ فإذا كان هشاً فماذا يعين ذلك بالنسبة للبلدان اليت تعتمد على الصادرات
الزراعية كمصدر مهم من مصادر النقد األجنيب؟ وماذا يعين ذلك بالنسبة للبلدان اليت ينبغي عليها أن متول واردات
األغذية من مصادر خارجية.
إن حوكمة النظام املالي ال تزال متثل موضوع مناقشة كاسحة األهمية بالنسبة ألى بلد متقدم ،تُعقد داخل جمموعة الـ
وبدرجة اقل داخل جمموعة الـ  .90ومع ذلك فإن البلدان النامية مُدرجة يف األسواق الدولية وهلا دور مهم داخل هذا
النظام .وليس من السهل التحديد الكمي ألي من هذه العوامل كعدم األمن الغذائي أو التهديدات احملدقة باإلنتاج أو
التوزيع ،ولكن من الواضح أن اهلياكل املالية اليت تعتمد عليها نُظم األغذية تُهم كثرياً (Algieri ،von Braun
و ،9002 ،Kalkuhlص ،3برجاء اإلطالع على بعض هذه الرتابطات).
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قام املعلقون بصياغة مصطلح هيمنة القطاع املالي لوصل التحول يف املالية اليت حولت النقود من شكل من أشكال الوساطة
(طريقة لتقييم السلع وتبادهلا) إىل غاية يف حد ذاتها  -أى توليد النقود من النقود ذاتها .وليست هذه الظاهرة باجلديدة
يف جمال الزراعة :فطاملا قام املضاربون بدور فى جتارة السلع .فاهتمام املضاربني ينصب على الشراء بثمن خبس والبيع
بثمن مرتفع ،وليس منصباً يف الواقع على إنتاج أو استهالك السلع اليت يتاجرون فيها .وهم يؤدون دوراً جيداً إذْ
خيلقون سيولة قصرية األجل تسد الثغرة بني احتياج املُنتِج بأن يكون قادراً على متويل اإلنتاج وممانعة مُجهِّز السلع يف
الشراء قبل أن يكون املُنتَج جاهزاً للسوق ،إال أن قدراً كبرياً من حترير السلع قد زاد بصورة كبرية من املساحة املتاحة
للمضاربني ،األمر الذي أدى إىل نشوء خماوف من أن مصاحل املضاربني تُحدث اختالالت يف إشارات السوق اليت يعتمد
عليها منتجو السلع ومستهلكيها .ومن بني األدوات الرئيسية يف هذا النشاط بشأن أسواق املال هلو املُشْتَقْ من األدوات
املنزلية و الذي يتمثل يف عقد مالي ال تتحدد قيمته على أساس تبادل أصول املواد بل تتحدد بدالً من ذلك على حركة
األسعار املتوقعة يف املستقبل.
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إن هيمنة القطاع املالي تستحدث أشكاالً جديدة من "املسافة" يف مبادالت السلع ،على حد وصف  Jennifer Clappهلا
( .)9002وتُشري هذه "املسافة" إىل أشياء من بينها حقيقة أن معظم املستثمرين ليسوا مهتمني بتبادل أى سلعة مادية.
وهى تصف كذلك حتدياً جغرافياً وسياسيا .وكما يدلل )9002( Piketty؛ فإن إدارة إعادة توزيع الثروة على املستوى
احمللي هي مسألة سياساتية دقيقة .كما أن إدخال راس املال األجنيب يف هذه املعادلة من شأنه أن يُعقِّد السياسات أكثر
وأكثر ،إذْ مييل إىل تشجيع املصاحل احمللية يف اجتاه قطبني متعارضني :فبعض هذه املصاحل تكون مسؤولة فقط أمام
املستثمرين األجانب ويهتم آخرون فقط بتأميم ملكية اإلنتاج.
ثُغرات املعرفة
إن دور ونطاق األسواق املالية داخل أنظمة األغذية وتأثرياتها على سُبل احلصول على األغذية والتغذية حتديداً ،ال
حتظى إ ال بفهم ضعيف .فما هي أنواع االستثمارات اليت يقوم بها مستثمرو السلع اجلديدة يف أسواق األغذية والزراعة؟
وأين وكيف يؤثر هؤالء املستثمرون يف اإلنتاج الزراعي ،وخباصة يف البلدان النامية؟ وكيف يؤثرون يف قرارات االستثمار
يف البنية التحتية لتوزيع السلع الغذائية؟ ومع امتداد األسواق املالية إىل الزراعة ،كيف سيؤثر وجودها يف املصاحل املالية
ألصحاب احليازات الصغرية وللعمال الزراعيني املعدمني (كحصوهلم على االئتمان مثالً)؟
وقد أدت ممارسات املصارف اليت يُظن أنها "أكرب حجماً من أن تفشل" واملؤسسات املالية اخلاصة الكربى ذات االمتداد
العاملي إىل نشوء قلق كبري بني صناع السياسات املالية ،مبا يف ذلك حمافظو البنوك الوطنية (جملس االستقرار املالي،
 .)9002وتُعاني احلكومات من خمافة أال يتوافر لديها اإلطار التنظيمي املناسب لألسواق املالية وللكثري من املشاكل مع
القطاع وهي اهلواجس اليت ال تزال بدون حل ،إن فهم ما جيري ،وأفضل وسيلة لتفادي خماطر التعرض واهلشاشة يف
النظام احلالي ،ليمثل أولوية عاجلة .وبصورة أكثر حتديداً ،وفيما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية واحتياجات البلدان
املنخفضة الدخل ذات العجز الغذائي الصايف بصفة خاصة ،فإن السلطات اليت تتعامل مع الشؤون املالية الدولية تنتمي
إلي أكرب االقتصادات املتقدمة ،كما أن مؤسساتها ليست مفتوحة أمام مشاركة البلدان النامية .ومع ذلك فإن البلدان
النامية جتد نفسها مُ َكبلَة بصورة متزايدة مبصري النظام ككل.
وقد قررت حكومات جمموعة الـ  90إنشاء نظام معلومات األسواق الزراعية يف  .9000ويغطى نظام معلومات األسواق
الزراعية نصيباً كبرياً من اإلنتاج والتجارة العامليتني يف السلع الغذائية وإن كان هذا النظام غري شامل مشوالً كامالً.
فتقتصر احلكومات على تقديم البيانات على أساس طوعي ،وليست كل احلكومات متتثل لطلبات الشفافية .فبعض
احلكومات تُمانع تقاسم بياناتها بشأن إنتاج السلع املادية وختزينها ،وباإلضافة إىل ذلك ،يهيمن ما ال يزيد على أربع
جتار من جتار السلع من القطاع اخلاص على نسبة ترتاوح ما بني  73إىل  20يف املائة من التجارة يف احلبوب الغذائية
الرئيسية ،وهم ال يواجهون أى التزام بالشفافية ( Murphyوآخرون .)9009 ،ومثة حاجة مُلحة إىل املزيد من
الشفافية ،ليس أقلها متكني صناع القرارات من حتسني الكيفية اليت تؤثر بها أسواق املال يف األمن الغذائي والتغذية،
والكيفية اليت تؤثر بها أسواق املال على سطوة جتار السلع.
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إن إنشاء آليات مالية وأسواق إلدارة صادرات ومبيعات السلع ،وكذلك واردات األغذية ،تظل هدفاً مهماً يف الكثري من
منح وقروض املساعدة اإلمنائية الثنائية واملتعددة األطراف .ولدى هذه اآلليات القدرة على توفري قدر أكرب من استقرار
األسعار والشفافية يف املعامالت التجارية ،ولكنها تظل جمال قلق طاملاً اعتمدت على نظام مالي عاملي يعاني يف حد ذاته
من عدم االتساق وعدم الكفاية .إن جتارة السلع هى جتارة عالية الرتكز والتخصص .فالقليل من البلدان ،دع عنك بلدان
العجز الغذائي الصايف املنخفضة الدخل لديها إما مسؤولون رمسيون أو شركات خاصة قادرة على ولوج أسواق السلع
الدولية كأشخاص متساوين سواء يف األصول الرأمسالية أو يف املعرفة ،حبيث ميكن تعاطيهم مع التجارة بشروط
متساوية ،وثغرة املعلومات املهمة هذه تؤدى إىل نشوء هواجس قوية بشأن نطاق اختالالت السوق.
وهناك عدم مساواة بشأن األمور املهمة يف أسواق السلع الغذائية ،األمر الذي يؤدى إىل تقديرات خمتلفة للتكاليف
واملنافع اليت تعود من االخنراط يف األسواق الدولية .فالبلدان املستوردة الصافية للغذاء ذات الدخل املنخفض ال ميكن أن
تتنازل عن واردات األغذية ،ولكن جتار السلع يف القطاع اخلاص يتمثل عملهم يف البيع بأعلى األمثان ،وال يوجد أى
التزام لديهم بالبيع إىل الزبائن األكثر فقراً .وهذا األمر ميكن أن يرتك بعض البلدان عاجزة عن الدخول بصورة موثوقة إىل
األسواق الدولية .وحتتاج احلكومات ألن تبحث أفضل كيفية للتغلب على هذا الفشل السوقي على املستوى الدولي،
وكيفية استعادة الثقة يف التجارة الدولية كآلية حلماية األمن الغذائي والتغذية.
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 -5السُبل املؤدية إىل نُظم أغذية مستدامة :متابعة الغاية املزدوجة لصحة اإلنسان والبيئة
تتعلق القضية اخلامسة باستدامة نُظم األغذية ككل وبصفة خاصة بالتحرك حنو نُظم الغذاء املستدامة .وتتعلق هذه
القضية بالقضايا األ ربع السابقة ،اليت متثل جماالت أهمية رئيسية الستدامة نُظم األغذية .وهى تتعلق أيضاً بكل واحدة
من اجملموعات املواضيعية النوعية التسع ،وتقريب ًا جبميع املواضيع والقضايا الفرعية اليت نشأت عن التحقيق.
إن نُظم األغذية املستدامة هى نُظم لألغذية تكفل األمن الغذائي والتغذية للجميع بصورة جتعل القواعد االقتصادية
واالجتماعية والبيئية لتوليد األمن الغذائي والتغذية غري مضرة باألجيال القادمة( .فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن
الغذائي والتغذية9002 ،أ).
تضم النُظم الغذائية ،قطاعات ،وأبعاد متعددة ،وتؤثر يف نفس الوقت يف النُظم األخرى وتتأثر بها .ويوجد اليوم تفهم
أفضل ملا مييز نُظم األغذية املستدامة ،بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية .ويوجد تفهم أفضل كذلك ملا ميثله عدم
استدامة النُظم الغذائية وهو السبب الرئيسي يف وجود عدم األمن الغذائي والتغذية :فإذا مل تؤد النُظم الغذائية دورها
بصورة كافية بأبعادها البيئية واالقتصادية واالجتماعية ،فإن األمن الغذائي والتغذية يُصبحان مُعرضني للتهديدات .ومن
أعراض ذلك حقيقة أن أغلبية اجلياع هم منتجون لألغذية .ولن حتقق الزيادات يف اإلنتاج وحدها ،األمن الغذائي
والتغذوي يف العامل ،ما مل تؤخذ يف االعتبار تأثريات املوارد الطبيعية واألصول االقتصادية واالجتماعية.
تتعايش اليوم جمموعة كبرية من نُظم األغذية اليت تولد طائفة من نتائج األمن الغذائي والتغذية ،وترتبط بالعديد من
التأثريات االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية .إن ما ينشأ اليوم هو تفهم ملا يعنيه النظر إىل نظام األغذية نظرة
كلية شاملة كنظام .وهناك رؤىً جتاه ما ميكن لنظم األغذية املستدامة أن تغطيه ،ويسود اتفاق على ضرورة اتباع نُظم
أغذية أكثر استدامة داخل سياقات متنوعة .وتتمثل القضية الرئيسية يف كيفية حتقيق اهلدف ،ويف حتديد التحديات
واألولويات من أجل إجياد احللول واإلجراءات ،وذلك ضِمنْ رؤية طويلة األجل ،تراعى احلالة الراهنة لنُظم األغذية.
لذلك فإن هناك حاجة إىل إجياد سُبل وصول مناسبة إىل نُظم األغذية املستدامة.
احلاجة إىل الوصول إىل نُظم أغذية مستدامة
إن نظام األغذية الذي يُطلق عليه البعض ذو طابع إنتاجي ( Langو  )9002 ،Barlingقد ساعد على حتقيق زيادة
إنتاج األغذية إىل ثالثة أضعافه منذ ( 0223منظمة األغذية والزراعة9000 ،ج) .ومع ذلك ،مل حيل مشكلة عدم األمن
الغذائي وسوء التغذية .وحقق أيضاً تأثريات مهمة على البيئة وضغوط ًا على املوارد البيئية ،مبا يف ذلك تدهور الرتبة،
وتلوث إمدادات املياه العذبة واستنفادها ( Cloughوآخرون9000 ،؛  Strzepekو 9000 ،Boehlert؛ ،Pretty
 .) 0223وهو يعتمد على ارتفاع خمرجات جمموعة صغرية نسبياً من حماصيل متماثلة جينياً وذات غالت عالية ،تقلل
التنوع البيولوجي إىل مستويات خميفة ،وخباصة التنوع البيولوجي الزراعي ( .)9002 ،Zimmererإن انبعاثات غازات
الدفيئة من الزراعة قد زادت من تغري املناخ وتساهم مساهمة كبرية يف إحداث هذا التغري اآلن (فريق اخلرباء رفيع

33

املستوى لألمن الغذائي والتغذية9009 ،ب؛ مبادرة التقييم الدولي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية املوجهة
ألغراض التنمية9002 ،؛  Campbell ،Vermeulenو 9009 ،Ingram؛ الفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ،
9002؛  Wheelerو  .)9002 ،von Braunإن ثلث مجيع األغذية املُنتجة تقريباً إما فاقد أو مُهدر (منظمة األغذية
والزراعة9000 ،ج ،فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية9002 ،أ) .ومتيل نُظم التغذية املُعوملة إىل
حماباة املزارع الصناعية واسعة النطاق ،واملتزايدة التعزيز ،والكثيفة املدخالت (اليت متارس غالباً زراعة احملاصيل
األحادية) كما حتابي تركيز التجهيز الصناعي لألغذية ،والتغليف وعمليات التوزيع ( Timmer ،Reardonو،Minten
 .)9009وهى تنطوى على أسفار أطول تقطعها املنتجات الغذائية .إن أمناط االستهالك غري املستدامة كتلك األمناط اليت
تعتمد على الطلب املستمر على األغذية الرخيصة اليت ال تعكس تكاليف إنتاجها الكاملة هى من احملركات املهمة لعدم
استدامة نُظم األغذية (فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية9000 ،أ؛ .)9000 ،Foresight
وإحدى التدابري الرئيسية لنُظم األغذية غري املستدامة هي أن نُظم األغذية أيضاً مقارنة بقطاعات أخرى من االقتصاد
متيل إىل تشغيل العمال ذوى األجور املنخفضة ،وغري النظاميني غالباً وهذا عامل يف حد ذاته من عوامل عدم األمن
الغذائي بالنسبة هلؤالء العمال الذين ينتجون األغذية وألسرهم.
إن نُظم األغذية املستدامة هى نُظم تُعطي الزراعة فيها نتائج بصورة أكثر فعالية بالنسبة ألدوارها املتداخلة االجتماعية
والثقافية والبيئية واالقتصادية (مبادرة التقييم الدولي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية املوجهة ألغراض التنمية،
 ،) 9002وحيث حتقق اإلرباحية القصرية األجل وزيادة الغالت ،اليت متثل غالباً املعايري الرئيسية لعملية صنع
القرارات داخل املزرعة ،تكون متوازنة مع عدد من األهداف اإلضافية للقدرة على املقاومة ،مبا يف ذلك صحة األرض
والثروة احليوانية يف األجل الطويل ،والقدرة على مقاومة تغري املناخ ( Godfrayوآخرون .)9000 ،كما أن املدخالت
اخلارجية واملُهدر تكون منخفضة يف نُظم األغذية املستدامة وكذلك احلال بالنسبة ألثر الكربون ( Prettyوآخرون،
9002؛  .)9000 ،McMichaelإن املدخالت والفاقد يتم إدماجهما بصورة أفضل مع نُظم املاء والطاقة من خالل
اقتصاد دائري بدالً من اقتصاد خَطِِّي من حيث استخدام املوارد وخمرجاتها ( Pimbert ،Jonesوآخرون)9000 ،
حتديد املسارات
توجد اليوم دعوات مهمة إىل إحداث حتول جوهري لصاحل نُظم األغذية األكثر استدامة واملسألة الرئيسية هى حتديد
املسار الذي حيدث به التغيري ،يف سياق حمدد.
إن حتديد هذا املسار ،يف سياق حمدد ،يتطلب تقدير احلالة الراهنة لنظام األغذية ،واالجتاهات احلالية الكامنة .وهو
حيتاج إىل حتديد األولويات اليت جيب تناوهلا من أجل حتقيق احلالة املرغوب فيها لنُظم األغذية ،يف إطار من رؤية
طويلة األجل ،والتحديات حنو الوصول إىل هذه احلالة .وهو حيتاج عندئذ إىل حتديد احللول ،وعملية حتويل وخطة
عمل.
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إن املهمة العاجلة اليت تفرض نفسها اآلن هي تطوير العمليات اليت متكن من عمل ذلك ،ودعم املشاركة الكاملة والفعالة
للمزارعني أصحاب احليازات الصغرية وغريهم من أصحاب الشأن ،وأصحاب احلقوق ،للقيام بتشخيص وحتليل
اجملادالت املختلفة والتوصل إىل فهم هلا ،وكذلك املناقشات ،والتحديات والفرص لتطوير مسارات حمددة السياق
لتحقيق املصلحة اجلماعية لألمن الغذائي والتغذية ،وذلك من خالل نُظم أغذية عاملية و أو نُظم غذائية بديلة .ومثة
عملية مساوية لذلك تسمح للمناقشات املزودة مبعلومات كافية أن حتدد كيفية حتليل وتشخيص وحتديد اخلطوات
الالزم اختاذها لكفالة التحرك حنو تطوير نُظم غذائية مستدامة ،وأى أنواع احلوكمة هو املطلوب لتأمني ذلك .وميكن
للبحوث التشاركية أن تنهض بدور يف هذه العمليات ،أى أن تضغط على نُظم املعرفة احمللية للحصول على بيانات
متينة ،وعلى مشاركة أكثر دميقراطية من جانب أصحاب احليازات الصغرية ،والشعوب األصلية واجملموعات املُهمشة
املُعرضة يف عملية صنع القرارات.
إن املخاوف احلالية بشأن قدرة نُظم األغذية على كفالة األمن الغذائي والتغذية يف املستقبل تدعو إىل حبث نُظم األغذية
املتنوعة وذات القدرة على املقاومة (من حيث احلجم ،والنطاق ،واألبعاد األخرى) .ومن بني الكثرة الكثرية للمسارات
احملددة السياق ،يرتكز بعضها على احلق يف الغذاء ( Stock ،Rosinو 9002 ،Campbell؛ ،Borras
و ،McMichaelو 9002 ،Scoones؛ .)9002 ،Zerbe
ونظراً للروابط الذاتية بني التنوع البيولوجي والتنوع الثقايف يف النُظم الزراعية  -اإليكولوجية فإن حتقيق استدامة الغايات
يتطلب الدعم وإدراج األشكال املنقوصة القيمة واملتنوعة من املعارف ونُظم املعارف (مثال املعارف التقليدية ،وجتارب
اجملتمع احمللي ،اخل) ،وكذلك نُظم احلوكمة املختلفة .وتُشري الدراسات إىل أن اجلهود الرامية إىل حتسني األمن
الغذائي والتغذية جيب أن تستفيد من التكنولوجيات احلالية واملناسبة اليت تستخدم نُهج ًا حمددة السياق ،وجيب أن
تدعم نُظم األغذية احمللية واملوضوعية (مبادرة التقييم الدولي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية املوجهة ألغراض
التنمية9002 ،؛  .)9002 ،Kassamوباإلضافة إىل إقرار التكافل بني املصادر وتعددها بالنسبة للنُهج السليمة لألمن
الغذائ ي والتغذية ،تدعو الدراسات إىل مبادرات خاصة باألمن الغذائي والتغذية للتمكني من حتقيق تقدم عرب قطاعي
ودعمه يف نظم األغذية ،ويف نُظم املعارف التقليدية اليت تقوم على اجملتمع احمللي ،ويف االبتكارات من جانب أصحاب
احليازات الصغرية ،والرعويني والشعوب األصلية وغريهم الذين يعانون من التهميش والتأثريات السلبية داخل نطاق
نُظم األغذية العاملية ،وإن كانت معارفهم الزراعية اإليكولوجية وممارستهم متيل ألن تكون قادرة على املقاومة يف
مواجهة التغري ( Johnsوآخرون .)9002 ،وسوف حيتاج األمر كذلك ،إىل عمليات إعادة توجيه هيكلية جوهرية لعالج
اإلجهادات اإلضافية (مثل تغري املناخ ،وفقدان احلقوق العُرفِية يف األرض ،وتدهور املوارد اإلنتاجية ،اخل) اليت تقوض
نُظم وممارسات هذه املعارف.
حيتاج األمر بصورة عاجلة إىل ابتكارات مؤسسية وتكنولوجية إلطالق طاقات املسارات املتنوعة املؤدية إىل نُظم األغذية
املستدامة .وحيتاج هذا إىل حشد النُهج الواعية باالعتبارات اجلنسانية واليت تراعي التغذية ،واليت تدعم وتعزز نُظم
األغذية األصغر نطاقاً ،واملتنوعة بيولوجيا ،واملتكيفة حملياً واليت تشجع استهالك األغذية على املستوى احمللي
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واإلقليمي (مبادرة التقييم الدولي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية املوجهة ألغراض التنمية9002 ،؛ ومؤمتر األمم
املتحدة للتجارة والتنمية.)9002 ،
ومثة حتدٍ رئيسي أمام األمن الغذائي والتغذية يف مجيع أحناء العامل يتمثل يف التغلب على املعوقات اهليكلية احملتملة
وغريها ،اليت تعوق تطوير مسارات متعددة جتاه نُظم األغذية املستدامة ،فيحتاج األمر إىل املزيد من العمل لتحديد
حمددات االبتكار املؤسسي والتكنولوجي اليت تؤثر يف اختيارات نُظم األغذية ،واملسارات اليت تُمكِن من تطويرها يف
ضوء خلفيات خمتلفة ،وكذلك تأثرياتها على األمن الغذائي والتغذية .إن التأثري التجميعي هلذه احملددات يستلزم
إجراء حتليل نُظمي ونقدي (مثال أمناط مِ ْلكية األرض ،وأولويات متويل البحوث ،واحلقوق يف البذور واملوارد الطبيعية
وسياسات القطاع العام لألغذية والزراعة ،واحلوافز االقتصادية ،وسياسات القطاع اخلاص ،وشراكات القطاع العام –
اخلاص ،واالستثمارات ،وتغري املناخ ،اخل) .إن نتيجة هذه التفاعالت بني هذه احملددات لالبتكار حتتاج لتحليلها
بعناية من أجل فهم كيفية – وحتت أي ظروف  -ميكن للمسارات اجلديدة إىل نُظم األغذية املستدامة أن تنشأ وذلك
لزيادة األمن الغذائي والتغذية يف سياق من عدم اليقني والتغري السريع.
ثُغرات املعرفة
حيتاج األمر إىل اسرتاتيجيات متعددة التخصصات ومتشعبة القطاعات إلجراء مزيد من البحث املتعمق للنُهج أو
"املسارات" لنُظم األغذية املستدامة.
فما هى أحجام ،ونطاقات واألبعاد الثقافية لنُظم األغذية املتعددة يف هذه الطائفة الواسعة من النُظم؟ وما هي السياسات
واملؤسسات والعوامل األخرى اليت حترك املسارات إىل األمام ،يف اخللفيات الريفية ،واحلضرية وشبة احلضرية؟ وما هى
املعوقات والعوامل املساعدة؟
ما هي الطريقة لتعزيز ،اإلنتاج املستدام ،واالستهالك ،واحلوكمة وسُبل كسب املعيشة ،يف آن واحد؟ وكيف تتفاعل
هذه األمور ،وكيف حندد ما إذا كان أحدها له األسبقية على اآلخر؟
ومن خالل العمليات التشاركية يف املناقشات ،والتشخيص والتحليل ،فإن ثُغرات املعرفة اليت ميكن فحصها تشمل:
كيفية تناول املناقشات ل نُظم األغذية املتعددة (مبا يف ذلك نُظم أصحاب احليازات الصغرية ونُظم األغذية التقليدية)،
وكيف تواجه التحديات وفرص األداء والتطور عرب التغري السريع؟ وما هى املنهجيات املمكنة لتحديد التكاليف البيئية،
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية احلقيقية وكذلك منافع نُظم األغذية؟ وما هي النجاحات يف تثقيف املستهلكني بشأن
التأثريات العاملية لطلباتهم بشأن األغذية وطلباتهم بشأن أسعار تلك األغذية؟ كيفية ضمان أن تُراعي القرارات اليت تبدو
يف الظاهر وطنية حملية أُسرية التأثريات األوسع نطاق ًا لتلك القرارات؟
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ونظراً ألن تغذية املرء لنفسه ليست ببساطة جمرد عمل فردى منعزل يتخذه الفرد ،وإمنا هي بدالً من ذلك ،جزء من
نظام معقد يشاركه فيه اآلخرون ،وكيف أن نُظم األغذية املتعددة تُعيد اتصال املستهلكني باألرض ومبنتجي األغذية؟ وما
هي املسارات العملية اليت تُستخدم حالياً لتحقيق استدامة نُظم األغذية ،كزيادة القدرة على مقاومة تأثريات تغري املناخ،
وتقليل املدخالت والنقل ،وتدنية الفاقد واملُهدر من األغذية (مثال ما هي املسارات اليت تقلل بدرجة كبرية من ،أو
تقضي على استعمال مبيدات اآلفات االصطناعية ،وتقصري سالسل القيمة ،وحتويل الرتكيز إلفادة األسواق احمللية
بدرجة أكرب ،وإفادة األشخاص الذين يعانون من عدم األمن الغذائي ،وذلك بتطبيق نهج شامل كُلي على سلسلة األغذية
اليت تضم خيارات كفاءة الطاقة ،والنقل الصغري ،وخيارات التحويل والتوزيع)؟ وكيف تُعظِّم املسارات إىل نُظم األغذية
املستدامة من استخدام احملاصيل املنوعة والسالالت احمللية الغنية باملغذيات الدقيقة لتحسني األمن الغذائي والتغذية؟
ما هى أنواع الفرص االجتماعية واالقتصادية اليت ظهرت من خالل اعتماد نُظم األغذية املستدامة اليت تعرتف بـ،
وتعزز القيمة التغذوية ،واالقتصادية ،واالجتماعية والثقافية لألغذية ،واليت حتسن من نتائج فرص كسب العيش؟ وما
هى إمكانيات التطبيق األوسع نطاقاً ،واتباع هذه احللول أو حلول مشابهة يف سياقات متنوعة؟ وما هى هياكل احلوكمة
والنظم القائمة حالياً للمحافظة على استدامة نُظم األغذية لتمكني األمن الغذائي والتغذية يف األجل الطويل؟
إن عمليات االختيارات املستنرية اليت تتم بشأن األمن الغذائي والتغذية ينبغي أن تكون أكثر اشتماالً على أصحاب
احليازات الصغرية ،والشعوب األصلية واجملموعات السكانية املُهمشة املعرضة .ومن األهمية مبكان حتسني فهم تنوع
نُظم األغذية وتأثرياته الشاملة على بعضه البعض حيث أن الطلبات على الغذاء و (املاء) تتسارع وتتعقد بفعل بعض
الضغوط مثل تغري املناخ ،و االستيالء على األراضي ،وتسليع املاء والتنمية غري املستدامة .وقد خلص عدد من حتليالت
نظام األغذية إىل أن القدرة االجتماعية الثقافية واالقتصادية للمزارعني ذوي احليازات الصغرية ونُظم األغذية اخلاصة
بالرعويني ،والشعوب األصلية ،حتتاج إىل التعزيز والتمكني والدعم ( Johnsوآخرون9002 ،؛ ومنظمة األغذية والزراعة
9002ب ) وما هي عمليات إعادة التوجيه اهليكلية اجلوهرية الالزمة لتحقيق ذلك ،وخباصة يف سياق تغري املناخ؟
وباإلضافة إلي القيمة الذاتية لألمن الغذائي والتغذية ،كيف ميكن لنُظم أغذية معينة أن تُسهم يف الغاية املزدوجة لصحة
اإلنسان والبيئة بصورة أوسع؟
ومن الضروري كذلك فحص االختالفات اجلوهرية يف نظم احلوكمة ويف أدوات السياسات اخلاصة بها واألدوات
التشريعية واألُطر واملؤسسات واخلصائص األخرى .وكيفية املقارنة بينها من حيث املساعدة يف استخدام األرض (مبا يف
ذلك ا الستخدام اجلماعي من جانب الشعوب األصلية لألراضي واألقاليم) ،والبذور واملوارد اإلنتاجية األخرى؟ وما هى
التدخالت السياساتية والنُهج االستثمارية اليت ميكن أن تعزز األمن الغذائي والتغذية عن طريق تطويع املسارات غري
املُجربة من قبل لنُظم األغذية املستدامة؟
وبال نظر إىل حتمية قيام نهج نُظمي بتحسني األمن الغذائي والتغذية ،واإلمكانات الغنية اليت تُعرض عن طريق اعتبار
نُظم األغذية كنظم سلوكية ديناميكية ذات جهات فاعلة ومكونات متكافلة ( ،)9009 ،Pinstrup-Andersenيكون من
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املهم جداً السؤال والتحليل ،بشأن ما هي تأثريات مجيع اجلهات الفاعلة يف نُظم األغذية املستدامة ،مبا يف ذلك منتجو
األغذية واملستهلكون وغريهم من الذين ينهضون بأدوار حيوية ومتخصصة يف نُظم األغذية؟ وفيما يتعلق بالفرص لتعزيز
حبوث نُظم األغذية وصناعة سياساتها ،كيف ميكن تعزيز التعاون مع علماء االجتماع؟

38

 -6أفكار أخرية
تتأثر صناعة السياسات بعوامل كثرية وتُسهم مساهمة قوية وشاملة تقوم على أساس الرباهني ذات الصلة والتوقيت
السليم يف االختيارات السليمة ،وتصميم السياسات واحتماالت حتقيق هذه السياسات للغايات املذكورة.
ومنذ إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي فقد عملت بشأن العديد من القضايا ذات األهمية احلامسة ،والناشئة بالنسبة
لألمن الغذائي والتغذية ،وبالنسبة لتسعة قضايا منها ،فقد طلبت اللجنة إىل فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي
والتغذية تقديم حتليل ومشورة قائمة على القرائن الشاملة ،وتقديم تقرير خمصص يقوم مقام نقطة البدء لدعم مناقشات
جلنة األمن الغذائي املتعددة أصحاب الشأن.
وقد حدد فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية يف هذه املذكرة مخسة قضايا إضافية حرجة وناشئة ذات
أهمية كربى بالنسبة لألمن الغذائي والتغذية يف عامل الغد.
فإذا قررت جلنة األمن الغذائي إدراج هذه القضايا يف برنامج عملها ،فإن فريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي
والتغذية يقف على أُهبة االستعداد ،متشياً مع واليته ،للعمل بناءً على طلب جلنة األمن الغذائي بشأن التقارير اليت
تغذي نشاط جلنة األمن الغذائي ذا الصلة وتدعمه.
إن أى عملية تكون حمدودة بفعل املعوقات ،وبالفرتة الزمنية وباملوارد تكون قد صُممت لتتماشي مع موارد فريق اخلرباء
رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية ،ومع النتيجة التقوميية للجنة األمن الغذائي .إن جلنة التوجيه التابعة لفريق
اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية ملتزمة باستخدام هذه العملية كمحاولة للتعليم ،وذلك من أجل حتسني
املنهجية للمستقبل .فهذه العملية هى حتدٍ مستمر إلمكانية إدراج التنوع الواسع لنُظم املعرفة النظامية ،اليت تتمحور
حول ختصصات خمتلفة يف جمال العلوم والدوائر األكادميية ،مبنهجيات ومنظورات خمتلفة ،وكذلك ألهداف خمتلفة.
وهناك حتدٍ إضايف يتمثل يف حتقيق التقدم حنو إدراج أشكال الدراية واخلربة األخرى املختلفة عن خربات الدوائر
األكادميية ،اليت هلا هى األخرى منهجياتها وأهدافها.
وأخرياً ،فإن جلنة التوجيه التابعة لفريق اخلرباء رفيع املستوى لألمن الغذائي والتغذية تتطلع إىل تكرار هذا العمل يف
املستقبل ،وسوف تواصل التفكري ملي ًا بشأن حتسني منهجياتها مبا يف ذلك ،إىل جانب أمور أخرى ،القدرة على التشاور
بصورة أوسع نطاق ًا واكتماالً مع جمموعة واسعة من أصحاب الشأن.
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