
 

 بيانيه ژئوفود

شي كليدي  ستاي صنعت مواد غذايي بخ سعه و تغييرات عميق مورد نياز جامعه در را در جهت تحقق اهداف تو

سال SDGsپايدار ) سي در مواجهه با چالش هاي  2030( تا  سا شي ا شاورزي نق ست. بخش ك جهاني مرتبط با ا

مي كند. اين صنعت به مثابه  ءتغييرات اقليمي، از بين رفتن تنوع زيستي، كمبود مواد غذايي و رشد جمعيت ايفا

سطح جهان، نزديك به  88ميليون مزرعه يا  500يك خانواده، به نمايندگي از  صد مزارع  صد از غذاي  80در در

 مردم كره زمين را تأمين مي كند.

 سناريوي واقعي –ا بحران آب و هو

از كشاورزي و جنگلداري،  يستي و ساير محصوالت غير غذايي درتوليد مواد غذايي و كشت پنبه، سوخت هاي ز

ست. نيمي از جنگل هاي  سعه ا سعه يافته و در حال تو شورهاي تو ست در ك مهم ترين عوامل تخريب محيط زي

يليون هكتار از اين زمين ها كه به اندازه كشييورهاي م 18حدود  و ما كماكان سيياالنهگرمسيييري از بين رفته اند 

ستي  ضر، كاهش تنوع زي ست مي دهيم. در حال حا ست را از د طبيعي برابر فراتر از ميزان  1000انگليس و ولز ا

درصيد كاهش يافته اسيت. با افزايش تقاضياي  60اتفاق مي افتد، بطوريكه جمعيت گونه هاي اصيلي حدود خود 

شت و لبنيا ست، در حاليكه با افزايش جمعيت از سرانه گو سان براي زمين نيز افزايش يافته ا ضاي ان  7.6ت، تقا

ميليارد تا پايان قرن و بدون احتسيا  تخريب محيط زيسيت و شيرايط و  و هوايي، ف ياي كمي  11ميليارد به 

شاورزي متمركز، از جمله اتكا سترس خواهد بود. روش هاي ك شاورزي در د شتر ك سعه بي ء روز افزون به براي تو

صلي از بين رفتن تقريباً  شيميايي، عامل ا شرات در ولمان از اواخر دهه  80مواد  صد ح ست.  1980در ميالدي ا

 روندهاي مشابهي نيز در سراسر جهان گزارش شده است. 

نه كشاورزي، فرووري مواد غذايي و تغيير كاربري اراضي ناشي از ون، مسبب انتشار حدود يك سوم گازهاي گلخا

صيد مي كنند، بطوريكه در طبقه  شي را  سيع و ناپايداري از ماهي هاي وح سان ها حجم و ستند. ان اي جهاني ه

سوم ماهيگيري تجاري بيش از حد ظرفيت  شده، يك  ستبندي انجام  شر ا صد از  90. در كمتر از نيم قرن، ب در

جمعيت ماهيان شييكارچي برتر مانند ماهي تن، شييمشييير ماهي و كوسييه ها را از بين برده اسييت. روش هاي 

سيب  ترال كف،ماهيگيري مخر  مانند روش  ساحلي و دريايي وارد مي كند.  هاي فراوانيو ستم هاي  سي به اكو

تنش و بحران وبي فزاينده اي را تجربه كنند، در  2030ن تا سييال پيش بيني مي شييود كه نيمي از جمعيت جها
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كه دو سييوم مصييرف و  در كشيياورزي اتفاق مي افتد. از ونجايي كه وبياري به ويمه در مناطق كم و  روا   حالي

در اين حوزه مصرف مي گردد. در نهايت، سيستم غذايي در مناطق كم و   و درصد استفاده از  95تا  90دارد، 

مناطق مرده در اكوسيستم هاي ايجاد و  جلبك ها رشدو در اتمسفر  نيتروژن  سه چهارم انتشار موجب قل حدا

مي شييود. بر اسيياس تخمين هاي بعمل ومده، در حال حاضيير انتشييار گونه هاي نيتروژن و اقيانوس و  شيييرين 

در مورد فسييفر نيز وجود دارد. واكنش پذير، دو برابر حداكثر ظرفيت پايدار اسييت و اين نگراني بصييورت مشييابه 

افزايش غلظت عناصيير غذايي در اقيانوس ها، همراه با سيياير ولودگي هاي و  و افزايش درجه حرارت ناشييي از 

تغييرات و  و هوايي، استرس و فشار قابل توجهي بر اكوسيستم هاي دريايي وارد مي كند. در طي مو  گرما در 

در اسييتراليا( تحت تأرير قرار  Great Barrier Reefزرگ مرجاني )درصييد از سييد ب 90، حدود 2017-2016سييال 

 گرفت و نيمي از مرجان ها از بين رفتند.

سال  شار گازهاي گلخانه اي تا  صفر خالص انت ستيابي به ميزان  ستراتمي بلند 2050اتحاديه اروپا براي د ، يك ا

ست ) سبز"مدت تدوين نموده ا صاد  (. توليد2020اتحاديه اروپا، "تفاهم  كافي مواد غذايي، خوراك و الياف در اقت

اروپا نقش كليدي خواهد داشييت اما در عين حال انتظار مي رود بخش هاي كشيياورزي و جنگلداري نيز با هدف 

ست توده جهت توليد  ضا براي زي شند. انتظار مي رود تقا شته با شاركت دا سط قرن م سازي كربن در اوا خنثي 

 -گاز، مصالح ساختماني و محصوالت پايدار زيستي از قبيل محصوالت زيستيگرما، سوخت هاي زيستي، زيست 

شييييميايي افزايش يافته و در پي ون، تأمين زيسيييت توده از منابع مختلف به منظور اطمينان از پايداري توليد و 

د كربن تثبيت يا تقويت مخزن كربن در جنگل هاي موجود نيز افزايش يابد. كاهش انتشار گازهاي غير دي اكسي

در كشيياورزي عمدتاً از طريق نوووري حاصييل مي شييود. به عنوان مثال مي توان به كشيياورزي دقيق براي بهينه 

ساير مواد شيميايي، بهبود وضعيت بهره وري احشام و بكارگيري كود كشاورزي  سازي بكارگيري صحيح كود و 

در جهت افزايش ترسييب كربن در اراضيي  در فرايند ه يم هوازي اشياره كرد. همينين اسيتراتمي اتحاديه اروپا

صييفر و كشيياورزي تكيه بر روش هاي بهتر از جمله تكنيك هاي داركشييت ورزي )وگروفارسييتري(، خاك ورزي 

 . استفاده از گياهان پوششي است

شده مي تواند موجب تحقق اهداف متعددي از جمله  ستم هاي تخريب  سي در نهايت، جنگل كاري و بازيابي اكو

 . 1اكسيد كربن، تنوع زيستي، حفاظت از خاك و و  و توليد زيست توده شودترسيب دي 

  

                                                
1 Sustainable Land-Use and Food System, 2019 Report of the FABLE Consortium. 
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 2اصل محصوالت غذايي و كشاورزي پايدار 5

 
 بهبود كارايي در استفاده از منابع (1

 اقدام عملي در جهت ت مين و حفاظت از منابع طبيعي (2

 كشاورزي بايد موجب بهبود معيشت روستايي، عدالت و رفاه اجتماعي شود. (3

 تحمل پذيري و سازگاري مردم، جامعه و اكوسيستم را افزايش دهد. (4

 ساز و كار نظارت و مديريت مسئوالنه و مؤرر الزامي است. (5

 اصل را محقق كنيم؟ 5چگونه مي توانيم اين 

به روشني مشخص شده است. اين  2030مسير تحقق و رسيدن به موفقيت در برنامه دستيابي به توسعه پايدار 

ستلزم ست  امر م سنگي ا صلي فقر و گر شه هاي ا صول پايداري و مقابله با ري اقدامات متحول كننده، پذيرش ا

 بطوري كه هيچ كس از ون مستثني نباشد. 

ايي پايدار بايسييتي بخشييي از اسييتراتمي جامع بهبود و افزايش امنيت غذايي و تغديه، معيشييت ذرژيم هاي غ

سعه اق ستم توليدكنندگان مواد غذايي، حمايت از تو سي صادي، كاهش تأرير تغييرات و  و هوايي و بازيابي اكو ت

 باشد. 

است كه در ون مواد غذايي و كشاورزي،  2030فعاليت مرتبط پيش رو، از جمله اقدامات برنامه توسعه پايدار  20

رند. معيشت مردم و مديريت منابع طبيعي نه بصورت جداگانه بلكه به عنوان يك مجموعه مورد توجه قرار مي گي

وينده اي كه در ون صيرفاً پايان و رسييدن به هدف مطرن نبوده، بلكه ابزارهاي اسيتفاده شيده براي دسيتيابي به 

                                                
2 FAO, http://www.fao.org/sustainability/en/?platform=hootsuite 
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هدف نيز داراي اهميت مي باشند. محيطي كه در ون نقش وفرينان دولتي و خصوصي در مشروعيت بخشيدن و 

 ه همكاري مي كنند. جهت دستيابي به راه حل هاي توسعمشاركت داشته و شكل گيري برنامه 

ست.  شاركت و همكاري بين بازيگران مختلفي ا سعه پايدار را ادغام نموده، و نيازمند م سه بعد از تو اين راهكارها 

ها، به حل  مشوق مساعي، درك مبادالت تجاري و معرفيبا شناسايي عوامل همكاري و تشريك  راهکار 20اين 

به دنبال ساختن جهاني عاري از گرسنگي و وينده اي روشن تر  وند مسائل واقعي پيش روي كشورهايي مي پرداز

 براي همه جهانيان هستند.  

 دسترسي به منابع توليدي، مالي و خدماتي تسهيل شود. .1

 گردانندگان كسب و كارهاي كوچك به بازارها متصل شوند. .2

 تنوع توليد و درومد تشويق شود. .3

 ونان توسعه يابد.دانش توليدكنندگان شكل گرفته و ظرفيت هاي  .4

 سالمتي خاك تقويت شده و به احياي زمين پرداخته شود. .5

 منابع وبي حفاظت شده و كمبود و  مديريت شود. .6

 حفظ تنوع زيستي و محافظت از عمكلردهاي اكوسيستم سرلوحه كار قرار گيرد. .7

 رويج شود.خسارات و تلفات كاهش يافته، استفاده مجدد و بازيافت تشويق گرديده و مصرف پايدار ت .8

 به توانمندسازي مردم پرداخته و با نابرابري ها مبارزه شود. .9

 حقوق تصدي گري امن ارتقاء يابد. .10

 ي در جهت افزايش بهره وري و درومد استفاه شود.عاز ابزارهاي حمايت اجتما .11

 تغذيه را بهبود بخشيده و رژيم هاي غذايي متعادل ترويج شود.  .12

ضربه هاي ن .13 شوك ها و  شدن  سازگاري از وارد  شود. انعطاف پذيري و  اگهاني جلوگيري و محافظت 

 افزايش يابد.

 رويي با شوك ها و پاسخ متقابل ايجاد شود.ومادگي روب .14

 تغييرات اقليمي برطرف شده و سازگار گردند. .15

 مقاوم سازي اكوسيستم تشديد و تقويت شود. .16

 گفتگوها و هماهنگي خط مشي ها افزايش يابد. .17

 ت شوند.سيستم هاي نووور تقوي .18

 سرمايه گذاري و دارايي ها سازگار و بهبود يابند. .19
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 به تقويت محيط و جامعه توانمند اهتمام ورزيده و به اصالن چارچو  هاي نهادي پرداخته شود. .20

 براي غذا و كشاورزي پايدار UGGنقش 

يكپارچه اي كه داراي مناطق جغرافيايي واحد و »ژئوپارك هاي جهاني يونسييكو به اين صييورت تعريف شييده اند  

مكان ها و مناظر با اهميت زمين شيييناختي در سيييطح بين المللي بوده و با مفهوم جامعي از حفاظت، وموزش و 

شوند سعه پايدار اداره مي  سعه پايدار كه در ون جوامع محلي . «تو رويكرد از پايين به باال و تركيبي حفاظت با تو

 به طور فزاينده اي محبو  شده است. نيز مشاركت داشته و نقش وفريني مي كنند،

ژئوپارك ها فعاليت هاي بيشماري در زمينه هاي مختلف و مرتبط با فرهنگ، گردشگري، وموزش و توسعه پايدار 

و تجربه غذاي محلي را انجام مي دهند. گرچه ژئوپارك ها محدوده هاي جغرافيايي بسيييار ويمه با وسييعت هاي 

از معمول ترين  "غذا"محلي، زمينه اجتماعي، فرهنگ و چشم انداز و ارتباط با مختلف منطقه اي هستند، اقتصاد 

سعه پايدار غذاي محلي، ارزش  شوند. در حقيقت، تو سر كره زمين محسو  مي  سرا فعاليت هاي ژئوپارك ها در 

يابي فعاليت هاي كشييياورزي و توليد كنندگان محلي، ارتباط ميان منابع طبيعي و گردشيييگري از موضيييوعات 

 مشترك ژئوپارك هاي جهاني يونسكو هستند. 

( SDGهستند و عميقاً به اهداف توسعه پايدار ) 2030ژئوپارك هاي جهاني يونسكو بخشي از دستور كار برنامه 

كه موجب تقويت حفاظت از كره زمين و منابع طبيعي مي شييوند، متعهد هسييتند تا به وينده اي بهتر براي همه 

ايجاد و پياده سازي ابزارهايي براي نظارت بر اررات  " SDG 12 هدف ك ها در راستايدست يابند. ماهيت ژئوپار

شاغل و ترويج فرهنگ و محصوالت محلي مي ست كه موجب ايجاد م شگري پايدار ا سعه پايدار بر گرد . "شود تو

ژئوپارك هاي جهاني يونسكو به مثابه مركز رشد و توسعه با بهترين روش ها و راه حل هاي نووورانه براي توانمند 

سييازي جوامع محلي و تحريك و تشييويق سييرمايه گذاري در جهت ارتقاء روش هاي كشيياورزي، ارزش گذاري 

، افزايش فرصييت هاي شييغلي و (SME'sسيييسييتم هاي غذايي، حمايت از كسييب و كارهاي كوچك و متوسييط )

شيييرايط شيييغلي بهتر فعاليت مي كنند. ژئوپارك ها با تعامالت نزديك بين المللي، ملي، منطقه اي و محلي در 

 جهت ارتقاء مشاركت و شبكه سازي با همديگر همكاري مي كنند. 

 (  FAOژئو فود مي تواند بصورت ويمه در برابر چالش هاي زير نقش وفريني كند )

 (SDG 1دادن به فقر در روستاها، گامي حياتي براي تأمين امنيت غذايي است ) پايان -

 (SDG 2غذاي سالم، كافي و مقرون به صرفه براي همه تأمين شود ) -

 (SDG 3سالمتي با تغذيه مناسب وغاز مي شود ) -
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 (SDG 4غذاي مقوي در يادگيري داراي اهميت بسياري است ) -

 (SDG 5كشاورزي را به ميزان يك پنجم افزايش دهد )برابري جنسيتي مي تواند بهره وري  -

 (SDG 6با كشاورزي پايدار مي توان به رفع كمبود و  كمك كرد ) -

 (SDG 7سيستم هاي غذايي بايستي بر وابستگي خود به سوخت هاي فسيلي غلبه كنند ) -

 (SDG 8) رشد توليد مواد غذايي در اقتصادهاي با درومد كم مي تواند فقر را به نصف كاهش دهد -

 (SDG 9نوووري، بازارهاي جديدي را براي كسب و كارهاي كوچك ايجاد مي كند ) -

 (SDG 10اصالحات ارضي مي تواند دسترسي عادالنه به اراضي روستايي را فراهم كند ) -

 (SDG 11سرمايه گذاري در روستاها مي تواند از شهرنشيني بي رويه و كنترل نشده جلوگيري كند ) -

 (SDG 12امنيت غذايي موجب كاهش ضايعات مي شود )دستيابي به  -

 (SDG 13كشاورزي نقشي كليدي در تغييرات و  و هواي ايفا مي كند ) -

 (SDG 14ميليارد نفر تأمين مي شود ) 3درصد از پروتئين حيواني روزانه  20با تغذيه ماهي  -

 (SDG 15درصد از تنوع زيستي خاكي جهان را شامل مي شوند ) 80جنگل ها بيش از  -

 (SDG 16پايان گرسنگي مي تواند به صلح و ربات كمك كند ) -

 (SDG 17مشاركت به شنيدن صداي ديگران و هم صدايي كمك مي كند ) -

 چشم اندز ژئوفود

شت برچسب ژئوفود ست  حمايت از جوامع محلي، رويكرد جامع و از پايين به باال كه  پ صي نهفته ا شخ سفه م فل

 .استژئوفود نيز مشخصه ژئوپارك هاي جهاني يونسكو است و هسته اصلي برند 

برند ژئوفود خط سييير خود را در ژئوپارك هاي جهاني يونسييكو داشييته و تنها در مناطقي كه يونسييكو تعيين مي 

 كند، مورد استفاده قرار مي گيرد. 

 2025درصد از ژئوپارك هاي جهاني يونسكو در اروپا و تا سال  30حداقل در  2023اهداف ژئوفود تا پايان سال 

 سراسر جهان دنبال مي شود.درصد ساير ژئوپارك هاي  10در 

 مأموريت ژئوفود

مأموريت ژئوفود حمايت از توسييعه پايدار جوامع محلي و افزايش اقدامات مقت ييي در جهت دسييتيابي به اهداف 

 ( است. UNSDGsتوسعه پايدار سازمان جهاني يونسكو )
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 ز پايين به باال فعاليت مي كند.ژئوفود در راستاي اهداف و ارزش هاي ژئوپارك هاي جهاني يونسكو و با رويكردي ا

 اهداف ژئوفود

اهداف ژئوفود در راسيييتاي تقويت ارتباط ميان فينفعان محلي و هويت ژئوپارك اسيييت. بطور كلي هدف اصيييلي 

صوص پيوند ميان مواد غذايي خام و ميراث  شناختيژئوفود افزايش وگاهي مردم در خ صربفرد منطقه  زمين  منح

است. مفهوم ژئوفود، برندي در حال توسعه و تعريفي ويمه براي اع اء است كه تأكيد بر خصوصيات ميراث زمين 

 شناختي مرتبط با غذاي محلي و سنت و فرهنگ ون ها دارد. 

ست كه  ست. غذا يك زبان بين المللي ا سرزمين ا صال تمامي اهداف جمعيت يك  شي ابتكاري براي ات ژئوفود رو

واند ون را درك كند. در واقع، به كمك غذا مي توان مردم را با زمين و طبيعت پيوند داد و وموزش هر كسي مي ت

 ويت كرد.ئوالنه از منابع را تقهاي مربوطه را از كيلومتر صفر غذا و استفاده مس

رصدد برند ژئوفود با هدف ايجاد شبكه اي از شركاء در ژئوپارك هاي جهاني يونسكو و تحت مأموريت مشترك د

ترغيب و تأريرگذاري بر سييياسييت هاي محلي، منطقه اي و ملي در قبال سيييسييتم غذايي نووورانه و برنامه ريزي 

 ارضي است كه در اين راستا مي تواند موجب تقويت روابط شهري و روستايي گردد.

وستايي و شهري ما بر اين باوريم كه محدوده هاي ژئوپارك هاي جهاني يونسكو نقشي اساسي در اتصال جوامع ر

داشته و با ساكنان و جوامع محلي همكاري و تعامل دارند  ژئوفود در مناطق پشتيباني شده براي تحكيم ارتباط، 

 ابزاري براي تقويت اقتصاد محلي در اختيار قرار مي دهد.

 اقدامات ژئوفود

  داردهاي زيسييت محيطي تنها شييركت هايي كه بتوانند اسييتان  با همديگر از توسييعه پايدار حمايت مي كنيم

   خاصي را رعايت و اعمال كنند قادر به بهره برداري از برند ژئوفود هستند 

ارتقاء و توسيييعه تنوع زيسيييتي و بهبود كيفيت خاك با بكارگيري روش هاي كشييياورزي پايدار و  -

 مسئوالنه.

علف هاي هرز  ايجاد محيط و غذاي سييالم و با كيفيت، به ويمه مديريت اجراي اقدامات عليه وفات و -

 كه از نظر شيميايي و دارويي غير تهاجمي هستند.

 استفاده مسئوالنه از منابع وبي -

 سيستم مؤرر بازيافت زباله -
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 پرورش محصوالت فصلي -

 احترام به حقوق كارگران در تمامي مراحل توليد -

 براي حفظ سنت ها و ا همديگر و در جهت حمايت از توليد كنندگان، كشاورزان و كاروفرينان ژئوپارك ها و ب

 افزايش بهره اقتصادي در مقياس محلي كار مي كنيم.

 شركت ها و كسب و كارهاي كوچك و متوسط محلي با برند ژئوفود رسميت يافته و تأييد مي شوند. -

شتيباني مي كند  ارائه فرصت هايي براي ارتقاء  - شركت ها و كسب و كارهاي محلي پ ژئوپارك ها از 

 خدمات ون ها )پذيرايي يا موقعيت و مكان( در رويدادها و كنفرانس ها. و توسعه، استفاده از

 با همديگر از استفاده از غذاهاي محلي حمايت مي كنيم 

 محصوالت ژئوفود از مواد اوليه محلي تهيه مي شوند. -

صي و  - صو صرف روزانه، چه در بخش هاي خ صفر غذا در م هدف ما افزايش بهره وري از ايده كيلومتر 

 خش هاي دولتي است.چه در ب

ترويج كيلومتر صفر غذا در قالب ژئوفود در رستوران ها و هتل ها، در هر منزلگاه ژئوپارك و در اماكن  -

 خدماتي عمومي مانند غذاخوري، مدارس يا دفاتر.

 


