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   "ال فيا كمبسينا" العالمية الفالحينحركة طريق صادرة عن  ورقة موقف

 2021بشأن قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية  

 

 - : مقدمة

، نظمتنا الغذائيةألجائحة كورونا على    ةالمستمرو  ةالشديدات  التأثيرللتعامل مع    لى العمل معا  إن العالم بحاجة  أليس هنالك شك في   

ة لنظم الغذاء لعام  مم المتحدعالن عن قمة األاإلبعيد    2019عام  الول من  شهر كانون األ  في    ن العالم كان مختلفا  أعلى الرغم من  و

مازالت    تنظيمهاعالن عنها واإل و    القمةالتي تم اتباعها لتطوير    الشرعية  غيرالعملية غير الشفافة ون  أن التخوفات بشأ ال  إ،  2021

ة منظمو  اجتماعية  حركة  550لى  إ ذار  آفي شهر    "  LVCال فياكمبسينا  " ذلك، انضمت حركة طريق الفالحينتيجة ل، نقائمة

 الستحواذ الشركات الكبرى على القمة.موقف معارض  مجتمع مدني في 

، وبنفس الوقت  كثرأف كثر أيزداد قلقنا  "LVCال فياكمبسينا " حركة طريق الفالحين في، نحن عمليات التحضير للقمةومع تقدم  

للتأكيد على   الغذائية له  أن الحوار العالمي حول  أنجدها فرصة  نظم    نأ  ن جائحة كورونا كشفتأصوى، حيث  قهمية  أنظمتنا 

 زمة البيئية. األو عدم المساواةفي معالجة الجوع وقد فشلت  صناعة األغذية شركات التغذية التي تتبناها

جل تحقيق التحوالت  ألبنا من  مطاعن    يضا  أ   تعبرووى،  المحتحيث العملية و   من  يتعلق بالقمة  فيمانا  مخاوفتعرض هذه الورقة  

 الزراعية.  ايكولوجياإلالغذائية و السيادةبمبادئ وتسترشد  تقوم على في النظم الغذائية التي الضرورية

مم المتحدة، بل شاركنا  األيتوقف دورنا عند مناصرة عملية دمقرطة  لم      "LVCال فياكمبسينا  "  نحن في حركة طريق الفالحين

؛  2008زمة الغذاء عام أبعد الغذائية لألمم المتحدة   تالسياساصالح إفي عمليات  حاسما   دورا  ، ولعبنا فعاليةبنشاط و في العملية 

المجتمع  صوات الحركات االجتماعية الريفية وأتضمين  همية  أعضاء تدرك  الدول األمم المتحدة وزمة هيئات األجعلت األحيث  

https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2020/03/EN_Edited_draft-letter-UN-food-systems-summit_070220.pdf
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مع منظمات  المتمثلة في تعزيز الشراكة    - FAO  األغذية والزراعةسياسات منظمة  دت  أ، وتشكيل السياسات الغذائيةفي  المدني  

لى   إ  -   CSM األصلية  والشعوب  المدني  المجتمع  آليةمع وجود    CFSالغذائي العالمي    منصالح لجنة األإالمجتمع المدني، و

 .  كثر ديمقراطيةأ العالمية الغذائيةسياسات األنظمة ن تكون أمهدت الطريق باتجاه عمليات جديدة و توجهاتنماذج و تقديم 

فقد لعبت ،  للحكومات الوطنية  يضا  أمجتمع المدني بل  لتفاعل ليس فقط الأتاح المساحة    تدريجيول  حتلى  إبالنتيجة    دىأ كل ذلك  

وضمن       CSMالمدني  المجتمع  مع  الشراكة  لية آفي تمكين العمليات ضمن    محوريا    دورا  والمتفاني،    لجماعي بعملها ا  ،الحركة

 .CFS العالمي الغذائي األمن لجنة

الغذائية  لتحويل النظم    شامال    ا  نموذجهي مبادئ تقدم    -  السيادة الغذائية  مبادئمن  النابعة  وجه التقدم  ألقد ولدت بالفعل الكثير من   

منذ مؤتمر    "LVCال فياكمبسينا  "  حركة طريق الفالحينليها  إالتي تدعمها وتدعو    -  الطبيعة  الحفاظ علىصحة شعوبنا و  واستعادة

  طورات تو  ا  كبير  ا  حراز تقدمإ لى  إ أعاله أدت  المؤسسية  المشاركة الفاعلة في العمليات  ن  إوعليه ف،  1996القمة العالمي لألغذية عام  

األراضي  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط:  من ضمنهاهامة   مصا الطوعية التوجيهية خطوطالو،  حيازة  األسماك ئلتأمين  د 

النطاق الزراعية  التوجيهية بشأن    بالخطوطة  الخاص   الحالية ، والعملية  صغيرة  لى  إ  وصوال  ،  واالبتكارات األخرىااليكولوجيا 

هذه الخطوط  ن  أك  فبال ش،  (UNDROP)    حقوق الفالحين وغيرهم مـن العـاملين في المنـاطق الريفيةن  أبشالمتعلق    إعالن األمم المتحدة

قد مب  توضع  واألدوات  الشركات  عقبات  أجندة  أمام  الوطنيةاشرة  والنخب   مبرياليةاإلمصالح  وال  الكبرى وعبر  لالقتصادات 

  . العالمية

 النخب المالية  بقيادة القوى العالمية و شموليةنحو قمة غير 

  عام   عبر خطة  الغذائية   النظم  نهج  فوائد  تعظيمسعيها لتحقيق أهدافها في    معلنة عن  2019ديسمبر  في    القمة  تم اإلعالن عن 
على الرغم من  ، والمستدام  السالم  ودعم  ،شمولية  كثرأوجعل النظم الغذائية    ،يالمناخ  تغيرال  تحديات  مواجهة و   ،بأكملها  2030

 الشمولية.  بالتعتيم وعدملبداية تسمت منذ ان القمة اأال إهذه األهداف المعلنة 

 

عد قرارات ب  2000و    1996مؤتمرات القمة للعام    (FAOالمتحدة )  لألمم  التابعةاألغذية والزراعة  عقدت منظمة    ،في الماضي 

المجتمع المدني من    مدعومة بالكامل من قبل شهدت القمم السابقة مشاركة نشطة و  كما  ،  اء فيهاصريحة من الحكومات األعض

  يأت    مل  2021مؤتمر قمة األمم المتحدة لنظم األغذية  ن  إ، وعلى عكس القمم السابقة فمستقلة وذاتية التنظيم  منتديات موازيةخالل  

لطلب قدمه    األمين العام لألمم المتحدة استجابة    هاتخذ، بل جاء نتيجة لقرار  قرار أو عملية حكومية دولية  وأتفويض  من خالل  

دعم حاسم من عدد  لى  إ ، باإلضافة  ، وهو منظمة قطاع خاص تمثل مصالح الشركات العالميةWEF)(  المنتدى االقتصادي العالمي

 . ات راعيةممنظالمنظمات "الخيرية الرأسمالية" باعتبارها   دول األعضاء القوية وعدد قليل منقليل من ال

ال تزال  القمة    أعمال  جدولوقيادة  إدارة    نأ ال  إمن أي وقت مضى،    كثر انفتاحا  أن هذه القمة ستكون  أ مانة القمة  بالرغم من ادعاء أ

وبعض   ،عن الزراعة الصناعية  بشراسة"الخبراء" المعروفين بأنهم من المدافعين  و  أيدي حفنة من الشركات الدولية الكبيرة  في

 رى. الكبالتي تستضيف العديد من هذه الشركات الدولية  الدول

، حيث  المشاركة بشكل مستقلولم يتم تمكينها من  ،  غير رسميةحوارات  المشاركة في  الحركات االجتماعية على    لقد اقتصر دور

ال فياكمبسينا  "  الفالحينحركة طريق  ثل  و المنصات االجتماعية المنظمة القائمة مأ  االقتراب من الحركات  القمة  رفضت أمانة

LVCتم استدعاء عدد قليل من المنظمات    أخرى ،حيث  من منظمات    خرينآ  اختيار مشاركين  مانةاأل  من ذلك، قررت  بدال    " و

في  طال"  أب"ك  من األفراد للمشاركة من خالل التسجيل  كبرأبينما تمت دعوة عدد    االستشارية،واألفراد لالنضمام إلى الهيئات  

ال العامة  الغذائية  نظمقمة  األمانة  تشعر  لم  ي  الضمير  بتأنيب،  قد  المدني   إلشراكا  دفعهالذي  والمجتمع  األغذية  منتجي  صغار 

    . حقهم في تقرير المصيرومنظمات الشعوب األصلية بطريقة تحترم استقاللهم وتنظيمهم الذاتي و

عدم ، حيث شجبت على القمة  ردا   لاللتحام دعوة مفتوحة (CSM)لية المجتمع المدنيآطلقت أ، 2019في تشرين االول من العام 

وما    ربعد شه  ،تتحدى القمةية جماعية  عملالقائمة لبناء  الحركات والمنظمات المعنية بالغذاء لالنضمام إلى الجهود    تشمولها ودع

، ، في ذات الوقتشاريةنضمام إلى اللجنة االستتمت دعوة رئيس لجنة األمن الغذائي العالمي لال  القمة،إعالن  على  يقرب من عام  

http://www.csm4cfs.org/open-call-civil-society-indigenous-peoples-engagement-respond-un-food-systems-summit/
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تم توجيه دعوة لها  للمشاركة في المشاورات   ،تتبع مسارات العمل"في مجموعة "    CSMليات المجتمع  آشراك  وفي مسعى إل

 ة. أصحاب المصلحة حول أهداف القم بين 

سياسات الدولية والحكومية الرائدة للدور لجنة األمن الغذائي العالمي بصفتها منصة    نإف،  وعلى الرغم من هذه الدعوات المتأخرة

تقتصر على    لجنةوجود  فكرة  ن  إ ف،  يتم تقويضهباعتبارها الوكالة المنفذة الرئيسية( بشأن قضايا الغذاء  الزراعة  واألغذية  منظمة  )

  ، فكرة غير ديمقراطية على اإلطالق  هي  الغذائية العالميةات النظم  رأس سياسعلى  م وضعهم  الذين يت"الخبراء"    بتسميتهم  من يتم  

 واستبدلت بها لجنة األمن الغذائي العالمي بعد إصالحها. ،وقد تم بالفعل رفض مثل هذه الفكرة باإلجماع

  الشرعية على   إلضفاءمرة أخرى    الخاص،وخاصة القطاع    العالميةللنخب  يتيح المجال والمساحة    ن المسار الحالي في بناء القمةإ

 . كوكبالباستخدام أذرع الشركات عبر الوطنية لمواصلة تجميع رأس المال وتدمير  الغذائي، لمستقبل نظامنا  أنفسهم كمهندسين

تعطيها الغطاء    مناهضة للديموقراطيةالعامة  والسياسات ال  شركات الزراعية لتشكيل مستقبل طعامناهذا المسار يطلق العنان لل

القمة  فإننا ال  بناء عليه،  لذلك،   للمجتمع    مساحة حكومية مشروعة متعددة األطرافنستطيع اعتبار  المستقلة  بالمشاركة  تسمح 

 . المهمةهيئات األمم المتحدة  على بعضشركات للاالستحواذ المتزايد  تجاه القمة تظهر بوضوح ، فالعمليةالمدني

 ! ت الشركامتحررة من سطوة نريد سياسات غذائية 

مؤسسات  الحركات المجتمعية ومع    ” بالتعاونLVCال فياكمبسينا  "ق الفالحينحركة طريقمنا في  دين من الزمن،  من عق  كثرأل

المدني المستويا  بفضح  المجتمع  الغذائية على جميع  النظم  الشركات على  ن أن عن مخاوفنا بشاآل، ونعرب  تمخاطر سيطرة 

القمة، وهذا  أن هناك مؤشرات واضحة على  أبالقمة؛ حيث  المرتبطة  العمليات   مر جلي  األن مصالح الشركات ستسيطر على 

 العام لألمم المتحدة. واألمين) (WEF بين المنتدى االقتصادي العالميالشراكة حقيقة ويتمثل في 

شراف على  المتحدة لإلالعام لألمم    حظيت هذه المخاوف بمزيد من المصداقية في حواراتنا مع المبعوث الخاص المعين لألمين

 ا  مثيركان بدوره  الذي )AGRA (إفريقياوهي الرئيسة الحالية للتحالف من أجل ثورة خضراء في ، الدكتورة أغنيس كاليباتا القمة

    ، منذ إنشائه.للجدل بين الحركات االجتماعية والمجتمع المدني في إفريقيا وأماكن أخرى

والتي    فريقيا على مستوى القارةإجل ثورة خضراء في  ألخطة التحالف من  ن الفشل الذريع  حديثة ع  دراسة  كشفت  ،  في إفريقيا

  الزراعية المواد  من خالل تحول حاد في النظم الزراعية األفريقية نحو نماذج زراعية صناعية تعتمد على  وقف الجوع  لى  إهدفت  

نظرنا،  السامة وجهة  متعددة من  الشركات  تسعى مصالح  كيف  للقمة  خاصة  كمبعوثة  كاليباتا  أغنيس  الدكتورة  تعيين  يُظهر   ،

 حوكمة نظام الغذاء العالمي.على اسة العامة والجنسيات للسيطرة على "القمة" وترسيخ سلطتها على السي

 نماذج مالية   فرض  تدعم العالمية  الزراعة التجارية  ألن    ،نعتقد أنه من الضروري معارضة سيطرة الشركات على النظم الغذائية

بالسوق  أو لقدالغذاء وتوزيعه  نتاجإعلى عمليات  خرى خاصة  المنطق  ،  الغذاء  أدى هذا  أزمة    2008عام    العالمية  إلى نشوء 

، يهدف  في الوقت الحاضر  ،بشكل عام في جميع أنحاء العالم   البشرعلى صغار منتجي األغذية وعلى    ا  واستمر في التأثير سلب

لسيطرة على جل اأمن    األخرى،  الموارد  والبذور و  عدد صغير من الشركات إلى التحكم في البيانات واألراضي الزراعية والمياه

   واسع النطاق على االستيالء  تشمل  المدمرة  ن ممارسات هذه الشركات  إ،  السيطرة العالميةأنظمتنا الغذائية لتحقيق الربح الخاص و

، الصناعيين  صيد األسماك واإلنتاج الحيوانيالصناعية بما فيها  والزراعة    وخصخصتها،األراضي والمياه والموارد األخرى  

بنية  ال، وتنفيذ مشاريع  والجشع للتكنولوجيا الجديدة  الجائر، واالستخدام  واالستغالل المفرط للطبيعة )بما في ذلك استغالل البشر(

 . المستقرتعتمد على االستثمار األجنبي المباشر والدين العام غير التي  تحتية واسعة النطاقال

ال تزال تحاول زيادة  هي  و  السياسات المحلية،على مستوى  على المستوى الدولي واإلقليمي والكبرى    لقد تم توسيع قبضة الشركات

ألمم المتحدة الموقع في  وا   (WEF)اتفاق الشراكة بين المنتدى االقتصادي العالمي ن إف بحكم الواقعو ، نفوذها داخل منظومة األمم المتحدة

، التي نددت  هذه الشراكة  نإ  ،وصول إلى نظام األمم المتحدة للت عبر الوطنية  الشركا   ه ة ومميزة لهذمعاملة تفضيلي   تاح أ  قد،  2019عام  ال

تعدد األطراف  مخاوف جدية بشأن نزاهة األمم المتحدة كنظام م  تثير  ، وغيرها من المنظمات،  "LVCال فياكمبسينا  "حركة طريق الفالحين  بها

  ذلك   في  بما  ،المتحدة  األمم  وكاالتمن  ن العديد  أ،  لى ذلكإضف  أ  ، ، ال سيما فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق اإلنسانواستقاللها وحيادها

، فإنهم ال  الوقت  ذات وفي    ،هذه الشركات  مع  شراكات   تعقد  اليونسكو و  العالمية  حةالص  ومنظمة   اإلنمائي  المتحدة   األمم   وبرنامج  اليونيسف

https://afsafrica.org/false-promises-the-alliance-for-a-green-revolution-in-africa-agra/
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النتيجة هي أننا نرى المزيد والمزيد من سياسات األمم المتحدة التي  و  ،الشركات عبر الوطنية من العقابما يكفي للحد من إفالت ب  يقومون

 تضع المصالح الخاصة فوق المصلحة العامة.  

 الغذائية! لألنظمةندافع عن الفهم الشمولي 

 ا  إيمانوجاءت إعادة التسمية    " الغذائيةللنظم  قمة األمم المتحدة  " إلى    " قمة األمم المتحدة لألغذية"   المؤتمر من  تمت إعادة تسمية  

وسيساهم في الجوع ولكن للحد من األمراض المرتبطة بالنظام الغذائي  مشكلة  بأن التغيير سيؤهلنا بشكل أفضل ليس فقط لحل  

نموذج "األمن الغذائي" الذي  في االبتعاد عن  "النظم الغذائية" هو خطوة لألمام    مفهوم  حين أن التحول إلى، في  "شفاء الكوكب

ر تعريفها  تشير إلى أن النظم الغذائية سيستمما زالت  جميع الدالئل  ن  أال  إ،  في السابق داخل مؤسسات األمم المتحدة  ا  كان سائد

 .عبر الوطنية لشركاتل  طرةوسي ستحواذابطريقة تسهل 

حول المفاوضات  في    فيما يتعلق  وبالتحديد ) (CFSالمتحدة  لألمم  العالمية  من الغذائياألفي لجنة    ومستمرةفي عمليات متزامنة  

، حيث يستمر السماح  فهم أضيق للنظم الغذائيةيتم الدفع باتجاه    نهإ" ف  بشأن النظم الغذائية والتغذية الطوعية لخطوط التوجيهية"ا

سياسات واستخالصها من صناع  تعريفات  ال  وضعتواصل مؤسسات األمم المتحدة  و  للقطاع الخاص باالضطالع بمهمة التحول

وضع  ، أي "، األمر الذي يؤدي إلى فهم النظم الغذائية فقط من حيث نتائجها النهائيةعن أنظمة الغذاء الحقيقية  كل البعد  بعيدين

 . "الطعام على طبق

الفهم هذا  مؤسسات األمم المتحدة لتجاوز    في  الموجودين  في دفع أولئك"  LVCال فياكمبسينا  "الفالحينطريق  استمرت حركة  

من المهم أن نتذكر أنه بينما ال تزال وكاالت األمم المتحدة تناقش ما إذا كانت بحاجة إلى نهج   للنظم الغذائية؛   ةالرؤى الضيقو

"  قد قدمت بالفعل LVCكانت " ال فياكمبسينا  ،، وما إذا كانوا بحاجة إلى التحول، وما هو النظام الغذائي بالضبطغذائيةالنظم لل

 . 1994منذ عام  لتحويل النظم الغذائية  ومحددةمتجذرة راسخة  الغذائية باعتبارها رؤيةفكرة السيادة 

ن الماضي قد أدى إلى أضرار بيئية، تكثيف إنتاج الغذاء في القرالتحول الصناعي وبأن    ا  متزايد  ن هناك إدراكا  أعلى الرغم من  

االتهام صبع  أ توجيه  إحجام مستمر عن  ن هناك  أ ال  إ،  مستدامةالك أغذية غير صحية وغير  واسته  ،لغذاءا، وهدر  الناس  روتهجي

 . اإلنتاج الزراعي سياساتالصناعة الزراعية وعن  المسؤولين لىإ

 ما هي األنظمة الغذائية التي نحتاجها؟ 

  ثبتتأ، حيث  تحول منهجيلن يسمح بوجود    وتدمير الطبيعةعبر الوطنية    تضييق الشمول وتكثيف سيطرة الشركاتن  أنعتقد   

العمال و  سكان الغابات،  الرعاة،  ينالسكان األصلي،  األسماكائدي  ص،  ينالفالحن  إ.  مرات عديدةفي    بالفعل  فشلها  األساليب  هذه

 . ، هم قلب النظم الغذائيةفي المدن والمناطق الريفية ينوكذلك المستهلك ينالزراعي

مساحة   تكونلألمم المتحدة أن  ريد  أ، وإذا  ن يحدثأ  للتغيير  ريدأتلك هي األصوات التي يجب أن تُسمع داخل األمم المتحدة إذا  

إذا استمرت األمم المتحدة في االعتماد  لن تكون النظم الغذائية مستدامة وال عادلة  ،  تؤدي إلى تحوالت حقيقية في النظم الغذائية

 .وصانعي السياسات من النخبة المهيمنة، والباحثين المدعومين ،على أصوات الشركات

 لى ما يلي:  إ ، فإننا ندعوبالمعنى أعالهتحول في النظام الغذائي اللتحقيق 

بما يتناسب  توسيع نظام الغذاء العالمي  عادة تشكيل وإمن    ، بدال  المحلين  الناسبنائها  متنوعة    محليةيكولوجية  إونظمة غذائية  أبناء    -

 .  البلديةدعم وتعزيز البذور ، وجلب اإلصالح الزراعي الحقيقي في العديد من البلدان ، والبد منشركاتمع ال

ن سبب  أب  ، علما  كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربونانخفاض  تحقيق  إحداث تغييرات منهجية لمواجهة أزمة المناخ الحالية و  -

 .ونظم الغذاء التي تفرضها الشركاتالزراعة الصناعية  زمة باألساس هوهذه األ

السياسات العامة على المستوى    وتفعيل  تعزيزللغذاء و  المحلينتاج  إل ادعم وحماية  باتجاه  تحويل السياسات التجارية الحالية    -

 . حماية األسواق المحليةإلنتاج الفالحي البيئي الزراعي وباتجاه تعزيز االمستوى المحلي الدولي والوطني و

العاملين في المناطق الريفية  - جميع المستويات كأداة  على    ضمان تنفيذ إعالن األمم المتحدة بشأن حق الفالحين وغيرهم من 

 . العملحقوق حقوق اإلنسان و عندفاع لل حاسمة
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حركة طريق الفالحين" ال فياكمبسينا  تحث  ،  واقب أزمة المناخالمعاناة من عجائحة ويستمر في  الي وقت يعاني فيه العالم من  ف

LVC  "وأنظمة    محور تركيزها أهمية الغذاء المنتج محليا  في    تضع،  جندة للتحول االجتماعيأمم المتحدة على طرح  حكومات األ

الرئيسية  العالمية    والتنظيماتالحركات  ي  ممثل  وأن،  العامالقطاع    دور  النتقال إلى الطاقة المتجددة وتعزيزهمية اأو،  الغذاء المحلية

 . صياغة هذه المبادرات فيرئيسي ور يكون لهم د يجب

  نأراسخة  ناعة  ممن يملكون ق،  منتجفالح  مليون    200أكثر من  صوت  "  LVCحركة طريق الفالحين" ال فياكمبسينا  رفعت  

حمي حياة وسالم ورفاهية الناس واألجيال تأن    لها  يمكنهي فقط    حترم حقوق اإلنسانتالنظم الغذائية التي تتناغم مع الطبيعة و

 . القادمة

 .  التحول المنهجي المطلوبخريطتنا نحو  ، والتحول البيئي الزراعي هوالسيادة على الغذاء هي بوصلتنا 


