
مستقبل األغذية والزراعة
مسارات بديلة إىل عام 2050

ملحة عامة

يعــرض هــذا التقريــر مامرســة اســتباقية أجريــت لتحديــد الخيــارات االســراتيجية املحتملــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلقــة باألغذيــة 
والزراعــة.1 ويظــل الشــاغل الرئيــي فيــام يختــص مبســتقبل األغذيــة والزراعــة هــو مــا إذا كانــت هــذه األنظمــة ســتتمكن مــن توفــر الغــذاء 
ــة  ــى الســلع الزراعي ــة ع ــات اإلضافي ــي باملتطلب ــت نفســه تف ــده، ويف الوق ــا بع ــام 2050 وم ــى ع ــة ومســتدامة حت ــة فعال ــع بطريق للجمي

لالســتخدامات غــر الغذائيــة.

ــي  ــات الت ــة التحدي ــي تعكــس بدرجــات متفاوت ــة الت ــر الســيناريوهات املســتقبلية املحتمل ــل التقري ــي، يحل وملعالجــة هــذا الشــاغل الرئي
ــا ومتاًحــا للجميــع وتتــم إدارة املــوارد الطبيعيــة بطريقــة  تواجــه تحريــك النظــم الغذائيــة والزراعيــة نحــو “عــامل يكــون فيــه الغــذاء مغذيً
ــة والزراعــة. ويتمثــل  ــة واملســتقبلية” كــام ترجــو منظمــة األغذي ــة الحالي تحافــظ عــى وظائــف النظــام البيئــي لدعــم االحتياجــات البرشي
الســيناريو األول يف “العمــل كاملعتــاد”، حيــث بالرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا العديــد مــن البلــدان، تظــل هنــاك العديــد مــن التحديــات 
القامئــة التــي تواجــه األغذيــة والزراعــة بــال معالجــة. ويشــتمل الســيناريو الثــاين، “نحــو االســتدامة”، عــى إحــداث تغيــرات اســتباقية باتجــاه 
نظــم غذائيــة وزراعيــة أكــر اســتدامة. بينــام يعــرض الســيناريو الثالــث، “املجتمعــات الطبقيــة”، مســتقباًل تتفاقــم فيــه التفاوتــات بــن البلــدان 

والطبقــات االجتامعيــة املختلفــة.

وتشــر األدلــة الــواردة يف هــذا التقريــر، والتــي تســتند إىل تحليــل كمــي دقيــق وتقييــامت نوعيــة جــادة، إىل أنــه ال يــزال مــن املمكــن تحريــك 
النظــم الغذائيــة والزراعيــة باتجــاه مســار مســتدام ومنصــف يفــي باالحتياجــات املتزايــدة. غــر أنــه مــن الــالزم إجــراء عمليــة تحــّول عامليــة 
وبــذل جهــود متضافــرة تشــمل جميــع أصحــاب املصلحــة، مبــا يف ذلــك الحكومــات والــوكاالت الدوليــة ومنظــامت املجتمــع املــدين واملنتجــن 
واملســتهلكن مــن القطــاع الخــاص، فضــاًل عــن املؤسســات األكادمييــة والبحثيــة. وإن جميــع أصحــاب املصلحــة مدعــوون إىل إيــالء االهتــامم 
الواجــب لهــذا التقريــر واملــواد املرتبطــة بــه، مثــل قاعــدة البيانــات العامليــة للتوقعــات عــى املســتوى القطــري املتاحــة عــى شــبكة اإلنرنــت. 
ويُرجــى أن يقــوم هــؤالء باســتخدام هــذا التقييــم االســتباقي الطويــل املــدى كنقطــة انطــالق للحــوارات والعمليــات السياســاتية االســراتيجية 

التــي تهــدف إىل تشــكيل أمنــاط التنميــة املســتدامة عــى املســتويات القطريــة واإلقليميــة والعامليــة.

1  يف هذا التقرير تشمل »الزراعة« جميع القطاعات الزراعية مبا فيها إنتاج املحاصيل والروة الحيوانية ومصايد األسامك والحراجة.



الرسائل الرئيسية
تتأثر النظم الغذائية والزراعية باالتجاهات التي قد تعّرض االستدامة المستقبلية للخطر.

مــا زال منــو الســكان والدخــل يزيــدان الطلــب عــى الغــذاء ويحدثــان تغيــرات يف تفضيــالت البــرش الغذائيــة؛ فاســتمرار الفقــر وعــدم 
املســاواة والبطالــة يحــد مــن إمكانيــة الوصــول إىل األغذيــة ويعــوق تحقيــق أهــداف األمــن الغــذايئ والتغــذوي؛ كــام يتحــدد منــو اإلنتــاج 
الزراعــي بتفاقــم نــدرة املــوارد الزراعيــة وتدهــور جــودة األرايض واملــوارد املائيــة، فضــاًل عــن عــدم كفايــة االســتثامر يف الزراعــة املســتدامة؛ 
وكذلــك یؤثــر تغیــر املنــاخ بشــکل متزایــد علــی الحاصــالت الزراعيــة وســبل العیــش الریفیــة، وتظــل الزراعــة مصــدًرا النبعــاث غــازات 

االحتبــاس الحــراري.

أصبح من الضروري تغيير المسار - لم يعد "العمل كالمعتاد" خياًرا.
إذا ظلــت األنظمــة الغذائيــة والزراعيــة عــى مســارها الحــايل، فــإن األدلــة تشــر إىل أن املســتقبل يتميــز باســتمرار انعــدام األمــن الغــذايئ 
ــع  ــتدامة. وم ــة مس ــة وزراعي ــم غذائي ــق نظ ــل بتحقي ــم بالفع ــدان واألقالي ــن البل ــد م ــزم العدي ــتدام. وتلت ــر املس ــادي غ ــو االقتص والنم
ذلــك، فــإن تحقيــق غايــات أهــداف التنميــة املســتدامة بالكامــل، كــام هــو متوخــى يف خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030، ســيتطلب 
ــاظ عــى الســالم، والحــد  ــن الجنســن، والحف ــالالت ب ــدة واالخت ــدم املســاواة املتزاي ــن أجــل: معالجــة أوجــه ع ــة م ــود إضافي ــذل جه ب
مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري، وتجنــب نظــم الزراعــة املســتنفدة للمــوارد، وتحســن إدارة الطلــب عــى املنتجــات الغذائيــة 

الحيوانيــة كثيفــة االســتهالك للمــوارد، والحــد مــن إهــدار الغــذاء والحــد مــن النفايــات، مــن بــن تحديــات أخــرى.

يمكن الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة، ولكن الطريق لن يكون سهًل.
لالبتعــاد عــن ســيناريو "العمــل املعتــاد"، يتعــن عــى جميــع املجتمعــات أن تجــدد األصــول التــي تســتخدمها إلنتــاج الســلع والخدمــات 
وأن تضــع حلــواًل جديــدة وتطبــق تكنولوجيــات مبتكــرة. وبــروح التضامــن التــي تجســدها أهــداف التنميــة املســتدامة، ســتتمكن البلــدان 
واملجتمعــات مــن تحمــل التكاليــف الالزمــة إلحــداث التحــوالت وســيتعن عليهــا توفــر الدعــم للمترضريــن مــن التنميــة غــر املســتدامة 

واملســاعدة يف متهيــد الطريــق لتحقيــق مســتقبل أفضــل لألجيــال القادمــة.

يجب على جميع البلدان االلتزام بمسؤولية المشاركة في إجراء تغييرات جوهرية.
ــدان  ــدان "املتقدمــة" والبل ــن البل ــر الفجــوة ب ــة والزراعــة تتجــاوز بكث ــادة اســتدامة األغذي ــة لزي ــة املطلوب ــة العاملي ــة التحولي إن العملي
ــرات أساســية يف طــرق االســتهالك  ــالزم "إحــداث تغي ــن ال ــه م ــث أن ــة، حي ــذه العملي ــرة" به ــدان "متأث ــع البل ــة". وســتعترب جمي "النامي

ــه(. ــو إلي ــذي نصب ــو 20+، املســتقبل ال ــد العاملــي " )ري ــة املســتدامة عــى الصعي ــق التنمي ــاج يف املجتمعــات مــن أجــل تحقي واإلنت

رفع مستوى الوعي بين المستهلكين سيساعد على احتواء الحاجة إلى التوسع غير الضروري في إنتاج 
الغذاء والحد من "العبء الثلثي" الناجم عن سوء التغذية...  

مــن املتوقــع أن يزيــد اإلنتــاج الزراعــي يف جميــع أنحــاء العــامل بســبب تزايــد عــدد الســكان والتغيــرات يف النظــم الغذائيــة والدخــول. 
وإن رفــع مســتوى وعــي املســتهلكن حــول األنظمــة الغذائيــة الصحيــة واملســتدامة بيئيًــا، فضــاًل عــن الحــد مــن إهــدار األغذيــة، وتســعر 
األغذيــة بشــكل أكــر كفــاءة لتعكــس عــى نحــو كاف العوامــل الخارجيــة الســلبية إلنتاجهــا، والحــد مــن اســتخدام الحبــوب إلنتــاج الوقــود 
ــض "العــبء  ــا تخفي ــة مبــكان أيًض ــن األهمي ــة. وســيكون م ــب عــى املنتجــات الزراعي ــن الطل ــة للحــد م ــا عوامــل رضوري ــوي، كله الحي
الثــاليث" لســوء التغذيــة، الــذي يشــمل نقــص التغذيــة ونقــص املغذيــات الدقيقــة والــوزن الزائــد والســمنة، التــي تتواجــد غالبًــا يف نفــس 

البلــد وحتــى يف نفــس املجتمــع.

... ولكن إنتاج المزيد ســيكون أمًرا ال يمكن تجنبه، ولذا فإن الطريق للمضي قدًما هو إنتاج المزيد بمدخلت أقل.
يجــب عــى العاملــن يف مجــال األغذيــة والزراعــة أن يتعلمــوا كيفيــة تلبيــة الطلــب املتزايــد تحــت قيــود أكــرب عــى املــوارد وكيفيــة تحســن 
اســتخدام األرايض وامليــاه، والحــد مــن انبعاثــات غــازات اال حتبــاس الحــراري، وزيــادة كفــاءة إنتــاج الطاقــة واســتهالكها، واســتعادة الربــة 
والغابــات. وليســت هــذه ســوى أمثلــة ملجموعــة متنوعــة مــن الخيــارات االســراتيجية التــي ينبغــي وضعهــا يف االعتبــار عنــد الســعي إىل 

تحقيــق االســتدامة.

وأثناء التحرك باتجاه االستدامة، قد تزداد أسعار المواد الغذائية بشكل كبير ...
إذا أخذنــا يف االعتبــار النطــاق الكامــل لتكاليــف اإلنتــاج واالســتهالك، مبــا يف ذلــك تدهــور املــوارد الطبيعيــة وانبعاثــات غــازات اال حتبــاس 
الحــراري، تشــر األدلــة إىل أنــه مــن املرجــح أن تــزداد أســعار األغذيــة بصــورة كبــرة. ومــع ذلــك، فقــد يــؤدي ذلــك إىل اســتخدام املــوارد 

الطبيعيــة والغــذاء نفســه بطريقــة أكــر حرًصــا.



نتائج مختارة
ــه مــن أجــل الوفــاء  ــة لتحليــل الســيناريوهات يف أن تتمثــل إحــدى الرســائل الرئيســية املنبثقــة عــن التحليــل الكمــي الدقيــق والتقييــامت النوعي
بغايــات أهــداف التنميــة املســتدامة إلنهــاء الجــوع وتحقيــق األمــن الغــذايئ وتحســن التغذيــة، لــن يكــون مــن الــرضوري زيــادة اإلنتــاج الزراعــي 
بنســبة 50 يف املائــة مــن عــام 2012 وحتــى عــام 2050، بــل ميكــن الوفــاء بغايــات أهــداف التنميــة املســتدامة بتوســع أقــل بكثــر يف اإلنتــاج الزراعــي 
طاملــا أصبحــت نظــم اإلنتــاج أكــر اســتدامة، مــن ناحيــة، وتــم توزيــع الدخــل والغــذاء بشــكل أكــر إنصافـًـا عــرب البلــدان وداخلهــا، مــن ناحيــة أخــرى.

النتائــج الواضحــة واملتســقة مــن تحليــل الســيناريوهات، عــى املســتوى العاملــي وعــرب مجموعــات البلــدان، هــي أن "العمــل كاملعتــاد" يــؤدي إىل 
نقــص كبــر يف الغــذاء بحلــول عــام 2050، حتــى إذا زاد التوســع يف اإلنتــاج الزراعــي اإلجــاميل بنســبة 50 يف املائــة مــن عــام 2012 إىل عــام 2050 
ــات  ــيناريو "املجتمع ــامً يف س ــزداد هــذه االتجاهــات الســلبية تفاق ــاس الحــراري(. وت ــازات االحتب ــات غ ــادة انبعاث ــدوره سيســاهم يف زي )وهــذا ب

الطبقيــة"، كــام هــو موضــح يف األشــكال الثالثــة أدنــاه.

ولكــن يف ســيناريو "نحــو االســتدامة"، عــى النقيــض مــن ذلــك، يقــّل نقــص التغذيــة بشــكل كبــر حتــى لــو مل يرتفــع اإلنتــاج الزراعــي إال يف حــدود 40 
يف املائــة، بينــام تنخفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري بشــكل كبــر. وينخفــض نقــص التغذيــة بشــكل كبــر بســبب توزيــع الدخــل والغــذاء 
بشــكل أكــر عدالــة عــرب البلــدان وداخلهــا. كــام تســاهم األنظمــة الغذائيــة األكــر توازنًــا يف البلــدان ذات الدخــل املرتفــع، والتــي مــن املرجــح أن 
تحــدث تأثــرات مفيــدة عــى زيــادة الــوزن والســمنة واألمــراض غــر املعديــة املرتبطــة بهــا، يف الحــد مــن توســع نشــاط اإلنتــاج الحيــواين، الــذي 
يعــد بــدوره عامــاًل رئيســيًا وراء تحقيــق توســع محــدود بشــكل أكــرب يف اإلنتاج الزراعي واألرايض الصالحة للزراعة، والخفض الكبر يف انبعاثات الغازات 

املســببة لالحتبــاس الحــراري، وأمنــاط االســتهالك واإلنتــاج األكــر اســتدامة.

الناتج الزراعي اإلجمالي  انتشار نقص التغذية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2018. مستقبل الغذاء والزراعة - مسارات بديلة إىل عام 2050. روما.
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... ولكن االستدامة البيئية واألمن الغذائي يمكنهما أن يسيرا جنًبا إلى جنب.
يف حــن أن تحريــك األنظمــة الغذائيــة الزراعيــة نحــو االســتدامة قــد يــؤدي إىل رفــع أســعار األغذيــة وتقييــد الناتــج الزراعــي العاملــي، فــإن 
توافــر الغــذاء للفــرد والوصــول إىل الغــذاء يف البلــدان ذات الدخــل املنخفــض واملتوســط قــد يتحســن بشــكل مســتدام إذا تــّم الســعي إىل 

تحقيــق توزيــع أكــر إنصافـًـا للدخــل داخــل البلــدان وبينهــا.

التوزيع األكثر إنصاًفا للدخل أمر ال بد منه ...
ــا للدخــل داخــل البلــدان وبينهــا عــن الســعي إىل تحقيــق األمــن الغــذايئ وتحســن التغذيــة  ال ميكــن فصــل ضــامن التوزيــع األكــر إنصافً
واالســتدامة البيئيــة للنظــم الغذائيــة. ومــن بــن الخيــارات االســراتيجية لتحقيــق هــذا الهــدف: تعزيــز التكنولوجيــات املســتدامة وتيســر 
وصــول املزارعــن األرسيــن إىل األســواق؛ وبنــاء مؤسســات أقــوى لضــامن أســواق مدخــالت ومخرجــات زراعيــة تنافســية وشــفافة وعادلــة؛ 
وتطبيــق خطــط فعالــة للحاميــة االجتامعيــة ونظــم ماليــة منصفــة؛ والحــد مــن التدفقــات املاليــة غــر املرشوعــة التــي تســتنزف املــوارد 

مــن البلــدان ذات الدخــل املنخفــض.

... وسيكون من اللزم تعزيز وصول الفئات الضعيفة إلى األصول. 
ــة  ــة الفني ــة والدراي ــز املعرف ــة وتعزي ــق االئتامني ــال واملراف ــاه ورأس امل ــل األرايض واملي ــن واملنصــف إىل أصــول مث سيســهم الوصــول اآلم
واملهــارات إســهاًما كبــرًا يف تحســن فــرص تحقيــق الدخــل املتاحــة أمــام الطبقــات الفقــرة مــن املجتمعــات. وينطبــق ذلــك عــى األشــخاص 

املنخرطــن يف األنشــطة الزراعيــة وأولئــك الذيــن ينتقلــون بشــكل منتــج إىل أنشــطة أخــرى.

القطاعات الغذائية والزراعية أساسية، ولكنها لم تعد كافية وحدها لضمان الوصول المنصف للغذاء.   
ال تــزال زراعــة املحاصيــل وتربيــة املاشــية ومصايــد األســامك والحراجــة هامــة للعاملــة وتوليــد الدخــل يف البلــدان ذات الدخــل املنخفــض 
واملتوســط، ولكــن هــذه القطاعــات مل تعــد تقــدم فرًصــا كافيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، ينبغــي أن ترتبــط الزراعــة بشــكل عــام واملزارعــون 
ــا باالقتصــاد الريفــي والحــرضي ككل بتطويــر الصناعــات الزراعيــة والبنيــة التحتيــة الالزمــة لربــط  ــا وثيًق األرسيــون بشــكل خــاص ارتباطً
املناطــق الريفيــة واملــدن والبلــدات. فمــن ناحيــة، يجــب أن تكــون الزراعــة ككل، واملزارعــون األرسيــون خصوًصــا، أكــر ارتباطـًـا باالقتصــاد 
الريفــي والحــرضي األوســع، بتطويــر الصناعــة الزراعيــة والبنيــة التحتيــة الالزمــة لربــط املناطــق الريفيــة واملــدن والبلــدات الصغــرة. ومــن 
ناحيــة أخــرى، هنــاك حاجــة إىل مؤسســات قويــة مدعومــة بنظــم ماليــة فعالــة لضــامن توافــر فــرص لكســب الدخــل يف جميــع قطاعــات 
ــة، فضــاًل عــن تجــارة محليــة ودوليــة تنافســية ومنصفــة للمدخــالت واملخرجــات. كل هــذه جوانــب  االقتصــاد، وحاميــة اجتامعيــة فعال
ــإن  ــك، ف ــة إىل ذل ــكيل. وباإلضاف ــا الهي ــهل تحوله ــا تس ــا أيًض ــل إنه ــة، ب ــم االقتصادي ــاف النظ ــاءة وإنص ــن كف ــط م ــد فق ــمة ال تزي حاس
التدخــالت الراميــة إىل خفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري يف الزراعــة لــن تحقــق النتائــج املرجــوة، إذا مل يتــم يف نفــس الوقــت 

إدراج الجهــود املبذولــة لتعزيــز كفــاءة اســتخدام الطاقــة يف االقتصــاد ككل.
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