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قام بإعداد هذا التقرير الفريق املعني بالدراسات 

املنظورية العاملية ملنظمة األغذية والزراعة، التابع إلدارة 

التنمية االقتصادية واالجتامعية. وقد قام بكتابة التقرير 

من أعضاء الفريق املعني بالدراسات املنظورية العاملية 

لورينزو جيوفاين بيلو، كبري االقتصاديني ورئيس الفريق 

واملؤلف الرئييس للتقرير؛ وكاترينا كافاالري؛ ومارك مولر؛ 

والن هونغ نغوين، اقتصاديون؛ ودومينيك ويرس، أخصايئ 

موارد طبيعية، وذلك بعد تصميم الدراسة وإجراء دراسات 

النمذجة ذات الصلة، وجمع البيانات واملعلومات، وتحليل 

النتائج الكمية والنوعية. 

واستفادت العملية برمتها إىل حد كبري من التوجيه العام 

الذي قدمه كوستاس ستاموليس، املدير العام املساعد إلدارة 

التنمية االقتصادية واالجتامعية. وقد أرشف عىل إعداد 

املسودة األوىل روب فوس، املدير السابق لشعبة اقتصاديات 

التنمية الزراعية واملدير الحايل لشعبة األسواق والتجارة 

واملؤسسات باملعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية. 

وقام ماركو فينيسيو سانشيز كانتيلو، نائب مدير شعبة 

اقتصاديات التنمية الزراعية، باإلرشاف عىل وضع الصيغة 

النهائية للتقرير وتقديم مدخالت تحريرية هامة.

وقّدم أخصائيون من مختلف إدارات املنظمة مدخالت فنية 

ومشورة هامة خالل حلقات العمل التحضريية الثالث التي 

عقدت يف متوز/ يوليو وكانون األول/ ديسمرب 2016 وترشين 

الثاين/ نوفمرب 2017. كام تم تقديم مساهامت هامة من 

ِقبل:

إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية:
كاثرين بالدوين، وكارلو كافريو، وأندريا كاتانيو، وفيليبو 

غريي، وغونرت هيمريتش، وهولغر مايت، وكارلوس ميليتز 

نيتو، وساالر طيب، وفرانشيسكو توبيلو.

إدارة الزراعة وحماية المستهلك:
تيوداردو كاليس، وأليساندرا فالكوتيش، وهيلد كروس، 

وآن موتيت، وكارولني أوبيو، وتيمويث روبنسون، وهينينغ 

ستينفيلد، وجوزيبي تيمبيو، وإميابيل أويزيي.

إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية:
مانويل بارانج، وستيفانيا فانوتشيني.

إدارة المناخ والتنوع البيولوجي واألراضي 
والمياه:

جيانلوكا فرانسيسشيني، وجيبي هوجيفني، ونادية سسياالبا.

البرامج االستراتيجية:
باناجيوتيس كارفاكيس، وبريف نديسال )الربنامج 

االسرتاتيجي األول(، وجان-مارك فوريس، وإدوالد 

راميشتايرن )الربنامج االسرتاتيجي الثاين(، ومايا تاكاجي 

)الربنامج االسرتاتيجي الثالث(، وجيمي موريسون )الربنامج 

االسرتاتيجي الرابع(، ودومينيك برجون )الربنامج االسرتاتيجي 

الخامس(.
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مكتب المدير العام:
ياسامن ماترنوشن 

كام تعرب منظمة األغذية والزراعة عن امتنانها للمساهامت 

القيمة من:

ليندا أراتا )جامعة ساكرو كيورو الكاثوليكية، إيطاليا(، 

وولفغانغ بريتز )جامعة بون، أملانيا(، وغونرت فيرش 

)املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقية(، وستيف 

فرولكينغ )جامعة نيو هامبشري، الواليات املتحدة 

األمريكية(، وديفيد هاالم )املدير السابق لشعبة التجارة 

واألسواق، منظمة األغذية والزراعة(، ودومينيك فان دير 

مينسربوغي )جامعة بوردو، الواليات املتحدة األمريكية(، 

ودانييل مورو )جامعة ساكرو كيورو الكاثوليكية، إيطاليا( 

وباولو سكوكاي )جامعة ساكرو كيورو الكاثوليكية، 

إيطاليا(.

وقام جيم كريتس، املستشار التحريري، مبراجعة نسخ 

مختلفة من التقرير. وقامت دانييال فريونا، خبرية النرش 

بإعداد الرسوم البيانية والتصميم العام للنسخة النهائية.

وقامت رافايال روتيش، أخصائية التوعية، بتنسيق سري 

العمل واالتصاالت يف مجال النرش، يف حني قام كريستوفر 

إمسدن، مسؤول االتصاالت، بتقديم املشورة بشأن إعداد 

الرسائل الرئيسية، وقامت إليونورا بوين، مساعدة املكتب، 

بتنسيق إعداد اإلصدارات املوجزة.

وقامت آنا دوريا أنتونازو، مساعدة املكتب، بتقديم الدعم 

اإلداري.

قدمت مجموعة النرش الخاصة مبكتب االتصاالت يف 

منظمة األغذية والزراعة ترجمة تحريرية ودعم الطباعة.
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االختصارات 
AfDBمرصف التنمية االفريقي

BAU

CFS

سيناريو العمل كاملعتاد

لجنة األمن الغذايئ العاملي 

CO
2

ثاين أكسيد الكربون

CO
2
eq مكافئ ثاين أكسيد الكربون

COP21)2015 ،املؤمتر الحادي والعرشون ألطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )باريس

 EAPرشق آسيا واملحيط الهادئ

ECAأوروبا ووسط آسيا

 ENVISAGEالنموذج التطبيقي العام للتوازن بني التأثري البيئي واالستدامة

FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

FDIاالستثامر األجنبي املبارش

GAEZ)مناطق زراعية إيكولوجية عاملية تابعة ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو

GAPSنظام اآلفاق الزراعية العاملية

GHGغازات االحتباس الحراري

GLEAMمنوذج املحاسبة البيئية للرثوة الحيوانية العاملية

GTAPمرشوع تحليل التجارة العاملية

GtCO
2
eq مكافئ ثاين أكسيد الكربون بالجيجاطن

HICالبلدان ذات الدخل املرتفع

IFADالصندوق الدويل للتنمية الزراعية

IFPRIاملعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية

IIASAاملعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقية

INDC املساهمة املحددة املقررة وطنيًا

IPCCالفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ

Kcal السعرات الحرارية

LACأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
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LMICالبلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط

NNAالرشق األدىن وشامل أفريقيا

OCHAمكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

ODA املساعدة اإلمنائية الرسمية

OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

PoUانتشار نقص التغذية

RCPمسار الرتكيز التمثييل

SASجنوب آسيا

SDGsأهداف التنمية املستدامة

SSAأفريقيا جنوب الصحراء الكربى

SSPاملسارات االجتامعية االقتصادية املشرتكة

SSSسيناريو املجتمعات الطبقية

TSSسيناريو نحو االستدامة

UN

UNECA

األمم املتحدة

اللجنة االقتصادية ألفريقيا

UNICEF)صندوق األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف

USD دوالر أمرييك

WFPبرنامج األغذية العاملي

WHOمنظمة الصحة العاملية

WRIمعهد املوارد العاملية
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تقديم 
شهد القرن املايض تقدًما اجتامعيًا واقتصاديًا عظياًم 

وتحسينات هامة يف مجال الرعاية االجتامعية يف جميع 

أنحاء العامل. ومع ذلك، فإن عامل "التحرر من الخوف والعوز" 

كام توخاه مؤسسو األمم املتحدة مل يتحقق بعد.

ال يزال هناك الكثري مام ينبغي القيام به لتحقيق رؤية 

منظمة األغذية والزراعة املتمثلة يف إيجاد "عامل خال من 

الجوع وسوء التغذية، حيث تسهم األغذية والزراعة يف 

تحسني مستويات معيشة الجميع، وال سيام الفئات األفقر، 

بطريقة مستدامة اقتصاديًا واجتامعيًا وبيئيًا".

ال يزال التقدم المحرز باتجاه القضاء على 
الجوع وسوء التغذية غير كاف لتحقيق 

أهداف خطة التنمية المستدامة لألمم 
المتحدة حتى عام 2030

إن مواجهة تحديات الجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء 

التغذية بكافة أشكالها تظهر بشكل بارز يف الهدف الثاين 

من أهداف التنمية املستدامة لخطة التنمية املستدامة 

لألمم املتحدة حتى عام 2030. إال أنه وعىل الرغم من 

التقدم الكبري املحرز يف زيادة الدخل والرثوة عىل الصعيد 

العاملي، فال يزال هناك باليني البرش يواجهون الفقر املتفيش 

والجوع وسوء التعذية، واشكال مختلفة لعدم املساواة، 

والبطالة واملرض والحرمان من السلع والخدمات الحيوية. 

تشري أحدث تقديرات لعام 2017 منظمة األغذية والزراعة 

إىل أن 821 مليون شخص، أو تقريبًا واحد من كل تسعة 

أشخاص يف العامل، يعانون من نقص التغذية. واألسوأ من 

ذلك أنه بعد انخفاض مطول، رمبا بدأ كل من العدد املطلق 

للمصابني بنقص التغذية ونسبة انتشاره يف التزايد مجدًدا. 

مام يشري إىل احتامل عكس االتجاهات. يف الوقت نفسه، 

يسهم انعدام األمن الغذايئ يف نقص التغذية، فضالً عن 

زيادة الوزن والسمنة، وتتعايش معدالت عالية من هذه 

األشكال من سوء التغذية يف العديد من البلدان.

ال تزال الزراعة، بما في ذلك مصايد 
األسماك والحراجة، بعيدة عن كونها 

مستدامة

لقد حققت البرشية الكثري من التقدم، ولكن بتكلفة عالية 

عىل حساب البيئة. وإلنتاج املزيد من األغذية وغريها من 

السلع الزراعية غري الغذائية، أدى مزيج من اإلنتاج الزراعي 

املكثف وإزالة الغابات إىل تدهور املوارد الطبيعية، كام 

ساهم يف تغري املناخ.

وإذا واصلنا مواجهة هذه التحديات باتباع نهج "العمل 

كاملعتاد"، فإن املستقبل ال يبدو واعًدا. ال ميكن تحقيق 

أنظمة غذائية وزراعية مستدامة دون بذل جهود إضافية 

كبرية.
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ومع ذلك، تتوفر خيارات لمواجهة هذه 
التحديات 

تتوفر خيارات ملواجهة هذه التحديات، ولكن يجب النظر 

فيها بعناية. وميكن أن تتبع أنظمة األغذية والزراعة 

مسارات بديلة تعتمد عىل تطور مجموعة متنوعة من 

العوامل مثل النمو السكاين والخيارات الغذائية والتقدم 

التكنولوجي وتوزيع الدخل وحالة املوارد الطبيعية 

واستخداماتها، والتغريات املناخية، والجهود الناجحة يف 

الحد من النزاعات وحلها. ومن املمكن أن تتأثر هذه 

املسارات بل إنها ستتأثر بالخيارات االسرتاتيجية والقرارات 

السياساتية. هناك حاجة إىل إجراء رسيع وهادف لضامن 

استدامة األنظمة الغذائية والزراعية عىل املدى الطويل. 

وللتحرك اآلن، ينبغي أن يكون لدينا فهم جيد ملا قد يبدو 

عليه العامل يف ظل مسارات محتملة مختلفة، حيث أن 

املستقبل غري مؤكد.

التقرير املسارات املستقبلية املختلفة  يستكشف هذا 

ألنظمة األغذية والزراعة من خالل ثالثة سيناريوهات 

متنوعة تتميز بالطريقة التي ميكن بها التعامل مع 

التحديات الرئيسية لألمن الغذايئ والتغذية واالستدامة، 

إما بجرأة أو حتى جزئيًا أو ال ميكن التعامل معها عىل 

االطالق. وقد تحسن فهمنا املسبق لالتجاهات املستقبلية 

البديلة طويلة املدى عىل الصعيد العاملي واإلقليمي 

بالنسبة للمتغريات واملؤرشات الرئيسية التي تؤثر عىل 

مستقبل األغذية والزراعة. وعىل أساس هذه النتائج يربز 

التقرير الخيارات االسرتاتيجية املمكنة، لنقل األنظمة 

الغذائية والزراعية باتجاه مسار أكرث استدامة اجتامعيًا 

واقتصاديًا. وبيئيًا 

يبني التقرير بشكل مقنع وعىل أساس األدلة الكمية أنه 

ميكننا تحقيق املزيد مع أقل، وإنتاج غذاء آمن مغٍذ 

للجميع، مع احتواء التوسع يف القطاعات الزراعية وبالتايل 

الحد من استخدام املوارد الطبيعية.

الغرض من هذا التقرير هو سد فجوة معرفية فيام يتعلق 

مبستقبل األغذية والزراعة يف وقت تزداد فيه مطالبات 

البلدان واملنظامت الدولية واملجتمع املدين واألوساط 

األكادميية مبامرسة استرشافية موثوقة يف هذا املجال. 

يعكس هذ العمل التنوع يف الخربات املتعددة التخصصات 

ويعتمد عىل مصادر وبيانات كثرية من داخل املنظمة 

وخارجها. وقد متت صياغة التقرير بلغة دقيقة ولكنها 

سهلة الفهم، وهو يسلط الضوء عىل مسؤولياتنا يف تشكيل 

املشرتك. مستقبلنا 

وإن صانعي القرار واملجتمع الدويل واألوساط األكادميية 

واملجتمع املدين مدعوون إىل إيالء هذا التقرير االهتامم 
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تقديم
الواجب، ليس باعتباره نقطة نهاية لجهد تحلييل بل 

كنقطة انطالق للحوارات حول السياساتية والخيارات 

االسرتاتيجية التي تهدف إىل تشكيل أمناط التنمية 

املستدامة عىل املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية. 

كوستاس ستاموليس 
مساعد المدير العام

إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
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عة ا ر لز ا و ية  غذ أل ا مستقبل 

 مستقبل األغذية 
 والزراعة: الشاغل األسايس 

والرسائل الرئيسية 
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يواجه مستقبل األغذية والزراعة1 أوجه عدم يقني تثري 

تساؤالت وشواغل جدية فيام يتعلق بأدائه واستدامته . 

تدور أوجه عدم اليقني حول عوامل مختلفة: النمو السكاين، 

والخيارات الغذائية، والتقدم التكنولوجي، وتوزيع الدخل، 

وحالة املوارد الطبيعية، وتغري املناخ واستدامة السالم، عىل 

سبيل املثال ال الحرص. وال يعرف أحد بدقة كيف ستتطور 

هذه العوامل مبرور الوقت، ولكنها بال شك ستشكل 

املستقبل. ويف الوقت نفسه، ولهذا السبب بالذات، تطالب 

البلدان واملنظامت الدولية واملجتمع املدين واألوساط 

األكادميية عىل نحو متزايد مبامرسة استرشافية موثوقة، 

من خالل تصوير سيناريوهات بديلة تسلط الضوء عىل 

املسارات املحتملة لألنظمة الغذائية والزراعية.

ويقوم هذا املنشور بسد هذه الفجوة املعرفية. ومع ذلك، 

فإن ذلك ال يتم بالرضورة من خالل تقديم قامئة مفصلة 

بتدابري سياسية محددة لتحقيق مستقبل مثايل، فهذا يتجاوز 

نطاق عملية استرشاف عاملية طويلة األجل. ولكن هذا 

التقرير يسلط الضوء عىل التحديات العاملية التي تواجه 

مستقبل األنظمة الغذائية والزراعية وإىل أي مدى ميكن 

أن تؤدي معالجتها أو تركها دون معالجة إىل نقل األنظمة 

الغذائية والزراعية بعيًدا عن االستدامة أو أقرب إليها. 

إن هذا التحليل ذو طبيعة كمية، نظرًا للحاجة إىل تعزيز 

السيناريوهات املقبولة بتوقعات كمية طويلة األجل لألغذية 

والزراعة. يف الوقت نفسه، يعتمد تفسري النتائج الكمية عىل 

قدر جيد من التحليل النوعي.

1  في هذا التقرير، تشمل "الزراعة" جميع القطاعات الزراعية بما في ذلك 

المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد األسماك والحراجة. 

وتتيح التحليالت الكمية والنوعية للسيناريوهات البديلة 

الواردة يف هذا التقرير معالجة املسائل األساسية املتعلقة 

مبستقبل األغذية والزراعة ودعم تحديد التوجهات 

االسرتاتيجية التي تغذي عمليات الحوار ووضع السياسات 

عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية وكذلك فإنها 

تسهم يف صياغة الرسائل الرئيسية لتحريك األنظمة الغذائية 

والزراعية باتجاه األمناط املستدامة.

مستقبل األغذية والزراعة: الشاغل 
األساسي والرسائل الرئيسية 
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عة ا ر ز ل ا و ية  غذ أل ا مستقبل 

هل ستنجح األنظمة الغذائية والزراعية العالمية في توفير 
ما يكفي من األغذية المستدامة للبشر في المستقبل، 

مع استيعاب الطلب اإلضافي على السلع الزراعية غير 
الغذائية؟ 

الرسائل الرئيسية  
تتأثر األنظمة الغذائية والزراعية 

باالتجاهات التي قد تعرض االستدامة 
المستقبلية للخطر. ما زال منو السكان والدخل 
يزيدان الطلب عىل الغذاء ويحدثان تغيريات يف تفضيالت 

البرش الغذائية؛ فاستمرار الفقر وعدم املساواة والبطالة يحد 

من إمكانية الوصول إىل األغذية ويعوق تحقيق أهداف 

األمن الغذايئ والتغذية؛ كام يتحدد منو اإلنتاج الزراعي 

بتفاقم ندرة املوارد الزراعية وتدهور جودة األرايض واملوارد 

املائية، فضاًل عن عدم كفاية االستثامر يف الزراعة املستدامة؛ 

وكذلك یؤثر تغیر املناخ بشکل متزاید علی الحاصالت 

الزراعية وسبل العیش الریفیة، بینام ال تزال الزراعة مصدًرا 

النبعاث غازات االحتباس الحراري.

أصبح من الضروري تغيير المسار – لم 
يعد "العمل كالمعتاد" خياًرا.  

إذا ظلت األنظمة الغذائية والزراعية عىل مسارها الحايل، 

فإن األدلة تشري إىل أن املستقبل يتميز باستمرار انعدام 

األمن الغذايئ والنمو االقتصادي غري املستدام. وتلتزم 

العديد من البلدان واألقاليم بالفعل بتحقيق نظم غذائية 

وزراعية مستدامة. ومع ذلك، فإن تحقيق غايات أهداف 

التنمية املستدامة بالكامل، كام هو متوخى يف خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030، سيتطلب بذل جهود إضافية من 

أجل: معالجة أوجه عدم املساواة املتزايدة واالختالالت بني 

الجنسني، والحفاظ عىل السالم، والحد من انبعاثات غازات 

االحتباس الحراري، وتجنب نظم الزراعة املستنفدة للموارد، 

وتحسني إدارة الطلب عىل املنتجات الغذائية الحيوانية 

كثيفة االستهالك للموارد، والحد من إهدار الغذاء والحد 

من النفايات، من بني تحديات أخرى.

يمكن الوصول إلى مستقبل أكثر 
استدامة، ولكن الطريق لن يكون سهًل.  

لالبتعاد عن سيناريو "العمل كاملعتاد"، يتعني عىل جميع 

املجتمعات أن تجدد األصول التي تستخدمها إلنتاج السلع 

والخدمات، أو الرصيد الرأساميل، وأن تطور حلواًل جديدة، 

وأن تطبق تكنولوجيات مبتكرة. وبروح التضامن املتجسدة 

يف أهداف التنمية املستدامة، يتعني عىل البلدان والفئات 

االجتامعية التي ميكنها أن تتحمل التكاليف املعقولة 

املتضمنة يف التحوالت الالزمة أن تقدم الدعم ألولئك الذين 

ترضروا بالفعل من جراء التنمية غري املستدامة، وأن تساعد 

يف تحقيق مستقبل أفضل لألجيال القادمة. 
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 مستقبل األغذية والزراعة: الشاغل 
األساسي والرسائل الرئيسية 

يجب على جميع البلدان االلتزام 
بمسؤولية المشاركة في إجراء تغييرات 

 جوهرية.  
إن العملية التحولية العاملية املطلوبة لزيادة استدامة 

األغذية والزراعة تتجاوز بكثري الفجوة بني البلدان 

"املتقدمة" والبلدان "النامية". وستعترب جميع البلدان 

"متأثرة" بهذه العملية، حيث أنه من الالزم "إحداث 

تغيريات أساسية يف طرق استهالك املجمتعات وإنتاجها من 

أجل تحقيق التنمية املستدامة عىل الصعيد العاملي " )ريو 

20+، املستقبل الذي نصبو إليه(.

رفع مستوى الوعي بين المستهلكين 
سيساعد على احتواء الحاجة إلى 

التوسع غير الضروري في إنتاج الغذاء 
والحد من "العبء الثلثي" الناجم عن 

 سوء التغذية...  
من املتوقع أن يزيد اإلنتاج الزراعي يف جميع أنحاء العامل 

بسبب تزايد عدد السكان والتغيريات يف األنظمة الغذائية 

والدخول. وإن رفع مستوى وعي املستهلكني حول األنظمة 

الغذائية الصحية واملستدامة بيئيًا، فضاًل عن الحد من 

إهدار األغذية، وتسعري األغذية بشكل أكرث كفاءة ليعكس 

عىل نحو كاف العوامل الخارجية السلبية إلنتاجها، والحد 

من استخدام الحبوب إلنتاج الوقود الحيوي، كلها عوامل 

رضورية للحد من الطلب عىل املنتجات الزراعية. وسيكون 

من األهمية مبكان أيًضا تخفيض "العبء الثاليث" لسوء 

التغذية، الذي يشمل نقص التغذية ونقص املغذيات 

الدقيقة والوزن الزائد والسمنة، والتي تتواجد غالبًا يف نفس 

البلد وحتى يف نفس املجتمع .

... ولكن إنتاج المزيد سيكون أمًرا ال 
يمكن تجنبه، ولذا فإن الطريق للمضي 
 قدًما هو إنتاج المزيد بمدخلت أقل.   

يجب عىل العاملني يف مجال األغذية والزراعة أن يتعلموا 

كيفية تلبية الطلب املتزايد تحت قيود أكرب عىل املوارد 

بتحسني استخدام األرايض واملياه والحد من انبعاثات 

غازات االحتباس الحراري وزيادة كفاءة إنتاج واستهالك 

الطاقة واستعادة الرتبة والغابات. وليست هذه سوى أمثلة 

ملجموعة متنوعة من الخيارات االسرتاتيجية التي ينبغي 

وضعها يف االعتبار عند السعي إىل تحقيق االستدامة 

وأثناء التحرك باتجاه االستدامة، قد تزداد 
 أسعار المواد الغذائية بشكل كبير … 
تشري األدلة إىل أنه من املرجح أن تزداد أسعار األغذية 

بصورة كبرية، إذا أخذنا يف االعتبار النطاق الكامل لتكاليف 

اإلنتاج واالستهالك، مبا يف ذلك تدهور املوار الطبيعية 

وزيادة انبعاثات غازات االحتباس الحراري. ومع ذلك، فقد 

يؤدي ذلك إىل استخدام املوارد الطبيعية واألغذية يف حد 

ذاتها بطريقة أكرث حرًصا.

... ولكن االستدامة البيئية واألمن 
الغذائي يمكنهما أن يسيرا جنًبا إلى 

 جنب.  
يف حني أن تحرك أنظمة األغذية والزراعة نحو االستدامة قد 

يؤدي إىل رفع أسعار األغذية وتقليل الناتج الزراعي العاملي، 

فإن توافر الغذاء للفرد والوصول إىل الغذاء يف البلدان ذات 

الدخل املنخفض واملتوسط قد يتحسن بشكل مستدام 

إذا تّم السعي إىل تحقيق توزيع أكرث إنصافًا للدخل داخل 

البلدان وبينها . 
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عة ا ر ز ل ا و ية  غذ أل ا مستقبل 

 التوزيع األكثر إنصاًفا للدخل أمر 
 ال بد منه...

إن ضامن التوزيع األكرث إنصافًا للدخل داخل البلدان وبينها 

أمر ال غنى عنه عند السعي إىل تحقيق األمن الغذايئ 

وتحسني التغذية وتعزيز االستدامة البيئية للنظم الغذائية. 

ومن بني الخيارات االسرتاتيجية لتحقيق هذا الهدف: تعزيز 

التكنولوجيات املستدامة وتيسري وصول املزارعني األرسيني 

إىل األسواق؛ وبناء مؤسسات أقوى لضامن أسواق مدخالت 

ومخرجات زراعية تنافسية وشفافة وعادلة؛ وتطبيق خطط 

فعالة للحامية االجتامعية ونظم مالية منصفة والحد من 

التدفقات املالية غري املرشوعة التي تستنزف املوارد من 

البلدان ذات الدخل املنخفض.

... وسيكون من اللزم تعزيز وصول 
 الفئات الضعيفة إلى األصول.

 سيسهم الوصول اآلمن واملنصف إىل أصول مثل األرايض 

واملياه ورأس املال وكذلك املرافق االئتامنية وتحسني 

املعلومات وتعزيز الدراية واملهارات إسهاًما كبريًا يف 

تحسني إمكانيات تحقيق الدخل املتاحة أمام القطاعات 

الفقرية من املجتمع. وينطبق ذلك عىل األشخاص 

املنخرطني يف األنشطة الزراعية وعىل أولئك الذين ينتقلون 

بشكل منتج إىل أنشطة أخرى .

القطاعات الغذائية والزراعية أساسية، 
ولكنها لم تعد كافية وحدها لضمان 

 الوصول المنصف للغذاء. 
ال تزال زراعة املحاصيل وتربية املاشية ومصايد األسامك 

والحراجة أنشطة هامة للعاملة وتوليد الدخل يف البلدان 

ذات الدخل املنخفض واملتوسط، ولكن هذه القطاعات مل 

تعد تقدم فرًصا كافية. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن ترتبط 

الزراعة بشكل عام واملزارعون األرسيون بشكل خاص ارتباطًا 

وثيًقا باالقتصاد الريفي والحرضي ككل بتطوير الصناعات 

الزراعية والبنية التحتية الالزمة لربط املناطق الريفية 

واملدن والبلدات. فمن ناحية، يجب أن تكون الزراعة ككل، 

واملزارعون األرسيون خصوًصا، أكرث ارتباطًا باالقتصاد الريفي 

والحرضي األوسع، بتطوير الصناعة الزراعية والبنية التحتية 

الالزمة لربط املناطق الريفية واملدن والبلدات الصغرية. 

ومن ناحية أخرى، هناك حاجة إىل مؤسسات قوية مدعومة 

بنظم مالية فعالة لضامن تحقيق فرص كسب دخل يف 

جميع قطاعات االقتصاد، وحامية اجتامعية فعالة، فضاًل 

عن تجارة محلية ودولية تنافسية ومنصفة للمدخالت 

واملخرجات. وكل هذه جوانب حاسمة ال تزيد فقط من 

كفاءة وإنصاف النظم االقتصادية، بل إنها أيًضا تسهل 

تحولها الهيكيل. وباإلضافة إىل ذلك، فإن التدخالت الرامية 

إىل خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري يف الزراعة 

لن تحقق النتائج املرجوة، إذا مل يتم يف نفس الوقت إدراج 

الجهود املبذولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة يف االقتصاد 

ككل.
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 مسارات 
بديلة إىل عام 2050

1. نظرة عامة
يقدم تقرير مستقبل األغذية والزراعة – مسارات بديلة 

إىل عام 2050 منظوًرا استرشافيًا لتطوير األنظمة الغذائية 

والزراعية عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي. ويعتمد هذا 

التطوير والتحديات التي تواجه تحقيقه عىل التوازن بني 

االتجاهات األساسية للعرض والطلب عىل املدى الطويل، 

حيث أن هذا األمر ال يزال يشكل مستقبل األغذية والزراعة 

العاملي. 

ويتمثل الشاغل الرئييس املتعلق مبستقبل األغذية 

والزراعة يف ما إذا كانت النظم العاملية ستتمكن من 

إطعام البرشية بصورة مستدامة حتى عام 2050 وما 

بعده، مع الوفاء يف الوقت نفسه بالطلب اإلضايف عىل 

السلع الزراعية غري الغذائية. ويربز هذا الشاغل ألن 

االتجاهات الحالية تشكك يف االستدامة االقتصادية 

الغذائية والزراعية. واالجتامعية والبيئية للنظم 

يؤدي كل من النمو السكاني وارتفاع 
الدخل والتحضر إلى زيادة الطلب على 
الغذاء وتغيير تفضيلت البشر الغذائية 

نحو زيادة الطلب على المنتجات 
الحيوانية الكثيفة الموارد واألغذية 

المصنعة.
يواصل الطلب اإلجاميل عىل األغذية واملنتجات الزراعية 

األخرى التزايد، مام يعكس التغريات الغذائية، املدفوعة 

بالنمو السكاين وارتفاع الدخل وزيادة التحرض. فعىل 

سبيل املثال، ازدادت حصة اللحوم ومنتجات األلبان يف 

األنظمة الغذائية للبرش مع النمو االقتصادي، يف حني 

انخفضت حصة الحبوب. وقد أثار ذلك مخاوف بشأن 

استدامة األنظمة الغذائية فضاًل عن التأثريات الصحية لهذه 

التغريات، خصوًصا وليس حرصيًا يف البلدان ذات الدخل 

املرتفع، حيث تظهر ليس فقط يف زيادة سمنة البالغني 

ولكن أيضا يف زيادة سمنة األطفال زيادة دراماتيكية 

)الشكل 1-6(2 . يف الوقت نفسه، يزداد حدوث األمراض 

  تم االحتفاظ بترقيم األشكال في هذا اإلصدار الموجز كالمنشور   2

الرئيسي، ولكنه ليس متتاليًا حيث تم استخدام عدد أقل من األشكال.

 GBD 2015 Risk( غري املعدية املرتبطة باألنظمة الغذائية

 Factors Collaborators, 2016; GBD 2016 DALYs

 .3)and HALE Collaborators, 2017

يؤدي استمرار الفقر وعدم المساواة 
والبطالة إلى تعذر الوصول إلى الغذاء 

ويعيق تحقيق أهداف األمن الغذائي 
والتغذوي.

ويف الوقت نفسه، ما زال عدم املساواة يف توزيع الدخل 

والوصول إىل األصول واستمرار الفقر املدقع وعدم توفر 

فرص كسب الدخل ملئات املاليني من البرش يؤدي إىل تواصل 

انعدام األمن الغذايئ. وعىل الرغم من إحراز تقدم كبري يف 

الحد من الجوع خالل السنوات املاضية، فإن هناك ما يربو 

عىل 820 مليون شخص ما زالوا يعانون من الجوع املزمن، 

وتشري األدلة إىل استمرار نقص التغذية يف املستقبل )الشكل 

1-7(. وهناك أكرث من ملياري شخص يعانون من أشكال 

مختلفة من نقص املغذيات الدقيقة. ونذكر هنا مثالني فقط: 

هناك أكرث من 600 مليون امرأة يف سن اإلنجاب يعانني من 

فقر الدم، والذي غالبًا ما ينتج عن نقص الحديد؛ وهناك 

مئات اآلالف من األطفال الذين يفقدون البرص كل عام 

بسبب نقص فيتامني أ.

  يرجى الرجوع إلى التقرير الكامل – الذي يتم تلخيصه هنا – لمراجعة   3

المدخالت المرجعية.
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انتشار السمنة بين األطفال والبالغين حسب اإلقاليم الشكل 6-1 

ملحظة: يتم ترتيب األقاليم في مجموعات الدخل كما تم تعريفها بحسب منظمة الصحة العالمية، 2018. األطفال واليافعون يشيرون إلى الفئة 
العمرية من 5 إلى 19 سنة، في حين أن البالغين تزيد أعمارهم عن 18 عاًما.

المصدر: منظمة الصحة العالمية. 2018. زيادة الوزن والسمنة. في: مستودع البيانات التابع للمرصد الصحي العالمي لمنظمة الصحة العالمية، زيادة 
 الوزن والسمنة ]على اإلنترنت[. جنيف، سويسرا. 

www.who.int/gho/ncd/risk_factors/overweight

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

جنوب آسيا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

الشرق األدنى وشمال أفريقيا

شرق آسيا والمحيط الهادئ
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نقص التغذية في إطار سيناريو العمل المعتاد، 2030-2005 الشكل 7-1 

المصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2017a. مستقبل الغذاء والزراعة - االتجاهات والتحديات. روما. بالنسبة للفترتين 2005 - 2007 و2014 - 16، تستند 
البيانات إلى منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي. 2015a. حالة انعدام األمن الغذائي في العالم 2015. 
الوفاء باألهداف الدولية للجوع لعام 2015: تقييم التقدم غير المتكافئ. روما، منظمة األغذية والزراعة، بالنسبة لعام 2030، تستند البيانات إلى منظمة 

األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي. 2015b. تحقيق القضاء على الجوع. الدور الحاسم لالستثمار في الحماية 
االجتماعية والزراعة. روما.
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وعالوة عىل ذلك، فإن االتجاهات املستمرة يف أوجه عدم 

املساواة األخرى التي تتجاوز مستويات الدخل الفردي - 

وتشمل الوصول إىل موارد مثل األرايض واملياه أو الفوائد 

التي تجلبها املوارد عالية القيمة مثل النفط واملعادن - ال 

تجرب الناس عىل العيش يف عامل أكرث ظلاًم فحسب، بل إنها 

قد تسبب نزاعات قد تؤدي بدورها إىل تفاقم الفقر املدقع 

وانعدام األمن الغذايئ. وبالفعل، يعّد االرتفاع امللحوظ يف 

عدد النزاعات العاملية خالل العقد املايض هو املحرك الرئييس 

النعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية )منظمة األغذية 

والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واليونيسف، 

وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية، 2017(، 

ومل تعد التأثريات السلبية الناجمة عن النزاعات عىل رفاه 

اإلنسان تقترص عىل مناطق محددة4. 

يتقيد نمو اإلنتاج الزراعي بازدياد 
ندرة المياه وانخفاض جودة األراضي 

والموارد المائية.
يعتمد مقدار ما ميكن إنتاجه وما إذا كان ميكنه تلبية 

االحتياجات املتزايدة واملتغرية عىل توافر املوارد وإنتاجيتها 

- وال سيام األرايض واملياه. وتتعرض هذه املوارد بالفعل 

لضغوط )الشكل 1-11(، ورغم أن التقدم التقني قد رفع 

اإلنتاجية، تشري الدالئل إىل أن زيادة اإلنتاجية أو عىل األقل 

زيادة غالت املحاصيل آخذة يف التباطؤ. وعالوة عىل ذلك، 

سيؤدي إهدار األغذية وزيادة النفايات إىل ضغوط غري 

  ولكن هذه التأثيرات أصبحت قضية عالمية مع النزوح والهجرة، كما   4

هو الحال في حالة الحرب األهلية الدائرة في الجمهورية العربية السورية. 
وتُعد النزاعات والعنف والكوارث الطبيعية من بين األسباب الجذرية 
للهجرة والنزوح القسري. غير أن العديد من المهاجرين يضطرون إلى 

االنتقال بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية تشمل الفقر وانعدام األمن 
الغذائي ونقص فرص العمل ومحدودية فرص الحصول على الحماية 

االجتماعية واستنفاد الموارد الطبيعية واآلثار السلبية المترتبة على التدهور 
البيئي وتغير المناخ.

منخفض 
(أقل من %10)

منخفض إلى 
متوسط (%20-10)

متوسط إلى 
مرتفع (%40-20)

مرتفع 
(%80-60)

مرتفع للغاية 
(%80 <)

مؤشر اإلجهاد المائي

عمليات سحب المياه العذبة كنسبة من إجمالي الموارد المتجددة الشكل 11-1 

ملحظة: تعتبر البلدان تعاني من اإلجهاد المائي إذا سحبت أكثر من 25 في المائة من مواردها من المياه العذبة المتجددة. وتقترب البلدان من ندرة 
 المياه الفعلية عندما يتم سحب أكثر من 60 في المائة من مياهها، وتواجه ندرة شديدة في المياه الفعلية عند سحب أكثر من 75 في المائة.

المصدر: الدراسات المنظورية العالمية لمنظمة األغذية والزراعة، استناًدا إلى النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة لمنظمة األغذية والزراعة 
(سنوات مختلفة).
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رضورية عىل استخدام األرايض واملياه والطاقة عىل طول 

سلسلة قيمة األغذية، ومن شأن التصدي لذلك أن يحسن 

االستدامة البيئية عىل طول النظام الغذايئ.

ما لم يتم تقديم الدعم االستثماري 
الكافي، فلن تؤدي التغييرات التقنية 
في األنظمة الغذائية والزراعية إلى 

تحسينات مستدامة في اإلنتاجية.

هناك أسئلة تثار حول ما إذا كان الطلب عىل املنتجات 

الزراعية يف املستقبل سيكون متوافًقا مع الحاجة املاسة إىل 

زيادة االستدامة يف استخدام املوارد. ولتلبية الطلب املتزايد 

بطريقة أكرث استدامة، تحتاج األنظمة الغذائية والزراعية 

إىل مزيد من االستثامرات، مبا يف ذلك يف مجال البحوث 

والتطوير من أجل تشجيع إجراء التغيري التقني الالزم. 

وينطبق ذلك بوجه خاص عىل املناطق التي تتخلف حاليًا يف 

اإلنتاجية وهي أيًضا من بني أكرث املناطق معاناة من انعدام 

األمن الغذايئ، مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. غري أن 

متويل االستثامر محدود ويجب تحديد األولويات لتحقيق 

تحسينات مستدامة يف اإلنتاجية من الناحية االجتامعية 

والبيئية واالقتصادية.

يؤثر تغير المناخ المتواصل تأثيًرا متزايًدا 
على الغلت وسبل العيش الريفية، 

في حين تواصل األنظمة الغذائية 
والزراعية وكذلك االقتصاد بشكل 

عام المساهمة في انبعاث غازات 
االحتباس الحراري.

يؤدي التغري املناخي الذي يتجىل يف ظواهر مناخية متطرفة 

بالفعل إىل اإلرضار بغالت املحاصيل والرثوة الحيوانية 

واملصايد السمكية، وال سيام يف البلدان ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط، مام يزيد من الضغط عىل املوارد الطبيعية ويغرّي 

طريقة توزيع ما ميكن إنتاجه وأين ميكن توزيعه. ومتثل 

حقيقة أن غازات االحتباس الحراري الناجمة من األنشطة 

البرشية هي املحرك األهم لتغرّي املناخ املرصود منذ منتصف 

القرن العرشين إشكالية، بل وأكرث من ذلك ألن األنظمة 

الغذائية والزراعية هي من بني العوامل الرئيسية املساهمة 

يف انبعاثات غازات االحتباس الحراري. ولذلك فإن هذه 

األنظمة لها دور يف التخفيف من حدة تغري املناخ. ويف 

املقابل، من املتوقع أن يكون للتحوالت يف اإلنتاج الزراعي 

نتيجة من أجل التخفيف والتكيف صدى إيجايب يف جميع 

األنظمة الغذائية. وعالوة عىل ذلك، فلم تتحقق حتى اآلن 

تخفيضات يف انبعاثات غازات االحتباس الحراري داخل 

االقتصاد ككل )الشكل 1-15(. وهذا يعني أن الزراعة ينبغي 

أن تتكيف مع تغري املناخ، يف حني ينبغي التخفيف من تغري 

املناخ.

يستلزم فهم المسارات المحتملة نحو 
االستدامة في مواجهة هذه التحديات 
ممارسة استشرافية طويلة األمد مع 

سيناريوهات بديلة.
ال شك يف أن التحديات التي تواجه األنظمة الغذائية 

والزراعية العاملية والتي متت مناقشتها أعاله توفر دواِع 

للقلق وتثري أسئلة حول كيفية مواجهتها إذا أردنا التحرك 

نحو االستدامة، أو ماذا سيكون عىل املحك إذا ما تحركنا 

يف االتجاه املعاكس. هناك تحديات معقدة ومتنوعة. ويف 

حني أن بعض هذه التحديات مرتبط باألنظمة الغذائية 

والزراعية حرصيًا ألنها تعتمد عىل الطريقة التي يتم بها 

تنظيم هذه األنظمة )مثل زيادة الضغط عىل استخدام 

األرايض واملياه والطاقة(، فإن البعض اآلخر يكون نظاميًا 

بشكل أسايس، حيث يؤثر عىل األنظمة الغذائية والزراعية 

ككل من نواٍح أخرى )مثل البطالة عىل مستوى االقتصاد، 
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والنزاعات وتغري املناخ، والتحرض، والهجرة(. وهناك 

تعقيدات إضافية تنشأ نظرًا ألن التحديات املتأصلة 

والنظامية قد تظهر تأثريات متزايدة وتضخمية عىل املدى 

املتوسط إىل البعيد وقد تكون هذه التأثريات متداخلة. 

وإجاماًل، تفرض هذه التحديات مستقباًل غري واضح لألغذية 

والزراعة.

تم توجيه الدعوة إىل إجراء تحليل استرشايف طويل األجل 

لفهم تطور األنظمة الغذائية والزراعية العاملية ضمن 

مجموعة من حاالت عدم اليقني اعتامًدا عىل قدرتنا )أو 

عدم كفايتها(  عىل مواجهة التحديات املختلفة. ويتمثل 

جوهر هذه املامرسة يف مقارنة السيناريوهات البديلة 

التي تحدث فيها التحديات ويتم التعامل معها بدرجات 

مختلفة. وتسمح املقارنة بتقدير اآلثار املحتملة للخيارات 

االسرتاتيجية والتدخالت التي يقوم عليها كل سيناريو 

بالنسبة لألنظمة الغذائية والزراعية.

العمليات الصناعية

المخلفات

وقود المركبات
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االنبعاثات الشاردة

انبعاثات غازات االحتباس الحراري السنوية حسب القطاع، 1990-2014 الشكل 15-1 

ملحظة: يشير وقود المركبات إلى االنبعاثات الصادرة عن الطيران الدولي والنقل البحري. ويشمل احتراق أنواع الوقود األخرى احتراق الكتلة الحيوية، 
والمصادر الثابتة والمتنقلة. وتشير االنبعاثات الشاردة إلى إحراق الغاز واالنبعاثات من تعدين الفحم. وتشتمل المخلفات على االنبعاثات من مواقع 

طمر النفايات ومعالجة مياه الصرف ومياه الصرف الصحي وغيرها من النفايات.
المصدر: معهد الموارد العالمية. 2014. أداة مؤشرات تحليل المناخ (CAIT): مستطلع بيانات المناخ التابع للمعهد الدولي للموارد. واشنطن العاصمة.
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ويف مثل هذه الدراسة، ال تكون السيناريوهات توقعات 

أو تنبؤات، أو حتى توقعات قامئة بذاتها، بل مسارات 

ممكنة ومعقولة ومتسقة عن الكيفية التي قد يبدو 

عليها املستقبل يف نقطة زمنية يف املستقبل، عادة ما 

تكون بعيدة. وتختلف املسارات باختالف تطور وتفاعل 

العديد من العوامل التي تحدد ديناميات وأداء النظم 

االجتامعية واالقتصادية والبيئية - مثل زيادة الدخل 

وتوزيعه، واالتجاهات السكانية والتغريات الدميوغرافية، 

والتكنولوجيا، والظروف الزراعية وااليكولوجية، واملوارد 

الطبيعية، مبا يف ذلك انبعاثات غازات االحتباس الحراري 

وتغري املناخ. وقد تتطور هذه العوامل اعتامًدا عىل 

السياسات والتدخالت املختلفة. وبالتايل، فإن الرتكيز 

يف العملية االسترشافية ليس بالرضورة عىل الحصول 

عىل التقديرات األكرث دقة ملتغريات األغذية والزراعة يف 

املستقبل، بل باألحرى عىل تصوير أطر شاملة ومتسقة 

تسلط الضوء عىل مدى تأثري القرارات ذات الصلة عىل 

تطور مسارات التنمية.

يف كثري من الحاالت، يوفر التحليل االسترشايف سيناريو 

يستند بشكل أسايس إىل اتجاهات طويلة األمد لتلك 

العوامل التي تحدد ديناميات وأداء النظم االجتامعية-

االقتصادية والبيئية. وعادة ما يُنظر إىل مثل هذا السيناريو 

عىل أنه "العمل كاملعتاد" وغالبًا ما يُعترب "خط األساس"، 

والذي تتم مقارنة السيناريوهات البديلة معه. وقد أُخذت 

االتجاهات السابقة بالفعل يف رصد التأثريات امللحوظة 

ملجموعة من األحداث الطارئة وقصرية األجل، مثل 

االنكامش االقتصادي املؤقت، والظواهر املناخية املتطرفة، 

وارتفاع األسعار أو انخفاضها، وأزمات التجارة الدولية، 

والتفشيات املحلية لآلفات واألمراض أو االضطرابات 

االجتامعية املؤقتة والرصاعات، بني عوامل أخرى. ومن 

الطبيعي أال يكون التحليل االسترشايف طويل األمد قادًرا 

عىل التنبؤ بحدوث مثل هذه األحداث الطارئة قصرية 

األجل. ومع ذلك، فإن النهج الشمويل للتحليل ييرس إبراز 

"اإلشارات الضعيفة" للتغريات، التي تم اكتشافها بالفعل 

يف الوضع الحايل، والتي قد تزداد تدريجيًا يف املستقبل 

من حيث الحجم أو الرتدد، مام قد يؤدي إىل تغيريات 

كبرية، مثل: التحوالت يف تفضيالت املستهلكني، أو التغريات 

التكنولوجية، أو استخدام املوارد الطبيعية، من بني أمور 

أخرى.

يعرض هذا التقرير دراسة استشرافية 
تم تطويرها بفضل الخبرات والمهارات 

والبيانات الخاصة بمنظمة األغذية 
والزراعة وشركائها المعنيين للمساعدة 

في إثراء عملية صنع القرار.
تختلف منهجية هذا التقرير عن منهجيات املنظمة السابقة 

التي قدمت توقعات زراعية تستند إىل سيناريو واحد.
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استناًدا إىل تقرير منظمة األغذية والزراعة مستقبل 

األغذية والزراعة - االتجاهات والتحديات )منظمة األغذية 

والزراعة، 2017a(، والذي سلط الضوء عىل كيف أن 

االتجاهات الحديثة يف املتغريات الرئيسية متثل تحديات 

بالنسبة لألمن الغذايئ والتغذية، يستكشف هذا التقرير 

ثالثة سيناريوهات مختلفة تستند إىل اتجاهات بديلة 

للمحركات األساسية ملستقبل األغذية والزراعة، مثل زيادة 

وتوزيع الدخل، والنمو السكاين، والتقدم التقني يف مجال 

الزراعة، وتغري املناخ. 

ويقدم هذا التقرير تحليالت كمية ونوعية للتحديات التي 

تواجه قطاعي األغذية والزراعة. وتعتمد التحليالت الكمية 

عىل مناذج املحاكاة عىل نطاق االقتصاد ككل وعىل كل 

قطاع عىل حدة. وبالنسبة لكل سيناريو عىل الصعيدين 

اإلقليمي والعاملي، تشمل نتائج هذه العملية، القامئة 

عىل النامذج تحلياًل منفصاًل ومقارنًا )عرب السيناريوهات( 

للمتغريات واملؤرشات الرئيسية مثل: حصة القيمة املضافة 

الزراعية يف االقتصاد الكيل، والعرض والطلب عىل مجموعة 

من املنتجات الغذائية والزراعية، واتجاهات األسعار عىل 

املدى الطويل، واألداء يف مجال األمن الغذايئ والتغذية، 

واستخدام املوارد الطبيعية، واملراكز التجارية ملختلف 

األقاليم ملجموعات مختارة من املنتجات وانبعاثات غازات 

االحتباس الحراري5. 

وأدى تحليل السيناريوهات إىل نتائج كمية تم فحصها 

أيًضا يف ضوء التحليالت النوعية التكميلية. وقد أعدت 

التحليالت النوعية عىل أساس الدراسات األساسية القامئة، 

واملراجع ذات الصلة يف مجاالت محددة مثل الطلب عىل 

األغذية واستخدام املوارد الطبيعية وانبعاثات غازات 

االحتباس الحراري، فضاًل عن التقارير التي أعدتها منظمة 

األغذية والزراعة وغريها من املنظامت التي تدرس 

التحديات املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية يف جميع 

األبعاد ذات الصلة.

  تتوافرمواد تكميلية بما في ذلك األرصدة السلعية التفصيلية   5

 والجداول اإلحصائية األخرى عبر اإلنترنت على العنوان التالي: 
www.fao.org/3/CA1564EN/CA1564EN.pdf

ميثل هذا التقرير نتيجة لعملية مؤسسية يقودها الفريق 

املعني بالدراسات املنظورية العاملية يف منظمة األغذية 

والزراعة ويعتمد اعتامًدا كبريًا عىل الخربات واملهارات 

والبيانات الخاصة باملنظمة، باإلضافة إىل رشاكات مع 

مؤسسات خارجية. ويف الواقع، يستند التقرير إىل الخربة 

املكتسبة يف العمليات االسترشافية التي يقوم بها الزمالء 

داخل املنظمة ويف املؤسسات الدولية األخرى مثل الصندوق 

الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي واملعهد الدويل لبحوث السياسات 

الغذائية واالتحاد األورويب، فضاًل عن املعارف واملامرسات 

التي طّورها املجتمع الدويل والتي دعمت أعامل الفريق 

الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ، عىل سبيل املثال ال 

الحرص6. ويشكل التقرير جزًءا من جهود املنظمة لتوفري 

الدعم القائم عىل األدلة لعمليات صنع القرار. ولذلك ينبغي 

النظر إليه عىل أنه تقييم شامل لآلفاق البديلة للقطاعات 

الغذائية والزراعية التي تتجاوز مجرد توقعات وتستند إىل 

مناذج، دون أي ادعاء بالشمولية، وهو يهدف إىل اإلسهام 

يف املامرسات االسترشافية التي يقوم بها املجتمع الدويل يف 

التفاعل بني العلوم والسياسات. 

  يقدم المرفق األول للتقرير الكامل استعراًضا مقارنًا للممارسات   6

االستشرافية الرئيسية التي ألهمت هذا المنشور، بدرجات متفاوتة.
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ويف هذا الصدد، هناك حاجة ماسة إىل هذا التقرير لسد 

فجوة معرفية تتعلق مبستقبل األغذية والزراعة عىل املدى 

الطويل. وللمرة األوىل، يقدم التقرير عملية استرشافية 

متسقة عامليًا تستند إىل السيناريوهات مصممة خصيًصا 

لدراسة التحديات املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية مع 

مراعاة مستقبل السياق االقتصادي الشامل واملسارات 

املحتملة لتغري املناخ. ويوفر التقرير أدلة قوية ويسلط 

الضوء عىل الخيارات والتوجهات االسرتاتيجية املمكنة 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة للقضاء 

عىل الجوع، وتحسني التغذية وضامن أن تصبح القطاعات 

الزراعية مستدامة، بلغة دقيقة وسهلة. ولذلك، فإنه يوفر 

خلفية أفضل لفهم إمكانيات التحرك نحو "عامل يكون 

فيه الغذاء مغذيًا ومتاًحا للجميع وتتم إدارة املوارد 

الطبيعية بطريقة تحافظ عىل وظائف النظام البيئي لدعم 

احتياجات البرش الحالية واملستقبلية" )منظمة األغذية 

والزراعة، 2014(. ويُرجى أن يكون هذا املنشور مفيًدا 

لجميع املهتمني بالتقييامت االسترشافية للنظم الغذائية 

والزراعية العاملية عىل املدى الطويل، مبا يف ذلك صانعو 

القرار واملحللون الحكوميون واملنظامت الدولية ومنظامت 

املجتمع املدين والقطاع الخاص واملؤسسات األكادميية 

واملعاهد البحثية.



| 24 |

 مسارات 
بديلة إىل عام 2050

2.سيناريوهات 
للمسارات  بديلة 

لمستقبلية  ا
لمحتملة ا

نظرًا ألن املستقبل غري واضح بطبيعته، فإن عمليات 

االسترشاف تتكون عادة من تحليل سيناريوهات بديلة 

مختارة متثل مختلف االحتامالت املستقبلية يف ظل نطاق 

من عدم اليقني. ويتم تطوير هذه السيناريوهات بطرق 

مختلفة، مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال، من خالل إبراز 

االتجاهات التاريخية، ومن خالل افرتاض معالجة التحديات 

الحالية بدرجات مختلفة، مع إضافة آراء الخرباء لتشكيل 

رسود معقولة، أو من خالل إبراز وتضخيم واحد أو أكرث من 

"اإلشارات الضعيفة" للتغيري التي تم اكتشافها بالفعل يف 

الوضع الحايل.

ويف حني أن توافق اآلراء بشأن معقولية السيناريوهات قد 

يكون عنرًصا هاًما ينبغي وضعه يف االعتبار عند تصميم 

السيناريوهات، فإن السمة األكرث أهمية التي ينبغي 

مراعاتها هي مدى اتساقها الداخيل. أي أن الرتابط بني 

األسباب والنتائج يجب أن يصمم بعناية استناًدا إىل املعرفة 

القامئة عىل األدلة املتوفرة ، كام ينبغي إيالء االهتامم 

الواجب للرتابط بني مختلف عنارص السيناريوهات.

واستناًدا إىل تلك املبادئ، تم تصميم ثالثة سيناريوهات يف 

العملية االسترشافية التي تقع يف صميم هذا التقرير. ويحدد 

كل سيناريو مساراً مستقبلياً بديالً بدًءا من عام 2012، سنة 
األساس، حتى عام 2050 . 7

السيناريو األول هو سيناريو "العمل كاملعتاد" )BAU( حيث 

تستمر غالبًا االتجاهات والتوجهات السياساتية السابقة. 

وقد ُصّمم هذا السيناريو للمساعدة يف فهم ما قد يبدو 

عليه العامل إذا تم ترك العديد من التحديات البارزة التي 

تواجه األنظمة الغذائية والزراعية بدون معالجة. ويف ظل 

سيناريو "العمل كاملعتاد"، ينمو االقتصاد العاملي مبعدالت 

معتدلة، مع وجود تباينات كبرية بني املناطق )الخطوط 

الصفراء يف الشكل 3-3(، وعالوة عىل ذلك، تظل هناك 

تفاوتات كبرية داخل املجتمعات من حيث الدخل وفرص 

الكسب والحصول عىل السلع والخدمات األساسية. ويواصل 

املستهلكون يف البلدان ذات الدخل املرتفع تفضيالتهم فيام 

يتعلق باألغذية الكثيفة املوارد مثل املنتجات الحيوانية. ويف 

البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط، ال يؤدي التوسع 

املحدود نسبيًا يف الدخل إىل التحول نحو اتباع نظام غذايئ 

صحي أكرث، عىل الرغم من بعض التقارب يف مستويات 

استهالك السعرات الحرارية مع البلدان ذات الدخل املرتفع. 

ويتم تقديم استثامرات محدودة لزيادة استدامة األنظمة 

الغذائية والزراعية، فضاًل عن قطاعات االقتصاد األخرى، 

مثل قطاع الطاقة. ولهذا السبب، تستمر انبعاثات غازات 

االحتباس الحراري يف االرتفاع ويتم تخفيف حدة تغري املناخ 

جزئيًا فقط. 

  تم تطوير السيناريوهات باستخدام إطار نمذجة. وهناك نموذجان   7

اقتصاديان للتوقعات المرتبطة بالسيناريوهات: نظام اآلفاق الزراعية 
العالمية التابع لمنظمة األغذية والزراعة )GAPS(، وهو نموذج 

توازن جزئي، ونموذج التوازن التطبيقي العام لألثر البيئي واالستدامة 
)ENVISAGE(. وقد تم استخدام هذين النموذجين ألن كل منهما ينتج 

معلومات ال ينتجها اآلخر ولكنه يتطلبها. ويوفر النموذجان مًعا إطاًرا متسًقا 
متكاماًل لبناء سيناريوهات المحاكاة عن طريق ضمان الحفاظ على بعض 

التوازنات المادية واالقتصادية وكذلك المتطلبات النظرية.
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يسّمى السيناريو الثاين "نحو االستدامة" )TSS(. وهو 

مصمم للمساعدة عىل فهم التغيريات االستباقية الالزمة 

لتحقيق نظم غذائية وزراعية أكرث استدامة. ويف ظل هذا 

السيناريو، ينمو االقتصاد العاملي مبعدالت معتدلة كام هو 

الحال يف سيناريو "العمل كاملعتاد"، إال أن الدخل وفرص 

الكسب والحصول عىل السلع والخدمات األساسية يتم 

توزيعها بشكل أكرث إنصافًا عرب البلدان والطبقات املختلفة 

للمجتمعات – وذلك بفضل السياسات االستباقية التي 

يُفرتض أن يتم تنفيذها يف أقرب وقت ممكن – مع تحسني 

الحوكمة وزيادة قوة املؤسسات الوطنية والدولية والتي 

يتم توزيعها عىل نحو أكرث إنصافًا عىل مختلف األقاليم 

)الخطوط الخرضاء يف الشكل 3-3(. وتتحول األنظمة 

الغذائية يف البلدان ذات الدخل املرتفع إىل استهالك 

مزيد من الفاكهة والخرضاوات وتقليل استهالك املنتجات 

الحيوانية بسبب وعي املستهلكني بقضايا االستدامة، يف حني 

يؤدي منو الدخل يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط 

إىل تفضيل اتباع نظام غذايئ أكرث توازنًا مام هو عليه يف 

سيناريو"العمل كاملعتاد". وال يقترص األمر عىل اعتامد 

املستهلكني لنظم غذائية أكرث استدامة، بل إنهم يتخذون 

إجراءات للحد من النفايات. ويتم ضخ استثامرات كبرية 

لزيادة االستدامة البيئية للنظم الغذائية والزراعية، فضاًل 

عن قطاعات االقتصاد األخرى. ويؤدي ذلك إىل زيادة كفاءة 

استخدام املوارد الطبيعية وخفض الخسائر بعد الحصاد، كام 

يتم تخفيض انبعاثات غازات االحتباس الحراري تدريجيًا 

للمساعدة يف الحّد من تغري املناخ بشكل أقوى مام هو 

عليه الحال يف سيناريو "العمل كاملعتاد".

ويسّمى السيناريو الثالث سيناريو "املجتمعات الطبقية" 

)SSS( ألنه يرسم مستقباًل تتفاقم فيه أوجه عدم املساواة 

يف الدخل وفرص كسب الدخل وفرص الحصول عىل السلع 

والخدمات األساسية عرب البلدان وفيام بني الطبقات االجتامعية 

املختلفة. ويف ظل هذا السيناريو األكرث قتامة، ينمو االقتصاد 

العاملي مبعدالت أرسع مقارنة بالسيناريوهني السابقني. ومع 

ذلك، ال تستفيد أقاليم محددة، وال سيام أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى، من هذا النمو املرتفع )الخطوط الحمراء يف 

الشكل 3-3(. فيتجه الدخل وفرص الكسب والحصول عىل 

السلع والخدمات بشكل متزايد نحو منح املزيد للنخب، مام 

يرتك جيوبًا كبرية من املهمشني. ويتجه استهالك األغذية نحو 

املزيد من املنتجات القامئة عىل الحيوانات يف كل مكان، يف 

حني تزداد النفايات الغذائية، وال سيام يف البلدان ذات الدخل 

املرتفع. ويتم تقديم استثامرات محدودة أو معدومة لزيادة 

استدامة األنظمة الغذائية والزراعية، أو القطاعات األخرى 

لالقتصاد وال سيام يف البلدان ذات الدخل املنخفض. ونتیجة 

لذلك، تتفاقم مشكالت نضوب املوارد الطبیعیة واستخدامها 

بشكل غري فعال، كام تزداد الخسائر الغذائیة علی جمیع 

مستویات سلسلة القیمة الغذائیة. وترتفع انبعاثات الغازات 

املسببة لالحتباس الحراري، مام يؤدي إىل تفاقم تغري املناخ مع 

تأثريات سيئة شديدة عىل األنشطة البرشية والبيئة.
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العالم البلدان ذات الدخل المرتفع
البلدان ذات الدخل المنخفض 
والمتوسط (باستثناء الصين) 

الصين شرق آسيا والمحيط الهادئ 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  جنوب آسيا أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

الشرق األدنى وشمال أفريقيا أوروبا وآسيا الوسطى

شرق آسيا والمحيط الهادئ 
(باستثناء الصين)

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي من المنتجات المحلية والعالمية:   3-3 الشكل 
االتجاهات والتوقعات التاريخية )بسعر صرف عام 2012(

ملحظات: تستند تصنيفات مجموعات الدول إلى مجموعات الدول للبنك الدولي الصادرة في يوليو/تموز 2016، والتي تم تنزيلها في 2 أغسطس/آب 2016 
من (http://databank.worldbank.org/data/download/site-content/CLASS.xls) كما هو محدد في الملحق الثالث، الجدول 4-3 من التقرير الكامل. وتصنف 

البلدان ذات الدخل المرتفع (HIC) في مجموعة واحدة، بغض النظر عن موقعها الجغرافي. جميع البلدان األخرى، المصنفة كبلدان ذات دخل منخفض ومتوسط 
(LMIC)، تصنف حسب المنطقة الجغرافية، وال سيما في أوروبا وآسيا الوسطى (ECA)، وشرق آسيا والمحيط الهادئ (EAP)، وجنوب آسيا (SAS)، وأمريكا 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (LAC)، والشرق األدنى وشمال أفريقيا (NNA) وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (SSA). إذا لم يتم تحديد ذلك، فإن البلدان ذات 
الدخل المنخفض والمتوسط و شرق آسيا والمحيط الهادئ تشمل الصين (البر الرئيسي فقط). ويشار إلى مجموعات الدول والصين فيما بعد باسم “األقاليم”.
المصادر: الدراسات المنظورية العالمية لمنظمة األغذية والزراعة، استناًدا إلى بيانات من نظام الحسابات القومية التابع لألمم المتحدة (األمم المتحدة، 

2016) للفترة 1990 - 2012؛ والمسارات االجتماعية االقتصادية المشتركة (SSP) اإلصدار 1-1، توقعات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
من الناتج المحلي اإلجمالي (قاعدة بيانات المسارات االجتماعية االقتصادية المشتركة، 2016) للفترة 2013 - 2020.
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البلدان ذات الدخل المرتفع أوروبا وآسيا الوسطى

الصين شرق آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين)جنوب آسيا
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النمو السكاني العالمي بحسب اإلقليم: التاريخي والمتوقع حتى عام 2100 الشكل 2-1 

ملحظة: يستخدم هذا التقرير تنقيح 
عدد السكان لعام 2015 بداًل من 

اإلصدار األحدث لعام 2017 ألنه في 
وقت إجراء محاكاة السيناريوهات لم يكن 

هذا األخير متاًحا بعد. وال يتوقع وجود 
فروق ذات داللة إحصائية في نتائج تحليل 

السيناريوهات.
المصدر: األمم المتحدة، 2015. التوقعات 
السكانية في العالم: تنقيح عام 2015، إدارة 

الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان. 
نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية.

تاريخًيا

تغير شديد
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أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي الشرق األدنى وشمال أفريقيا أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

البلدان ذات الدخل المرتفع أوروبا وآسيا الوسطى

الصين شرق آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين)جنوب آسيا
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االتجاهات الدميوغرافية لها تأثري كبري يف نتائج التحليل 

االسترشايف القائم عىل السيناريوهات. وتقّدر التقديرات 

الدميوغرافية املستخدمة يف هذا التقرير عدد سكان العامل 

بحوايل 10 باليني نسمة يف عام 2050، مع وجود تباينات 

إقليمية كبرية يف أمناط الزيادة السكانية )الشكل 1-2(. كام 

توضح هذه التوقعات تزايد نسب السكان املقيمني يف املناطق 

الحرضية )الشكل 3-1(.

وستؤثر االحتياجات الغذائية املختلفة للصغار والكبار، 

وكذلك أمناط االستهالك املختلفة للسكان يف املناطق 

الحرضية والريفية، عىل الطلب عىل املواد الغذائية املختلفة 

ونوعيتها وعىل الحد األدىن من االحتياجات الغذائية من 

الطاقة، والتي ترتبط بنوع الوظيفة وبيئة املعيشة. ولذلك، 

فإن الديناميات السكانية ستحدد الطلب عىل الغذاء بشكل 

حاسم، فضاًل عن العاملة املتاحة يف املستقبل.

وتشرتك جميع السيناريوهات الثالثة يف نفس التوقعات 

السكانية لتسهيل إجراء مقارنات بني السيناريوهات وللرتكيز 

عىل التفاعل بني النمو االقتصادي واملساواة وتوافر املوارد 

الطبيعية. ومع ذلك، وبالنظر إىل جميع االختالفات الرئيسية 

األخرى التي حددت كل سيناريو، مبا يف ذلك االتجاهات 

والتوجهات االسرتاتيجية االجتامعية واالقتصادية والبيئية، 

وكام هو موضح، فإن السيناريوهات الثالثة تعرض درجات 

مختلفة من التحديات بالنسبة لتوافر األغذية واستقرارها 

واستخدامها، فضاًل عن تحقيق األهداف التغذوية 

واالستدامة الشاملة للنظم الغذائية والزراعية.

إن حجم التحديات التي تواجه األمن الغذايئ والتغذية 

يف كل سيناريو مختلف ألن الحكومات واملجتمع الدويل 

واملجتمع املدين والجمعيات واملستهلكني واملنتجني من 

املفرتض أن يتخذوا قرارات اسرتاتيجية ويعتمدوا سياسات 

و/ أو سلوكيات تضّخم أو تحّد من حدة التحديات. ففي 

سيناريو "نحو االستدامة"، عىل سبيل املثال، تعترب التحديات 

التي تواجه األمن الغذايئ والتغذية ونظم الزراعة املستدامة 

عموًما أقل حدة مام هي عليه يف السيناريوهني اآلخرين، 

حيث يتم اتباع اتجاهات اسرتاتيجية محددة واتخاذ تدابري 

سياساتية للتصدي لها )الشكل 3-2(.

وبالتايل فإن السيناريوهات الثالثة تساعد يف معالجة 

الشاغل األسايس فيام يتعلق مبستقبل األنظمة الغذائية 

والزراعية: أي ما إذا كانت هذه النظم ستتمكن بحلول عام 

2050 من توفري نظام غذايئ مغٍذ ومستدام ملا يقرب من 10 

باليني نسمة يحتاجون أغذية كثيفة املوارد بصورة متزايدة، 

ويف نفس الوقت استيعاب الطلب اإلضايف عىل السلع 

الزراعية غري الغذائية.

ويثري هذا الشاغل األسايس بعض األسئلة األخرى، وهي: 

ما الذي ميكن عمله إلدارة الطلب عىل األغذية وتغيري 

التفضيالت الغذائية للبرش؟ كيف ميكن للمجتمع أن يعالج 

محدودية ونقص جودة األرايض وموارد املياه عىل نحو 

مستدام، وال سيام يف املناطق التي تشهد فيها هذه املوارد 

ضغوطًا متزايدة؟ وهل سيظل انتشار الفقر وعدم املساواة 

والبطالة يحّد من الوصول إىل األغذية ويعوق تحقيق 

أهداف األمن الغذايئ والتغذوي؟ وكيف سيؤثر تغري املناخ 



| 29 |

عة ا ر لز ا و ية  غذ أل ا مستقبل 

ريفي

حضري

10

8

6

4

2

0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

مة
س

ن ن
يو

بل

عدد السكان في المناطق الحضرية والريفية عالمًيا، تاريخًيا ومستقبلًيا الشكل 3-1 

ملحظة: تشير األرقام المتوقعة من عام 2015 فصاعًدا إلى سيناريو التغير المعتدل.
المصدر:  األمم المتحدة، 2015. التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام 2015. إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان. نيويورك، 

الواليات المتحدة األمريكية.
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فضاء تحديات األنظمة الغذائية والزراعية والمحركات الرئيسية للسيناريوهات الشكل 3-2 

المصدر: الدراسات المنظورية العالمية لمنظمة األغذية والزراعة.

عىل القطاعات الزراعية وسبل العيش الريفية؟ وهل ميكن 

للقطاعات الزراعية أن تقلل من انبعاثات غازات االحتباس 

الحراري التي تنتج عنها؟

ويلقي تحليل النتائج املستمدة من العملية االسترشافية 

بعض الضوء عىل هذه األسئلة ويوفر خيارات اسرتاتيجية 

التخاذ القرارات من جانب الجهات الفاعلة واملؤسسات 

ذات الصلة. 
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3.إدارة الطلب على الغذاء وتغيير 
للبشر الغذائية  التفضيلت 

إدارة الطلب عىل الغذاء وتغيري التفضيالت الغذائية للبرش

الرسائل الرئيسية 
 إدارة طلب المستهلكين من خلل رفع مستوى الوعي والتشريعات . 1

الملئمة يمكن أن تساعد على احتواء التوسع في القطاعات الزراعية. من 
المتوقع أن يرتفع اإلنتاج الزراعي الغذائي وغير الغذائي بسبب تزايد عدد السكان والدخل. 

ومع ذلك، يمكن احتواء التوسع في القطاعات الزراعية بشكل كبير مثاًل بزيادة وعي 
المستهلكين بشأن األنظمة الغذائية المستدامة بيئًيا، وتنظيم وتثبيط النفايات الغذائية، 

وزيادة كفاءة تسعير األغذية، واالستخدام المحدود للوقود الحيوي. 

 إدارة الطلب من خلل توعية المستھلكين والتعلیم أمر ضروري للحد من . 2
"العبء الثلثي" لسوء التغذیة. إن زيادة وعي المستهلكين وتثقيفهم فيما يتعلق 
بالمحتوى التغذوي للوجبات الغذائية واألمراض المرتبطة باألغذية مهمان أيًضا للحد من 

"العبء الثالثي" لسوء التغذية، والذي يشمل نقص التغذية، ونقص المغذيات الدقيقة، 
والوزن الزائد والسمنة، التي تتواجد غالًبا في نفس البلد وحتى المجتمع نفسه، وكذلك 

لتحقيق نظم غذائية صحية بشكل عام.

 يجب أن تكون أسعار األغذية "صحيحة".  ينبغي أن تعكس األسعار القيمة الغذائية . 3
الكامنة للمواد الغذائية وكذلك النطاق الكامل للتكاليف المرتبطة باإلنتاج واالستهالك على 
امتداد سلسلة القيمة الغذائية بأكملها، بما في ذلك التكاليف البيئية التي ال يتم حسابها 

في كثير من األحيان، مثل خسارة التنوع البيولوجي وتدهور األراضي واستنفاد المياه 
وانبعاثات غازات االحتباس الحراري وما إلى ذلك، وقد يساعد ذلك على احتواء التوسع في 

الطلب على األغذية والحد من الخسائر الغذائية والنفايات، مع اإلسهام في الحفاظ على 
الموارد الطبيعية وتحسين التغذية.8 ومع ذلك، ونظرا ألن ارتفاع أسعار األغذية قد يعيق 
قدرة الفقراء على شراء األغذية، فإن هناك حاجة إلى استراتيجيات موجهة وفعالة لزيادة 

قدرتهم الشرائية9. 

  ينبغي أن تكون األنماط الغذائية للبلدان ذات الدخل المرتفع متوازنة.  . 4
أثناء التحرك نحو األنظمة الغذائية المستدامة، لن يؤثر تقييد التوسع في اإلنتاج أو الزيادات 

في أسعار األغذية على اإلمدادات الغذائية العالمية، بما في ذلك في البلدان ذات الدخل 
المنخفض والمتوسط إذا ما توجهت األنماط الغذائية في البلدان ذات الدخل المرتفع نحو 
استهالك أقل للمنتجات الحيوانية وتقليص نفايات وخسائر األغذية إلى حد كبير. يمكن أن 

يكون رفع مستوى وعي المستهلك حول هذه القضية أمًرا أساسًيا، فاألنظمة الغذائية 
المتوازنة ضرورية للحد من جميع أنواع سوء التغذية، بما في ذلك نقص التغذية وأيًضا 

زيادة الوزن والسمنة، مما يتسبب في األمراض غير المعدية في كثير من األحيان.

8      لقد اعتبر االقتصاديون تقليديًا أن التكاليف البيئية غير المدفوعة هي "عوامل بيئية خارجية"، مما يؤدي إلى نتائج دون المستوى األمثل على مستوى 

 االقتصاد ككل. ويعني تحقيق النتائج المثلى في وجود العوامل الخارجية التأكد من أن المسؤولين يتحملون األسعار الصحيحة ألفعالهم
.)Varian, 1992(

9     يتناول القسم التالي هذه الشواغل المشروعة والتوجهات االستراتيجية الممكنة لزيادة القدرة الشرائية للفقراء.
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 هناك حاجة إلى التجارة الدولية لتحسين استغلل اإلمكانيات وملء فجوة . 5
العجز الغذائي. من الضروري توسيع نطاق العرض بصورة مستدامة في البلدان التي 

يتوقع فيها حدوث نمو كبير في الزيادة السكانية، وذلك لضمان توفر الغذاء الكافي. 
وللتجارة دور مهم تؤديه، فقد تكون هناك حاجة إلى واردات لسد العجز المحلي حيث تكون 
محدودية الموارد الطبيعية إشكالية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مؤسسات عالمية ووطنية 

قوية لتنسيق الجهود عبر البلدان ومنع المنافسة غير المشروعة ضد البلدان التي تعتمد 
أنظمة بيئية واجتماعية أكثر صرامة.

عىل الرغم من أن كل سيناريو تم تحليله يف هذا التقرير 

يفرتض نفس األمناط الدميوغرافية، فإن الطلب الزراعي 

والتوسع املقابل يف اإلنتاج الزراعي املطلوب لتلبية ذلك 

الطلب يظهران ديناميات مختلفة إىل حد كبري. ويف حني أنه 

من املتوقع أن يرتفع الناتج الزراعي اإلجاميل العاملي من 

سنة األساس إىل عام 2050 بنسبة 50 يف املائة و54 يف املائة 

عىل التوايل يف ظل سيناريو "العمل كاملعتاد" و"املجتمعات 

الطبقية"، ففي ظل سيناريو "نحو االستدامة"، يتوقع أن 

يبلغ التوسع املتوقع 40 يف املائة فقط )الشكل 2-4(. 

يزداد الطلب عىل األغذية يف ظل سيناريو "املجتمعات 

الطبقية" مقارنة بالسيناريوهني اآلخرين، وهو ما يفرس 

إىل حد كبري الزيادة الكبرية يف اإلنتاج الزراعي. ويتعزز 

الطلب عىل األغذية يف سيناريو "املجتمعات الطبقية" 

بسبب الزيادة الكبرية يف نصيب الفرد من الدخل مقارنة 

بالسيناريوهني اآلخرين يف جميع األقاليم تقريبًا باستثناء 

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، فضاًل عن تفضيالت 

املستهلكني املستمرة للمواد الغذائية الكثيفة املوارد 

والخسائر الغذائية والنفايات املتزايدة، وال سيام يف البلدان 

ذات الدخل املرتفع. 
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(TSS) نحو االستدامة (BAU) العمل كالمعتاد(SSS) المجتمعات الطبقية تاريخًيا

الناتج الزراعي اإلجمالي بأسعار سنة األساس  الشكل 2-4 

ملحظة: ُيقاس الناتج الزراعي اإلجمالي بأنه مجموع كل السلع الزراعية األولية كما هو محدد في الملحق الثالث، الجدول A 3.3 من التقرير الكامل، 
مضروًبا في أسعار سنة  األساس المقابلة لها. ينبغي مالحظة أن هذا يستثني المطاط الطبيعي ولكنه يشمل كل من المنتجات الحيوانية واألعالف. 

من ناحية أخرى، يتم استبعاد األسماك للحفاظ على قابلية هذا المؤشر للمقارنة مع الدراسات السابقة لمنظمة األغذية والزراعة. وترد التفاصيل الخاصة 
بأقاليم محددة في المرفق الثالث، الجدول A 3.4 من التقرير الكامل.

المصدر: الدراسات المنظورية العالمية لمنظمة األغذية والزراعة، استناًدا إلى عمليات محاكاة بنموذج نظام اآلفاق الزراعية العالمية التابع للمنظمة
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ويعترب سيناريو "نحو االستدامة" أكرث استدامة، حيث 

تساعد مجموعة من التغيريات املتزامنة يف أنظمة األغذية 

عىل تقليل الضغط عىل القطاعات الزراعية. وتشمل:

  الزيادات املبكرة والكبرية يف أسعار املنتجات الزراعية 	 

)الشكل 4-3( بسبب محدودية اإلمدادات نتيجة 

القيود البيئية التي تسهم يف خفض الطلب عىل السلع 

الزراعية؛

 تغيري تفضيالت املستهلكني، وخصوًصا يف البلدان ذات 	 

الدخل املرتفع، مام يؤدي إىل انخفاض نصيب الفرد 

من استهالك املنتجات الحيوانية )الشكل 5-4(.

 خفض الخسائر الغذائية والنفايات عىل جميع 	 

مستويات السالسل الغذائية؛

 انخفاض ضغط الطلب عىل املنتجات الزراعية غري 	 

الغذائية، مبا يف ذلك أعالف الحيوانات.

تجدر اإلشارة إىل أنه عىل الرغم من انخفاض اإلنتاج الزراعي، 

فإنه يتم ضامن توافر األغذية بصورة ُمرضية يف ظل سيناريو 

"نحو االستدامة"، ال سيام يف البلدان ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط، حيث يتمتع كل شخص بغذاء أكرث يف املتوسط 

مام هو عليه الحال يف السيناريوهني اآلخرين )الشكل 5-4(. 

ويحدث هذا مع تنامي نصيب الفرد من الدخل يف العديد 

من البلدان، بعضها يختار أيًضا اتباع نظام غذايئ أكرث توازنًا 

يتألف من منتجات حيوانية أقل وأغذية مغّذية أكرث مثل 

الفاكهة والخرضوات – والتي يف السبيل إىل تحقيق االستدامة، 

من املحتمل أن تنطوي عىل تقليل السمنة وزيادة الوزن 

واألمراض غري املعدية املرتبطة بهام، وما إىل ذلك. وعىل الرغم 

من محدودية توسع الناتج الزراعي اإلجاميل نسبيًا باملقارنة 

مع السيناريوهني اآلخرين، فإنه يف إطار هذا املسار األكرث 

استدامة يتم تلبية الطلب املحيل بالكامل تقريبًا، بحيث تظل 

التجارة الزراعية جزًءا محدوًدا من اإلنتاج واالستهالك. إال أنه 

يف بعض الحاالت، تقل نسبة االكتفاء الذايت 
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مؤشر أسعار المنِتجين الزراعيين المتوقع  الشكل 3-4 

ملحظة: يتم حساب المؤشر بقسمة قيمة مجموعة من السلع الزراعية بأسعار السنة الحالية على قيمة نفس المجموعة بأسعار سنة األساس (2012) 
(مؤشر باش ألسعار المنتج الزراعي). 

المصدر: الدراسات المنظورية العالمية لمنظمة األغذية والزراعة، استناًدا إلى عمليات محاكاة بنموذج نظام اآلفاق الزراعية العالمية التابع للمنظمة
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يف املناطق ذات الدخل املنخفض واملتوسط عن سيناريو 

"العمل كاملعتاد" و"املجتمعات الطبقية" ويتم تعويض العجز 

املحيل يف الغذاء والزراعة من خالل التجارة الدولية. وهذه 

هي حالة الحبوب يف الرشق األدىن وشامل أفريقيا وجنوب 

آسيا، أو الفاكهة والخرضوات يف جنوب آسيا وأفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى، أو البذور الزيتية يف الرشق األدىن وشامل 

أفريقيا ورشق آسيا واملحيط الهادئ )باستثناء الصني(، بينام 

تتحرك نسب االكتفاء الذايت يف مناطق أخرى يف االتجاه 

املعاكس. وتتيح إمكانية قيام بلدان مختارة بسد العجز 

الغذايئ بالواردات استخدام املوارد الطبيعية بصورة أكرث توازنًا 

مع املساعدة يف تلبية الطلب عىل األغذية. وتشري هذه النتائج 

من سيناريو "نحو االستدامة" إىل أنه من املمكن احتواء 

التوسع الزراعي لتحريك القطاعات الزراعية نحو االستدامة 

مع زيادة توافر األغذية، وال سيام يف حالة البلدان ذات الدخل 

املنخفض واملتوسط. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه النتائج 

يستند إىل افرتاض تنفيذ مجموعة من التوجهات االسرتاتيجية 

التآزرية، مبا يف ذلك، من بني أمور أخرى: 

المنتجات الحيوانيةالفاكهة والخضرواتالحبوب 

أغذية أخرىالزيوت النباتية
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االستهلك اليومي للطاقة حسب المصدر والسيناريو الشكل 5-4 

ملحوظة: تشير البيانات قبل عام 2012 إلى إمدادات الطاقة اليومية؛ بعد ذلك تشير البيانات إلى استهالك الطاقة اليومي. وترد تفاصيل مجموعات 
األغذية في الملحق الثالث، الجدول A 3.5 من التقرير الكامل.

المصدر: الدراسات المنظورية العالمية لمنظمة األغذية والزراعة، استناًدا إلى عمليات محاكاة مع نموذج نظام اآلفاق الزراعية العالمية التابع للمنظمة
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 رفع مستوى الوعي لدى املستهلكني فيام يتعلق 	 

باألنظمة الغذائية الصحية والنفايات الغذائية، 

وخاصة يف البلدان ذات الدخل املرتفع.

 جعل األسعار "صحيحة". أي ضامن أنها تعكس جميع 	 

التكاليف املرتبطة بإنتاج واستهالك السلع الغذائية 

والزراعية، مبا يف ذلك التكاليف البيئية، وأن تفرض 

هذه التكاليف عىل مستخدمي املوارد؛

 الحد من متطلبات األعالف من خالل تحسني إدارة 	 

الرثوة الحيوانية عىل سبيل املثال من خالل تجنب 

االستهالك املفرط للحوم؛

 تقليل الضغط الناجم عن الوقود الحيوي من خالل 	 

استخدام أشكال أخرى من الطاقة املتجددة؛

 حامية إمكانات التنمية يف القطاعات الزراعية، وال سيام 	 

يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط، مع تيسري 

التجارة الدولية ملواد غذائية مختارة لتعويض العجز 

الغذايئ املحيل.

غواتيماال
سوق الفاكهة في 
تشيتشيكاستينانغو

FAO/Daniela Verona© 
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4.معالجة قضايا ندرة وانخفاض جودة 
األراضي وموارد المياه على نحو مستدام

كيف ميكن معالجة مشكلة ندرة وانخفاض جودة األرايض وموارد املياه عىل نحو مستدام؟ 
الرسائل الرئيسية10 

 تكثيف الزراعة المستدامة أمر حيوي إلنقاذ األراضي. بسبب زيادة اإلنتاج . 1
الزراعي والممارسات غير المستدامة، قد يتجاوز الطلب على األراضي االحتياطي المتاح 

من األراضي غير المحمية والمناسبة للمحاصيل البعلية، كما هو الحال بالفعل في مناطق 
محددة مثل الشرق األدنى وشمال أفريقيا أو في بلدان مختارة في شرق آسيا والمحيط 

الهادئ. وقد يترتب على ذلك مشاكل بيئية أو تكاليف إنتاج إضافية عن استخدام أراٍض 
منخفضة الجودة و/ أو بناء بنية تحتية إضافية. وكما يتضح من نتائج هذا التقرير، يمكن أن 

يؤدي التكثيف المستدام للقطاعات الزراعية إلى خفض التوسع في الطلب على األراضي 
مع الحفاظ على جودة التربة. 

 يساعد تجنب المزيد من تدهور األراضي وتشجيع إعادة تأهيل األراضي على . 2
معالجة القيود المفروضة على األراضي. على الرغم من أن المعلومات المحدودة 

المتاحة بشأن تدهور األراضي تشير إلى أن الممارسات الزراعية الحالية تؤدي إلى خسائر 
في اإلنتاجية وتتطلب زيادة كثافة المدخالت، يلزم بذل جهود إلعادة تأهيل األراضي 

المتدهورة وتطبيق الممارسات التي تحد من التدهور للحفاظ على قاعدة الموارد وتقليل 
استخدام المدخالت.

 أصبح استخدام المياه بشكل أكثر كفاءة واجًبا متزايد األهمية. تستغل العديد . 3
من البلدان بالفعل موارد المياه بمعدالت غير مستدامة، مما يعرض إمكانات اإلنتاج في 
المستقبل للخطر. وقد يؤدي تغير المناخ والنمو السكاني إلى تفاقم ندرة المياه. وفي 

ظل هذه الظروف، تزداد الحاجة إلى زيادة كفاءة استخدام المياه. 
 المقايضة بين الغلت الزراعية واالستدامة. قد يتطلب اعتماد ممارسات زراعية . 4

مستدامة التخلي عن بعض الزيادات في الغالت، ال سيما عندما تؤدي إلى اإلفراط في 
استخدام المياه واستنزاف خصوبة التربة وفقدان التنوع البيولوجي وزيادة انبعاثات غازات 

االحتباس الحراري. ومع ذلك، قد يتحقق بعض االنتعاش في نمو الغالت على المدى 
الطويل، بسبب استعادة قاعدة الموارد الطبيعية وتحسين خبرة المزارعين. 

 كل ما سبق ال يأتي مجاًنا: هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة. إن ضمان توفر . 5
ما يكفي من األراضي والمياه لتلبية الطلب الزراعي اإلجمالي يتطلب استثماًرا كبيًرا في 
البحوث والتطوير للتكنولوجيات والممارسات والبنية األساسية المستدامة، وكذلك في 

رأس المال البشري .

10    ترد هنا إشارة وافية إلى العمل الذي اضطلعت به منظمة األغذية والزراعة وشركاؤها في مجال دراسة الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيزها، 

على النحو الوارد في الوثائق ذات الصلة، مثل: بناء رؤية مشتركة لألغذية والزراعة المستدامة. المبادئ والنهج )منظمة األغذية والزراعة، 2014(؛ المبادئ 
التوجيهية الطوعية لإلدارة المستدامة للتربة )منظمة األغذية والزراعة، 2017e(؛ الحفظ والتوسع دليل صانع السياسات بشأن التكثيف المستدام لإلنتاج 

المحصولي لدى المالكين الصغار )منظمة األغذية والزراعة، 2011a(، والمنشورات التابعة ذات الصلة؛ مبادئ توجيهية طوعية بشأن اإلدارة المسؤولة 
لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي القطري )منظمة األغذية والزراعة، 2011c(؛ العمل االستراتيجي للمنظمة من أجل 

.)2017f ،األغذية والزراعة المستدامة )منظمة األغذية والزراعة
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السؤال الثاين الذي يتعلق مبستقبل األنظمة الغذائية 

والزراعية هو ما إذا كان التوسع يف اإلنتاج الزراعي 

اإلجاميل الالزم لضامن توافر الغذاء الكايف ميكن أن 

يحدث يف حدود املوارد الطبيعية املتاحة، وال سيام 

األرايض واملياه. تتوافر معلومات محدودة بشأن التكاليف 

االقتصادية لتوسيع رقعة األرايض الصالحة للزراعة يف 

بلدان وسياقات مختلفة. غري أنه من املعروف أن التوسع 

يف األرايض الصالحة للزراعة، ال سيام يف املناطق التي 

تتوفر فيها أراٍض محدودة جدا للزراعة، قد تكون له 

آثار بيئية تعرض النظم اإليكولوجية واملناطق املحمية 

والغابات والتنوع البيولوجي للخطر. وباإلضافة إىل ذلك، 

قد يكون من املمكن تقنيًا يف كثري من الحاالت توسيع 

نطاق الزراعة إىل أراٍض أقل مالءمة، ولكن من املرجح 

أن ينطوي ذلك عىل انخفاض يف الغالت، وعىل مدخالت 

إضافية و/ أو زيادة االستثامرات يف البنية التحتية التي 

تزيد من تكاليف اإلنتاج. وتصور السيناريوهات الثالثة 

التي تم تحليلها يف هذا التقرير صوًرا مختلفة بشكل كبري 

فيام يتعلق باملتطلبات اإلضافية لألرايض.

ويف ظل سيناريو "العمل كاملعتاد" وسيناريو "املجتمعات 

الطبقية"، يف عام 2012، ستزداد متطلبات األرايض يف عام 

2050 إىل 1732 مليون هكتار و1892 مليون هكتار عىل 

التوايل من أصل 1567 مليون هكتار ما ميثل زيادة قدرها 

11 يف املائة و21 يف املائة عىل التوايل )الشكل 4-13(.

بالنظر إىل سيناريو املجتمعات الطبقية  وسيناريو العمل 

كاملعتاد، تًعزى الزيادة يف متطلبات األرايض إىل التوسع 

يف اإلنتاج الزراعي كام أوضحنا أنًفا، ومحدودية أو نقص 

التكثيف املحصويل، أي متوسط عدد املحاصيل الزراعية 

التي ميكن الحصول عليها خالل فرتة زمنية معينة بزراعة 

نفس قطعة األرض. وهذا ينطبق بشكل خاص عىل منطقة 

أفريقيا جنوب الصحراء والرشق األدىن وشامل أفريقيا 

)الشكل 4.16( وهذا يعني املحدودية القصوى لجهود 

زيادة إنتاجية األرايض أو انعدام فعاليتها متاًما يف فرتة 

معينة. وفيام يتعلق بأفريقيا جنوب الصحراء الكربى عىل 

وجه الخصوص، تشري جميع السيناريوهات الثالثة إىل أن 

اإلنتاجية ال تزال أقل بكثري من األقاليم األخرى. ويرجع 

ذلك إىل انخفاض مستويات النمو املتوقعة يف غالت 

املحاصيل بسبب انخفاض مستوياتها تاريخيًا بشكل كبري، 

عىل سبيل املثال ال يتوقع أن يرتفع إنتاج الحبوب أو 

الفاكهة والخرضاوات إىل النطاقات املشهودة يف األقاليم 

األخرى. والواقع أنه يف ظل سيناريو "العمل كاملعتاد" 

وسيناريو "املجتمعات الطبقية"، ال ميثل تكثيف املحاصيل 

 سوى 16 يف املائة 

و10 يف املائة من اإلنتاج الزراعي اإلضايف عىل التوايل، 

ويرجع الجزء األكرب من عبء التوسع الزراعي إىل زيادة 

الغالت وزيادة األرايض الصالحة للزراعة، وال سيام يف إطار 

هذا السيناريو. ويف املناطق التي تكون فيها األرايض أكرث 

محدودية، وال يقترص التكثيف عىل طول فرتة الزراعة 

)مثل أجزاء من منطقة البحر األبيض املتوسط ورشق آسيا 

واملحيط الهادئ(، بل يؤدي منو الغالت والتكثيف دوًرا أكرب 

يف توسيع اإلنتاج الزراعي أكرث من زيادة األرايض الصالحة 

للزراعة.

ومع ذلك، يحدث عكس ذلك متاًما يف ظل سيناريو "نحو 

االستدامة" حيث ال يلزم زيادة أية أراض قابلة للزراعة 

إضافية تقريبًا مقارنة مع عام 2012، حيث أن النمو 

الزراعي يحدث أساًسا من خالل تكثيف املحاصيل وزيادة 

الغالت بصورة معتدلة.
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أراٍض إضافية غير محمية 
مناسبة جًدا متاحة لنظم 

المحاصيل البعلية

المساحة المهدرة 
المفقودة بسبب:

التحضر

التدهور

تغير المناخ

)TSS) نحو االستدامة

)BAU) العمل كالمعتاد

)SSS) المجتمعات الطبقية

تاريخًيا

المتطلبات العالمية لألراضي الصالحة للزراعة حسب السيناريو والخسائر المقدرة  الشكل 13-4 
للمناطق الزراعية نتيجة التحضر والتدهور وتغير المناخ

ملحظة: “تمثل “األراضي اإلضافية المناسبة جًدا وغير المحمية” المساحة المتاحة لسنة األساس وغير المستخدمة حالًيا في أعلى فئة مالءمة 
للمحاصيل البعلية، كما هو منصوص عليه في قاعدة البيانات العالمية للمناطق الزراعية اإليكولوجية 4.0 من بيانات المعهد الدولى لتحليل النظم 
التطبيقية (انظر اإلطار 7 والقسم 10-3). وتقدم إضافة هذا إلى األراضي الصالحة للزراعة (المروية و البعلية) المستخدمة في عام 2012 تقديًرا 

ألقصى حد ممكن من األراضي الزراعية غير المحمية (الخط المتقطع)، نظًرا لظروف الري لعام 2012. ويتطلب توسيع األراضي الزراعية إلى ما وراء هذا 
الحد زيادة االستثمارات بشكل تدريجي. ويشير الوتد الباهت إلى مدى فقدان األراضي المحتمل (الحد األدنى - البني الغامق، والحد األقصى - البني 

الفاتح). إن الخسارة الناجمة عن التحضر (في حدود 1.6 مليون - 3.3 مليون هكتار سنوًيا) والتدهور (في حدود 1.0 مليون - 2.9 مليون هكتار سنوًيا) 
مأخوذة من (Lambin and Meyfroidt، 2011). وتشير الخسارة الناجمة عن تغير المناخ (في حدود 0.5 مليون - 1.4 مليون هكتار في السنة) إلى 

سيناريوهات مسار التركيز التمثيلي (RCP) - 4.5 (كحد أدنى) و 8.5 (كحد أقصى) - وتستند إلى قاعدة البيانات العالمية للمناطق الزراعية اإليكولوجية من 
بيانات المعهد الدولى لتحليل النظم التطبيقية (GAEZ vAS-IIASA) لمنظمة األغذية والزراعة.

المصدر: الدراسات المنظورية العالمية لمنظمة األغذية والزراعة، استناًدا إلى عمليات محاكاة مع نموذج نظام اآلفاق الزراعية العالمية التابع للمنظمة 
وقاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية في المنظمة (لسنوات مختلفة)

ومن املهم مالحظة أن التكثيف الزراعي املستدام ينطوي 

عىل نقلة نوعية كبرية نحو التوفيق بني االحتياجات املتزايدة 

للبرش مع رضورة تعزيز القدرة عىل صمود واستدامة 

 Rockström et al.,( األرايض الطبيعية واملحيط الحيوي

2017(. ويتطلب ذلك إجراء تغيريات جريئة يف الجانب 

التكنولوجي لنظم اإلنتاج بغية تحسني كفاءتها اإليكولوجية، 

كام يلزم عىل سبيل املثال وضع اسرتاتيجيات وسياسات 

وإجراءات برامجية طويلة األجل لتعزيز، عىل سبيل املثال:

 تحسني الروابط بني املوارد وتعزيز تدفقات املغذيات 	 

يف النظم الزراعية املتكاملة مثل نظم األسامك-األرز 

ونظم املحاصيل-الرثوة الحيوانية؛

 توفري أعالف ذات جودة أعلی وأنظمة غذائیة متوازنة 	 

للامشية.

 الزراعة منخفضة املدخالت / الزراعة الدقيقة؛	 

 الحفاظ عىل األرايض واملياه بصورة مبتكرة، وتقنيات 	 

الحفاظ عىل التنوع البيولوجي وتقنيات اإلنتاج 

املعززة )مثل الزراعة الحراجية والزراعة العضوية 

واإليكولوجيا الزراعية(، واإلدارة املتكاملة لآلفات؛

 استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لترسيع 	 

نرش االبتكارات واعتامدها.
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مصادر النمو في إنتاج المحاصيل في 2050، حسب اإلقليم والسيناريو الشكل 16-4 

ملحوظة: تم حساب مساھمات التغیرات في الغالت، والمساحة الصالحة للزراعة، والتکثیف بالنسبة إلى التغیرات في إنتاج المحاصیل من خالل ربط 
التغیرات في کل عنصر في ذلك الوقت بالتغیر الکلي في إنتاج المحاصیل، مع إبقاء العنصرین اآلخرین ثابتين. ولم تتطابق إضافة المساهمات الثالثة 

تماًما مع التغير الكلي في إنتاج المحاصيل، وبالتالي فإن النسبة المتبقية تعزى نسبًيا إلى مساهمة كل مكون من أجل التوصل إلى تقسيم متسق 
تماًما.

المصدر: الدراسات المنظورية العالمية لمنظمة األغذية والزراعة، استناًدا إلى عمليات محاكاة بنموذج نظام اآلفاق الزراعية العالمية التابع للمنظمة.
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ومع ذلك، فإن تحويل منوذج اإلنتاج الحايل يحمل بعض 

التكاليف مع انعكاسني هامني بشكل خاص. أواًل، يجب أن 

يتم التخيل عن بعض مكاسب اإلنتاجية، وخاصة عىل املدى 

القصري واملتوسط )الشكل 4-11(، كنتيجة العتامد تقنيات 

أكرث مالءمة للبيئة.

ثانيًا، يتطلب هذا التحول النموذجي استثامًرا مكثًفا يف 

مجاالت البحث والتطوير لتحقيق نتائج فعالة وقوية من 

أجل الزراعة املستدامة وإنتاج األغذية، وبناء البنية التحتية، 

وإعادة تأهيل املوارد الطبيعية ورأس املال البرشي والخربة 

ونرش املعلومات. وبهذه الطريقة، فإن جميع الجهات الفاعلة 

يف األنظمة الغذائية والزراعية ستكتسب الدراية الالزمة 

واملهارات الالزمة لبناء املؤسسات لوضع وإنفاذ القواعد 

واللوائح، عىل النحو املوثق عىل نطاق واسع يف جميع أعامل 

املنظمة التي تستهدف دراسة املامرسات الزراعية املستدامة 

وتعزيزها. وتتطلب هذه االستثامرات أمواالً عامة إضافية 

يتعني اسرتدادها من خالل نظم الرضائب العامة. ومع ذلك، 

سيلزم أيًضا تقديم استثامرات إضافية خاصة لتحل محل رأس 

املال املتقادم بينام يتم االنتقال إىل الزراعة وأنظمة األغذية 

املستدامة. وسيتعني اسرتجاع استثامرات إضافية، مام قد 

يؤدي إىل وضع ضغط تصاعدي عىل أسعار األغذية والزراعة، 

عىل األقل يف املراحل األولية من هذا االنتقال، عىل النحو 

املبني أعاله يف إطار سيناريو "نحو االستدامة".

وميكن أن يستمر خفض أسعار الغذاء يف تشجيع اإلفراط يف 

استخدام املوارد الطبيعية وزيادة االستهالك ونفايات األغذية، 

وال سيام من جانب األغنياء، مام يؤثر سلبًا عىل وترية التقدم 

نحو األنظمة الغذائية والزراعية املستدامة. بيد أنه ينبغي 

أن تتم بعناية دراسة الشواغل املرشوعة املتمثلة يف ارتفاع 

األسعار والتي قد تعرقل قدرة رشائح السكان األفقر، وال سيام 

أولئك الذين يعانون بالفعل من الجوع وسوء التغذية الحاد، 

عىل رشاء أغذية كافية وذات نوعية جيدة. وهذا هو الحال، 

ليس فقط ألن الفقر هو من بني أسباب التدهور البيئي يف 

البلدان ذات الدخل املنخفض، ولكن أيًضا ألنه ال ميكن أن 

توجد استدامة بدون إنصاف. ويف حني أن آليات الحامية 

االجتامعية الكافية ميكن أن توفر بالتأكيد اإلغاثة الفورية 

للفقراء املدقعني للتغلب عىل القيود املفروضة عىل السيولة 

ورشاء األغذية عىل الفور، فإن هناك حاجة إىل تعزيز برامج 

مثل مبادرة األمم املتحدة بشأن الفقر والبيئة11 واملشاريع 

التي تعزز االبتكار يف زراعة املزارعني األرسيني ألنها ال تساعد 

فقط يف الحد من الفقر، بل تسهم أيًضا يف الحفاظ عىل النظم 

اإليكولوجية وتعزيز النمو االقتصادي املستدام بيئيًا 12.

www.unpei.org :انظر الموقع    11

  يشار هنا، على سبيل المثال، إلى مشروع منظمة األغذية والزراعة   12

المعنون "ابتكار المزارعين والخيارات التكنولوجية الجديدة إلنتاج األغذية 
www.fao.org/in-action/( "وتوليد الدخل ومكافحة التصحر في كينيا

.)/promoting-farmer-innovation-and-ffs-in-kenya/en
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الغلت والمساحة المحصودة من عام 2012 إلى عام 2050 للمحاصيل الرئيسية  الشكل 11-4 
الخمسة حسب اإلقليم والتغيرات

ملحظة: تظهر األرقام التغيرات في اإلقليم (المحور السيني) والغالت (المحور الصادي) للمحاصيل الخمسة األكثر أهمية في كل إقليم في عام 2050 
مقارنة بسنة األساس. ويتم تصنيف المحاصيل على أساس قيمة إنتاجها، ويتم حسابها على أنها المخرجات المادية في سنة األساس مضروبة في 

 أسعار األساس للسعر بالدوالر األمريكي. وتتناسب أحجام الدوائر مع قيمة حصة اإلنتاج في سنة األساس.
المصدر: الدراسات المنظورية العالمية لمنظمة األغذية والزراعة، استناًدا إلى عمليات محاكاة بنموذج نظام اآلفاق الزراعية العالمية التابع للمنظمة.
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اليمن
 استخدام المياه في 
سبل العيش الريفية

FAO/Soliman Ahmed©



| 42 |

 مسارات 
بديلة إىل عام 2050

لتحقيق  المساواة  وعدم  للفقر  5.التصدي 
الغذائي والتغذوي أهداف األمن 

هل سيستمر الفقر وعدم املساواة والبطالة يف الحد من الوصول إىل األغذية وإعاقة تحقيق 

أهداف األمن الغذايئ والتغذوي؟ 

الرسائل الرئيسية 
  يتطلب التغلب على نقص التغذية تقليل الفقر وأوجه عدم المساواة. . 1

تبين نتائج هذا التقرير أنه سيكون من الالزم فعل أكثر  من "العمل كالمعتاد" للتغلب على 
نقص التغذية. والتحرك الجريء نحو توزيع أكثر إنصاًفا للدخل والذي يتحقق من خالل خيارات 

استراتيجية متنوعة، بما في ذلك من خالل ضمان وصول أكثر إنصاًفا للفقراء إلى األصول، 
مع التركيز على المزارعين األسريين الفقراء، وهذا هو الخيار األكثر فعالية لضمان استمرار 
انخفاض نقص التغذية الذي حدث في السنوات الماضية وعدم انقطاعه في المستقبل.

 يمكن أن تسير االستدامة البيئية واألمن الغذائي جنًبا إلى جنب. بينما يؤدي . 2
دفع األنظمة الغذائية والزراعية نحو االستدامة إلى زيادة أسعار األغذية وتقييد اإلنتاج 

الزراعي العالمي، يمكن أن يزداد نصيب الفرد من الغذاء المتاح في البلدان ذات الدخل 
المنخفض والمتوسط بصورة كبيرة إذا ما تم تحقيق توزيع أكثر إنصاًفا للدخل داخل البلدان 

وفيما بينها.

 توزيع الدخل بصورة أكثر إنصاًفا يسمح بتحسين األنظمة الغذائية وجعلها . 3
صحية أكثر. من المرجح أن يزداد استهالك المواد الغذائية الصحية، مثل الفاكهة 

والخضراوات، إذا تم توزيع الدخل بالتساوي داخل البلدان وفيما بينها، وال سيما في 
البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وفي الوقت ذاته، ستظل الحبوب أهم مصدر 

للسعرات الحرارية بشكل عام. 

 قد يساعد التحرك نحو االستدامة على زيادة ربحية المزارع و/ أو العمالة . 4
الزراعية. يمكن للممارسات الزراعية المستدامة أن تزيد من ربحية المزارع و/ أو فرص 

العمل في القطاعات الزراعية، وهذا سيساهم في توزيع أكثر إنصاًفا للدخل، وبدوره يمكن 
أن يكون حاسًما لتحسين األمن الغذائي والتغذوي.

 القطاعات الزراعية حيوية، ولكنها لم تعد كافية في حد ذاتها. على الرغم من . 5
أن القطاعات الزراعية ال تزال هامة بالنسبة للعمالة وتوليد الدخل في البلدان ذات الدخل 

المنخفض والمتوسط، فإنها لم تعد قادرة على توفير ما يكفي من فرص العمل وفرص 
إدرار للدخل. ومن األمور األساسية لتحسين استدامة النظم االجتماعية واالقتصادية 
واستدامتها ما يلي: التنمية المناصرة للفقراء على نطاق االقتصاد ككل، حيث ترتبط 

األنظمة الغذائية والزراعية ارتباًطا أقوى باالقتصاد األوسع، سواء في المناطق الريفية 
أو الحضرية واألقاليم البينية والمؤسسات القوية التي تكفل الحماية االجتماعية الفعالة 

واألسواق التنافسية والمتكافئة للمدخالت والمخرجات والنظم المالية الفعالة.
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السؤال الثالث املتعلق مبستقبل األنظمة الغذائية والزراعية 

هو ما إذا كانت ستصبح أكرث إنصافًا، بحيث تضمن الحصول 

عىل أغذية كافية ومغذية بشكل متزايد، أو ما إذا كانت 

ستتحرك يف االتجاه املعاكس. ويصبح هذا السؤال أكرث 

إلحاًحا يف ضوء الزيادات املتوقعة يف أسعار السلع الزراعية، 

ال سيام يف إطار سيناريو "نحو االستدامة"، الذي قد يزيد 

من صعوبة الحصول عىل الغذاء إذا تساوت األمور األخرى. 

ويف هذا السياق، فإن السؤال الطبيعي هو ما إذا كانت 

هناك مقايضات ستتم بني االستدامة االقتصادية والبيئية 

واالجتامعية؛ أي ما إذا كان السعي إىل تحسني األداء 

اإليكولوجي ألنظمة األغذية يعني التخيل عن أهداف أخرى 

مرغوب فيها، مثل تحقيق األمن الغذايئ العاملي والدائم 

وتحسني التغذية.

ومن املسلم به حاليًا أنه من دون الحد من أوجه عدم 

املساواة يف الدخل والحصول عىل املوارد وفرص الكسب، لن 

يكون من املمكن القضاء عىل الجوع والفقر املدقع )البنك 

الدويل، 2016(. ويقدم تحليل السيناريوهات الوارد يف هذا 

التقرير نظرة ثاقبة عن الظروف التي ميكن فيها أن ينخفض  

نقص التغذية بدرجة كبرية وميكن أن يتحسن التغذية يف 

املستقبل، أو العكس، حيث ميكن أن يتدهور كذلك. كام أن 

القراءة عرب السيناريوهات تربز أهمية مساهمة القطاعات 

الزراعية يف زيادة فرص الحصول عىل الغذاء من خالل 

الوصول املنصف إىل األرايض واملياه، والتسهيالت االئتامنية، 

وتحسني املعلومات، وفرص تعزيز الدراية، وخلق فرص 

العمل، واألجور الالئقة، وتنويع فرص إدرار الدخال املتاحة 

لسكان الريف.
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انتشار نقص التغذية: العالمي والتاريخي والمتوقع  الشكل 8-4 
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عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية: العالمي والتاريخي والمتوقع الشكل 9-4 

المصدر: الدراسات المنظورية العالمية لمنظمة األغذية والزراعة، استناًدا إلى عمليات محاكاة بنموذج نظام اآلفاق الزراعية العالمية التابع للمنظمة.

المصدر: الدراسات المنظورية العالمية لمنظمة األغذية والزراعة، استناًدا إلى عمليات محاكاة بنموذج نظام اآلفاق الزراعية العالمية التابع للمنظمة؛ 
وتستند البيانات التاريخية إلى: منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية واليونيسف وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة 

العالمية. 2017. حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم 2017: بناء المرونة لتحقيق السالم واألمن الغذائي. روما، منظمة األغذية والزراعة واألمم 
المتحدة. 2015. التوقعات السكانية في العالم: تنقيح عام 2015. إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شعبة السكان. نيويورك.



| 45 |

عة ا ر لز ا و ية  غذ أل ا مستقبل 

ويف ظل سيناريو "العمل كاملعتاد"، سيظل حوايل 7 يف املائة 

من سكان العامل يعانون من نقص التغذية يف عام 2030 مقارنة 

بنسبة 11 يف املائة يف عام 2012 )الشكل 4-8(. وتؤكد هذه 

النتيجة االتجاهات التي رسمها بالفعل تقرير تحقيق هدف 

القضاء عىل الجوع )منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل 

للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي، 2015b(. وتبدو 

الصورة يف عام 2050 أسوأ من ذلك إذا ما ساد سيناريو العمل 

كاملعتاد، مع وصول نقص التغذية إىل ما يقرب من 8 يف املائة. 

ويؤدي االنخفاض املحدود يف نسبة األشخاص الذين يعانون 

من نقص التغذية يف عام 2050 مقارنة بعام 2012 إىل أن يظل 

عدد الذين يعانون من نقص التغذية بدون تغيري تقريبًا إىل 

عام 2050 )الشكل 4-9(. ويزداد الوضع سوًءا يف ظل سيناريو 

"املجتمعات الطبقية" حيث يتزايد انتشار نقص التغذية يف عام 

2050 إىل أكرث من 12 يف املائة، مام يرتك حوايل بليون شخص 

يعانون من نقص التغذية.

ويصور سيناريو "نحو االستدامة" صورة مختلفة متاًما: فهنا 

تنخفض نسبة األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية إىل 

أقل من 4 يف املائة، يف حني ينخفض عدد األشخاص الذين 

يعانون من نقص التغذية إىل أقل من 400 مليون نسمة. 

وتبًعا لهذا املسار نحو االستدامة، يتجه متوسط حصة الرتكيبة 

الغذائية للفرد إىل خفض استهالك اللحوم وخاصة يف البلدان 

ذات الدخل املرتفع مقارنة بالسيناريوهات األخرى املرتبطة 

باالستهالك املرتفع نسبيًا للفاكهة والخرضاوات يف البلدان ذات 

الدخل املنخفض مقارنة مع البلدان ذات الدخل املرتفع )انظر 

الشكل 6-4(.

االستهلك المتوقع للفرد من السعرات الحرارية من الفاكهة والخضروات في   6-4 الشكل 
البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط )باستثناء الصين( كنسبة من البلدان ذات 

الدخل المرتفع

ملحظة: يمثل الخط الرمادي العمودي سنة األساس 2012. وتشير النسبة األقل/األعلى من 1 إلى أن نصيب الفرد من السعرات الحرارية في البلدان 
ذات الدخل المنخفض والمتوسط األقل/األعلى مما هو عليه في البلدان ذات الدخل المرتفع، وفي حين أن النسب األقرب إلى 1 تشير إلى أن األنماط 
الغذائية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والبلدان ذات الدخل المرتفع تتالقى، تشير البيانات قبل عام 2012 إلى نصيب الفرد من إمدادات 

السعرات الحرارية، بينما تشير البيانات لعام 2012 وما بعده إلى نصيب الفرد من استهالك السعرات الحرارية. مجموعات األغذية مفّصلة في الملحق 
الثالث، الجدول A 3.5 من التقرير الكامل.

المصدر: الدراسات المنظورية العالمية لمنظمة األغذية والزراعة، استناًدا إلى عمليات محاكاة بنموذج نظام اآلفاق الزراعية العالمية للمنظمة، وقاعدة 
البيانات اإلحصائية الموضوعية في المنظمة (لسنوات مختلفة).
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الصين
البلدان ذات الدخل المنخفض 
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نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان ذات الدخل المنخفض   6-3 الشكل 
والمتوسط والصين كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي في البلدان ذات 

الدخل المرتفع

المصدر: الدراسات المنظورية العالمية لمنظمة األغذية والزراعة، وبيانات من نظام األمم المتحدة للحسابات القومية (األمم المتحدة، 2016)، للفترة 
1990 - 2012؛ و قاعدة البيانات االجتماعية - االقتصادية المشتركة (SSP) اإلصدار 1.1، وتوقعات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي للناتج 

المحلي اإلجمالي (قاعدة البيانات االجتماعية - االقتصادية المشتركة، 2016) للفترة 2013 - 2020.

ولذلك يبدو أن املسار األكرث استدامة الذي يتسم بانخفاض 

توافر األغذية وزيادة األسعار الزراعية قد ال يؤثر عىل 

أداء األنظمة الغذائية من حيث األمن الغذايئ والتغذوي، 

بحيث ال تظهر أية مقايضات واضحة بني االستدامة البيئية 

واالستدامة االجتامعية. وهناك سببان تكميليان لتفوق 

سيناريو "نحو االستدامة" عىل السيناريوهني اآلخرين، من 

حيث األمن الغذايئ والتغذوي:

 أحد األسباب هو زيادة القوة الرشائية يف البلدان 	 

ذات الدخل املنخفض، وذلك بفضل التوزيع األكرث 

إنصافًا للدخل بني البلدان )الشكل 3-6(. وسيناريو 

"نحو االستدامة" هو السيناريو الوحيد الذي يظهر 

اتجاًها إيجابيًا نحو تقارب نصيب الفرد من الدخل 

بني البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط والبلدان 

 ذات الدخل 
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املرتفع.13ويسمح للبلدان ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط أن تتحمل تكلفة املزيد من الغذاء. ونتيجة 

لذلك، يف ظل سيناريو "نحو االستدامة"، يتمتع 

الناس يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط 

مبزيد من السعرات الحرارية للفرد مام هو عليه يف 

سيناريو "العمل كاملعتاد" وبنفس القدر تقريبًا يف 

إطار سيناريو "املجتمعات الطبقية". ويبدو تفوق 

سيناريو "نحو االستدامة" قويًا بشكل خاص يف أفريقيا 

جنوب الصحراء الكربى، حيث يكون دخل الفرد أعىل 

بالتأكيد مام هو عليه يف السيناريوهني اآلخرين.

 السبب اآلخر هو توزيع األغذية عىل نحو أكرث إنصافًا 	 

داخل البلدان. وميكن تحقيق هذا من خالل توزيع 

أكرث إنصافًا للدخل عرب مختلف طبقات املجتمع، وال 

سيام يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.

ومقارنة بسيناريو "العمل كاملعتاد"، يتم توزيع الدخل 

بصورة أكرث إنصافًا يف سيناريو "نحو االستدامة"، عىل 

افرتاض أن االستثامرات موجهة نحو تحقيق منو أكرب "لصالح 

الفقراء". وهذا يعني أن فرص كسب الدخل متاحة يف 

جميع طبقات املجتمع، وأن الخدمات األساسية متاحة 

للجميع، وأنه يتم تطبيق آليات فعالة إلعادة توزيع الدخل. 

ويف سيناريو "نحو االستدامة"، من املتوقع أن تكون أجور 

العاملة غري املاهرة يف البلدان ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط أعىل نسبيًا يف سيناريو "نحو االستدامة" مام 

هو عليه الحال يف سيناريو "العمل كاملعتاد"، مبا يف ذلك 

يف الزراعة؛ ويف العديد من الحاالت، فإنها أعىل أيًضا من 

سيناريو "املجتمعات الطبقية" )الشكل 4-4، الخطوط 

الخرضاء(. 

  تجدر اإلشارة إلى أنه في ظل سيناريوهات "العمل كالمعتاد"   13

و"المجتمعات الطبقية"، تظل البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 
وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعيدة كل البعد عن اللحاق 

بالركب، من حيث نصيب الفرد من الدخل، حيث أن نصيب الفرد من 
الدخل في عام 2050 يظل حوالي 10 في المائة من الدخل في البلدان 

ذات الدخل المرتفع. وتعتبر الصين استثناء، كما هو الحال في جميع 
السيناريوهات، فإنها تظهر اتجاًها إيجابيًا نحو التقارب مع البلدان ذات 

الدخل المرتفع، كما لوحظ بالفعل منذ عام 1980.

قد يدعم تحريك األنظمة الغذائية والزراعية نحو االستدامة 

رفع األجور يف الزراعة أو خلق فرص عمل إضافية، أو 

كليهام، بحسب النظام. عىل سبيل املثال، ميكن أن تؤدي 

"الزراعة املحافظة عىل املوارد" إىل زيادة إنتاجية العاملة 

خاصة حيث تكون العاملة الريفية نادرة نسبيًا، )وإن كان 

ذلك يف كثري من الحاالت سيؤدي ذلك إىل استخدام مكثف 

 Derpsch et al.,( ملبيدات األعشاب ومبيدات الفطريات

Kassam et al., 2009; FAO, 2001 ;2010(. ويجب 

أن يتكيف هذا النوع من الزراعة مع الظروف املحلية 

)Pannel et al., 2014(. ويف الوقت ذاته، ميكن أن يساعد 

تبني مامرسات "الزراعة العضوية"، وخاصة حيثام تتوافر 

كرثة املعروض من العاملة الريفية، عىل استيعاب العاملة 

 Nemes, 2009; Herren et al., 2011; Muller et al.,(

.)2017

ولذلك يبدو تحسني توزيع الدخل داخل البلدان وفيام 

بينها حتميًا، إذا ما أريد تحقيق أهداف األمن الغذايئ 

والتغذوي مع ضامن االستدامة البيئية ألنظمة األغذية. 

وهذا ميثل تحديًا يف عامل ال تزال فيه التفاوتات منترشة بني 

املناطق الريفية والحرضية واملجموعات اإلثنية، وكذلك 

بني الرجال والنساء. وعالوة عىل ذلك، تشري األدلة إىل أن 

"األغنياء يزدادون ثراء" )البنك الدويل، 2016(، يف حني أن 

االتجاهات املتزايدة لنقص التغذية أبرزت يف تقرير حالة 

األمن الغذايئ والتغذية يف العامل 2018 )منظمة األغذية 

والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واليونيسف، 

وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة الصحة العاملية، 2018( 

داللة واضحة عىل أن الفقراء قد يزدادون فقرًا. ويف هذا 

السياق، يبدو من غري املرجح إىل حد كبري أن تلحق 

البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط بركب البلدان 

 ذات الدخل املرتفع لعدة عقود 

)منظمة األغذية والزراعة، 2017a(. غري أن القطاعات 

الزراعية واألنظمة الغذائية عموًما لها دور أسايس يف 

التصدي لهذا التحدي، وهناك بعض الخيارات االسرتاتيجية 

املتاحة لتعزيز النمو املنصف واملنارص للفقراء، عىل سبيل 

املثال:
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البلدان ذات الدخل المنخفض 
والمتوسط (باستثناء الصين)
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القطاعات الزراعية

االقتصاد ككل

القطاعــات غير الزراعية

القطاعات الزراعية

القطاعــات غير الزراعية

القطاعات الزراعية

القطاعــات غير الزراعية

متوسط أجور العمالة غير الماهرة في القطاعات الزراعية وغير الزراعية  4-4 الشكل 

ملحظة: كما يتبين من الشكل، ال يوجد أي تمييز بين األجور الزراعية وغير الزراعية في حالة البلدان ذات الدخل المرتفع. ويفترض وجود سوق منفصلة 
للعمالة غير الماهرة لتحليل األجور في البلدان ذات الدخل المرتفع حيث تتميز هذه البلدان بتجزئة محدودة لسوق العمل الذي يكون أقل انقساًما بين 

القطاعات الزراعية وغير الزراعية.
المصدر: الدراسات المنظورية العالمية لمنظمة األغذية والزراعة، استناًدا إلى نتائج من نموذج التوازن التطبيقي العام لألثر البيئي واالستدامة 

.(ENVISAGE)



| 49 |

عة ا ر لز ا و ية  غذ أل ا مستقبل 

 زيادة اإلنفاق العام علی البحوث والتطوير، ومتکني 	 

بيئة أفضل للبحوث الخاصة للتقنيات الزراعية 

املستدامة واملبتکرة، وخاصة تلك التي تناسب 

املزارعني األرسيني؛ مام يضمن وصول املزارعني 

األرسيني إىل التقنيات املبتكرة من خالل تدابري مثل 

خطوط ائتامن محددة قد تسهل متويل تكاليف 

التطبيق األولية والخدمات التحفيزية واالستشارية 

لتحفيز ودعم مراحل التعلم والرتتيبات املؤسسية 

األخرى، مثل مجتمعات املامرسات ملشاركة 

املعلومات، واستغالل وفورات الحجم وتأثري 

الشبكات، والرشاء بالجملة للمعدات الالزمة بأسعار 

عادلة أو خطط التأمني املخصصة إلدارة املخاطر

 تحسني التنسيق عىل طول سالسل القيمة وضامن 	 

جني القطاعات األضعف يف السلسلة فوائد إدماج 

القطاعات الزراعية يف األسواق؛

 حامية ملكية األصول والسيطرة عليها، مبا يف ذلك من 	 

خالل ترتيبات مؤسسية فعالة وأسواق أرايض شفافة، 

وال سيام بالنسبة لقطاعات السكان التي تخرج من 

القطاعات الزراعية عن طريق التحوالت االقتصادية 

والتحرض، بغية منع نزع ملكية رأس املال األسايس؛

 بناء و/أو تعزیز املؤسسات التي تضمن القدرة 	 

التنافسیة ألسواق املدخالت واملخرجات الزراعیة، 

وتجنب الرتکیزات غیر الرضوریة، وتنظیم االحتكارات 

وقلة عدد املشرتين، ومنع سلوکیات البحث عن 

اإلیجار التي تحّول الدخل بعيًدا عن املزارعین؛

 تشجيع االستثامر يف القطاعات الزراعية فقط حيثام 	 

توافق مع مبادئ االستثامر املسؤول يف الزراعة 

وأنظمة األغذية للمساهمة يف التنمية االقتصادية 

املستدامة والشاملة، والقضاء عىل الجوع والفقر، 

والحصول عىل الغذاء اآلمن واملغذي، واملساواة 

والتمكني عىل جميع املستويات، واملرونة والحد من 

مخاطر الكوارث )لجنة األمن الغذايئ العاملي، 2014(.

وعىل الرغم من دورها الرئييس، يتضح بصورة متزايدة 

أن الزراعة وحدها مل تعد كافية لتحقيق تحّسن كبري يف 

املساواة ودعم اإلنصاف وتعزيز منارصة الفقراء. وحتى اآلن، 

أدت عملية التحول االقتصادي األوسع نطاقًا الجارية يف 

كثري من الحاالت إىل تقليل عدد العاملني يف الزراعة، وتشري 

التحليالت املتاحة إىل أن هذا االتجاه قد يستمر. وهذا ميهد 

السبيل ملزيد من التحرض والهجرة الدولية، خاصة إذا مل يتم 

توليد فرص عمل الئقة مدفوعة األجر وغري ذلك من فرص 

الكسب يف املناطق الريفية وخارج املزارع وخارج قطاع 

الزراعة. ويف الواقع، ينطوي الحد من الفقر بصورة دامئة 

عىل إجراءات تتقاطع يف كل من املناطق الريفية والحرضية، 

وبصورة عامة، عرب البلدان واملناطق. وهذا سيتطلب، عىل 

سبيل املثال:

 توفري فرص وصول واسعة إىل خدمات الصحة 	 

والنظافة والتعليم الجيدة، فضاًل عن التدريب املهني 

وإعادة التدريب، وخاصة بالنسبة للمزارعني املهمشني 

الذين مييلون إىل ترك الزراعة، للسامح للناس 

باالستفادة من التقدم التقني والتحوالت االقتصادية 

ويف نفس الوقت خفض نسبة الفقر؛

 تشجيع التنويع االقتصادي يف األنشطة الريفية غري 	 

الزراعية املدرة للدخل من خالل السياسات الصناعية 

)الخاصة بالقطاع(، وحامية الصناعات الناشئة، 

وتنفيذ التدابري الرامية إىل تشجيع األعامل التجارية 

الخاصة، ال سيام املشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم 

وخلق فرص عمل جديدة )منظمة األغذية والزراعة، 

2017g(؛

 تطوير الصناعة الزراعية والبنية التحتية اإلقليمية 	 

الالزمة لربط املناطق الريفية واملدن والبلدات 

الصغرية بحيث ميكن لسكان الريف أن يستفيدوا أكرث 

من التحول الهيكيل والتحرض؛

 دعم خلق فرص العمل عىل كامل نطاق االقتصاد 	 

من خالل تعزيز عمليات مبتكرة ومتكافئة باإلضافة 

إىل األجور وظروف العمل الالئقة من خالل قوانني 

ولوائح قابلة للتنفيذ.
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 تنفيذ آليات مناسبة للحامية االجتامعية لتوفري اإلغاثة 	 

الفورية لألشخاص الذين يعانون من نقص التغذية 

وانعدام األمن الغذايئ والفقر املدقع واملساعدة يف 

التغلب عىل القيود املفروضة عىل األرس يف السيولة، 

مام ميّكن األفراد واملجتمعات املحلية من االنخراط 

يف أنشطة أكرث ربحية وأقل خطورة يف مجال توليد 

الدخل والعاملة )منظمة األغذية والزراعة، والصندوق 

الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي، 

2015b(؛

 زيادة امكانات التوفري واالستثامر ألولئك الذين ال 	 

تتوافر لديهم، وخاصة الفقراء، مبا يف ذلك من خالل 

التمويل الشامل؛

 تيسري الوصول إىل عوامل اإلنتاج، مثل األرايض واملياه 	 

واالئتامن واملساعدة التقنية والبنية التحتية وغريها، 

مع الرتكيز عىل األكرث فقراً.

وتحتاج جميع التدابري املذكورة أعاله إىل متويل مناسب 

سواء من املصادر العامة أو الخاصة. وقد تكون هناك 

حاجة إىل املساعدة اإلمنائية الرسمية واالستثامرات األجنبية 

املبارشة، فضاًل عن أشكال التمويل األخرى التي تتاح عىل 

نحو متزايد من خالل رشاكات مختلفة، لدعم العمليات 

التحويلية التي تقود النظم االقتصادية إىل مزيد من 

االستدامة )منظمة األغذية والزراعة، 2017a(. بيد أنه 

ينبغي أن يتوافر متويل إضايف كبري من خالل تحسني اإلدارة 

الدولية والوطنية وتعزيز املؤسسات عىل جميع املستويات، 

مام يؤدي إىل ما ييل:

 وضع نظم مالية أكرث إنصافًا وفعالية الستغالل 	 

"الحيز املايل" الذي متلكه العديد من البلدان، مبا يف 

ذلك بعض البلدان يف مجموعة البلدان ذات الدخل 

املنخفض، لتمويل السياسات العامة وتوجيه عمليات 

التنمية نحو تحقيق اإلنصاف واالستدامة؛

 الحد بشكل كبري من التدفقات املالية غري 	 

املرشوعة14 والتي قد تتجاوز املساعدة اإلمنائية 

الرسمية واالستثامر األجنبي املبارش وتجرد 

البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط من 

املوارد التي ميكن لوال ذلك استخدامها لتمويل 

الخدمات العامة والسياسات اإلمنائية التي تشتد 

الحاجة إليها )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي، 2014(. ومبا أن التدفقات املالية غري 

املرشوعة تؤثر بشكل كبري عىل أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى )مرصف التنمية األفريقي، 2013(، 

)املنطقة األكرث تعرًضا للجوع(، وتؤثر هذه 

التدفقات عىل قطاعات األغذية والزراعة أيًضا 

)اللجنة االقتصادية ألفريقيا، 2014(، فإن معالجتها 

قد ال تؤدي فقط إىل دعم الصناديق العامة ودخول 

املواطنني، ولكن قد تكون لها آثار فورية ومبارشة عىل 

التنمية الزراعية واألمن الغذايئ أيًضا. 

  الهدف 16-4 من أهداف التنمية المستدامة: " الحد بقدر كبير من   14

التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة، وتعزيز استرداد األصول 
المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول 

عام 2030."، يوفر المؤشر 16-4-1: "إجمالي قيمة التدفقات المالية غير 
المشروعة من الداخل والخارج )بالدوالر األمريكي المتداول("
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ويبدو من االعتبارات املذكورة أعاله أن تحقيق توزيع عادل 

للدخل بني البلدان وداخلها، والذي يساعد كثريًا عىل التحرك 

صوب تحقيق الهدف الثاين من أهداف التنمية املستدامة 

)القضاء عىل الجوع وتحقيق األمن الغذايئ وتحسني التغذية 

وتعزيز الزراعة املستدامة( سيتطلب االلتزام السيايس 

الكامل، والتفكري االبتكاري، وإجراء تغريات جذرية يف 

الهيكل والعالقات بني اليد العاملة ورأس املال، والقطاعات 

الزراعية وغري الزراعية، وكذلك بني البلدان ذات الدخل 

املنخفض واملتوسط، والبلدان ذات الدخل املرتفع.

وكمالحظة أخرية بشأن نقص التغذية، تجدر اإلشارة إىل أنه 

حتى يف ظل سيناريو "نحو االستدامة" الذي ينظر يف توزيع 

أكرث إنصافًا للدخل بشكل حاسم مقارنة بالسيناريوهني 

اآلخرين، فإن هناك مجموعة من العوامل مثل الزيادة 

السكانية وارتفاع األسعار وتغري املناخ، وإن كانت معتدلة، 

تحقق ارتفاًعا تصاعديًا يف عدد من يعانون من نقص 

التغذية بعد عام 2030. ويشري ذلك إىل أن االلتزامات 

التدريجية قد تكون مطلوبة ليس فقط لتحقيق إنجازات 

األمن الغذايئ بل أيًضا للحفاظ عليها عىل املدى الطويل.

تكساس، الواليات 
المتحدة األمريكية

 تغذية األشخاص الذين
بال مأوى.

FlickrCC/Louis Tanner©
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المناخ  العلقة بين تغير  6.معالجة 
العيش الزراعية وسبل  والقطاعات 

كيف سيؤثر تغري املناخ عىل الزراعة وسبل املعيشة الريفية، وهل ميكن للزراعة أن تساهم 

يف الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري؟ 

الرسائل الرئيسية 
 يؤثر تغير المناخ بصورة متزايدة على جميع القطاعات الزراعية. يؤثر تغير المناخ . 1

بالفعل تأثيًرا سلبًيا بوجه عام على غالت المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد األسماك، 
وال سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ومن المرجح أن تكون هذه التأثيرات 

أقوى في وقت الحق من هذا القرن.

 إذا لم يتم كبح جماح تغير المناخ، فإنه سيؤدي إلى تفاقم الفقر وأوجه عدم . 2
المساواة.  من المرجح أن يؤدي تغير المناخ المتواصل، الذي يرتبط، في جملة أمور، 

بالممارسات الزراعية غير المستدامة، إلى استخدام المزيد من األراضي والمياه مع تضرر 
الفقراء أكثر من غيرهم وتفاقم أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وهذا يحمل 

آثارًا سلبية على توافر األغذية وإمكانية الوصول إلى إليها.

 تتجاوز تأثيرات تغير المناخ غلت المحاصيل. يؤثر تغير المناخ أيًضا على نوعية . 3
التربة وموائل األسماك ومخزوناتها، والتنوع البيولوجي لألقاليم الطبيعية، فضاًل عن 

األوبئة ومقاومة اآلفات واألمراض للمضادات. وهناك مخاوف كبيرة حول اآلثار المجمعة 
لهذه التأثيرات.

 ال يمكن للقطاعات الزراعية أن تقلل من انبعاثات غازات االحتباس الحراري . 4
إال من خلل زيادة االستثمارات. يمكن للقطاعات الزراعية أن تتكيف مع تغير المناخ 
وأن تنتج ما يكفي من الغذاء للجميع بانبعاثات أقل. ولكن لتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى 

استثمارات كبيرة لتطوير وتطبيق المزيد من التكنولوجيات الموفرة للموارد والصديقة 
للبيئة والمناخ.

 الجهود المبذولة في القطاعات الزراعية غير كافية – بل هناك حاجة إلى . 5
تخفيضات جذرية في غازات االحتباس الحراري على مستوى االقتصاد ككل. 
على الرغم من أن القطاعات الزراعية لديها إمكانيات كبيرة للمساهمة في التخفيف الشامل 
من تغير المناخ من خالل تطبيق ممارسات أفضل مثل الحفاظ على األراضي وزيادة كفاءة 
الثروة الحيوانية والتشجير وإعادة التحريج، فإن الزراعة وحدها ليست كافية. ومن الضروري 

زيادة كفاءة استخدام الطاقة والحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري لكل وحدة من 
الطاقة داخل االقتصاد ككل. 
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مثة مجال رابع لالهتامم فيام يتعلق مبستقبل األنظمة 

الغذائية والزراعية هو ما إذا كان هذا القطاع، الذي يتأثر 

بشكل متزايد بتغري املناخ، ميكن أن يسهم إسهاًما كبريًا يف 

الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري عىل الصعيد 

العاملي مع إنتاج ما يكفي من الغذاء للجميع.

ويتأثر القطاع الزراعي بتغري املناخ بدرجات متفاوتة 

تبًعا لكمية غازات االحتباس الحراري املنبعثة عىل نطاق 

االقتصاد يف العقود القادمة. واملعرفة الحالية بالعالقات 

بني تغري املناخ واألداء الزراعي محدودة نسبيًا. ومع ذلك، 

فمن املعروف جيًدا أن تغري املناخ سيؤثر عىل غالت 

املحاصيل، وكذلك الجوانب اإليكولوجية واالجتامعية 

األخرى مثل التنوع البيولوجي ونوعية الرتبة وقدرة 

الحيوانات والنباتات عىل مقاومة األمراض والفقر وعدم 

املساواة داخل البلدان وداخلها. وهذا بدوره قد يسهم 

أيًضا يف زيادة الهجرة والرصاعات، مع ما يرتتب عىل ذلك 

من عواقب سلبية ال ميكن التنبؤ بها عىل رفاه باليني البرش 

.)2014a ،الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ(

ويف ظل سيناريو "العمل كاملعتاد"، سيؤثر تغري املناخ 

سلبًا عىل غالت املحاصيل يف العامل بسبب تزايد انبعاثات 

غازات االحتباس الحراري. وينطبق ذلك أيًضا عىل سيناريو 

"املجتمعات الطبقية"، حيث تظل انبعاثات غازات االحتباس 

الحراري خارج السيطرة وتتزايد مع منو النظم االقتصادية. 

بل عىل العكس، يف ظل سيناريو "نحو االستدامة"، تنكمش 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري استجابة لالستثامرات 

الكبرية التي تؤدي إىل أمناط إنتاج واستهالك أكرث استدامة، 

بحيث تكون التأثريات عىل غالت املحاصيل أقل حدة مام 

هو عليه الحال يف السيناريوهني اآلخرين )الشكل 9-3(.

ومع ذلك، فمن املعروف جيًدا أن القطاعات الزراعية ال 

تتأثر فقط بتغري املناخ الذي ينبغي أن تتكيف معه، ولكنها 

تسهم إسهاًما كبريًا فيه. ففي سيناريو "العمل كاملعتاد" 

وسيناريو "املجتمعات الطبقية"، عىل سبيل املثال، تزداد 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري من القطاعات الزراعية 

بنسبة 24 يف املائة و54 يف املائة عىل التوايل. يف حني أن 

سيناريو "نحو االستدامة" يتيح انخفاًضا كبريًا )39 يف املائة( 

)الشكل 17-4(.

يعترب االنخفاض امللحوظ يف انبعاثات غازات االحتباس 

الحراري من جانب القطاعات الزراعية يف سيناريو "نحو 

االستدامة" نتيجة مشرتكة لثالثة عوامل متضافرة:

 انخفاض التوسع يف الناتج الزراعي اإلجاميل - مقارنة 	 

بالسيناريوهني اآلخرين؛

 الرتكيبة املختلفة للناتج الزراعي مع التوسع املحدود 	 

يف القطعان، خاصة يف املجرتات الكبرية والصغرية، 

التي تسهم بشكل كبري يف انبعاثات غازات االحتباس 

الحراري؛

 مکاسب الکفاءة يف کل من إنتاج املحاصیل 	 

والعمليات الحیوانیة نتیجة تقلیل استخدام األرايض 

واملدخالت لكل وحدة إنتاج.

يتعلق الجانبان األوالن بالتغريات يف عادات املستهلكني 

وتفضيالتهم، كام نوقش أعاله. ويتعلق الجانب الثالث 

بطريقة تنظيم وإدارة عمليات اإلنتاج.
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)BAU) العمل كالمعتاد
اآلثار المجمعة حسب السيناريو

تغير المناخ

)SSS) المجتمعات الطبقية
)TSS) نحو االستدامة

التقدم التقني

البلدان ذات الدخل المرتفع

الصين شرق آسيا والمحيط الهادئ 
شرق آسيا والمحيط الهادئ 

(باستثناء الصين)

جنوب آسيا أوروبا وآسيا الوسطى أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

الشرق األدنى وشمال أفريقيا  أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

العالم
البلدان ذات الدخل المنخفض 
والمتوسط (باستثناء الصين)
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الخضروات األرزالذرة الكلالفاكهة  المطاط
الطبيعي

 قصب
السكر

األرز األرزالكلالخضروات الخضرواتالذرة الكلالفاكهة

القمح األرزالفاكهة الكلالخضروات القمح الخضرواتالقطن الكلالبطاطس الخضروات  قصبالفاكهة
السكر

الكلاألرز

القمح الخضرواتالفاكهة الكلالبطاطس األرز  قصبالخضروات
السكر

الكلالذرة

الخضروات األرزالفاكهة الكلالذرة األرز الخضرواتالذرة الكلالفاكهة الخضروات األرزالقمح  قصب
السكر

الكل

النظم المروية   أ ( 

ملحظة: تشير األعمدة الملونة إلى تغيرات في الغالت مستقلة عن السعر تعزى إلى التقدم التقني وتغير المناخ مًعا. تشير الدوائر البيضاء إلى التغيرات 
في اإلنتاجية بسبب تغير المناخ، بينما تشير النقاط إلى التغيرات الناتجة عن التقدم التقني. ويتم حساب تأثيرات تغير المناخ استناًدا إلى قاعدة البيانات 

العالمية للمناطق الزراعية اإليكولوجية 4.0 من بيانات المعهد الدولى لتحليل النظم التطبيقية (FAO-IIASA GAEZ ) لمنظمة األغذية والزراعة. (سيناريو بدون 
التسميد المشبع بثاني أكسيد الكربون، قيمة متوسطة لخمسة نماذج مناخية). وتظهر التغيرات في الغالت للسلع األربعة الرئيسية، كما تم تصنيفها في 
نموذج نظام اآلفاق الزراعية العالمية (GAPS) لمنظمة األغذية والزراعة، في كل إقليم، ونظام إنتاج، مصنفة حسب قيمة اإلنتاج في عام 2012. وفي هذا 

تغير الغلت من 2012 إلى 2050 بسبب تغير المناخ والتقدم التقني  9-3 الشكل 
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الفاكهة الخضرواتالذرة الكلفول الصويا الذرة الفاكهةالخضروات الكلالقمح الخضروات الفاكهةالكسافا الكلالذرة

الفاكهة الخضرواتاألرز الكل نخيل الزيت  نخيل
 الزيت

األرزالخضروات الفاكهةالكلالفاكهة الخضرواتالذرة الكلالبطاطس

الفاكهة األرزالخضروات الكلالكسافا الخضروات القمحالفاكهة الكلالبطاطس الذرة فول الصوياالفاكهة الكلالبن

 محاصيل
أخرى

الفاكهةالقمح الكلالخضروات اليام الكسافاالخضروات الكلالذرة

الشكل، يتم تجميع “الموالح” و “الفاكهة األخرى” ويشار إليها باسم “الفاكهة”. يشير “الكل” إلى التغير الكلي في اإلنتاج إلجمالي المساحات المحصودة 
.(Ramírez and Kallarackal، 2015) لجميع المحاصيل. ينبغي مالحظة أن نتائج البحوث المتعلقة بآثار تغير المناخ على أشجار الفاكهة ليست نهائية

المصادر: الدراسات المنظورية العالمية لمنظمة األغذية والزراعة، استناًدا إلى قاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية في المنظمة (لسنوات مختلفة)، 
لغالت المحاصيل التاريخية وقيمة اإلنتاج؛ وقاعدة البيانات العالمية للمناطق الزراعية اإليكولوجية 4.0 من بيانات المعهد الدولى لتحليل النظم التطبيق 

لمتغيرات تغير المناخ؛ ورأي خبراء منظمة األغذية والزراعة حول المتغيرات التكنولوجية.

النظم البعلية ب( 

تغير الغلت من 2012 إلى 2050 بسبب تغير المناخ والتقدم التقني  9-3 الشكل 
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يشري النطاق الواسع لحدة االنبعاثات، أي كمية انبعاثات 

غازات الدفيئة لكل وحدة من الناتج، عرب البلدان واألقاليم، 

إىل إمكانية خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن 

قطاعات األغذية والزراعة. وهذا يعني دراسة التأثريات 

العامة لألنظمة األغذية الزراعية بشكل عام، التي تشمل 

الطلب عىل األغذية واألعالف، وفقد الغذاء والنفايات، 

واالستخدامات األخرى للنواتج الزراعية )األلياف، والوقود 

الحيوي، وما إىل ذلك( واستخدام املياه، وتأثرياتها عىل صحة 

الرتبة، وخدمات النظم اإليكولوجية، والتنوع البيولوجي، 

واملقايضة بني الزراعة والحراجة و/ أو أوجه التآزر بينهام، 

مبا يف ذلك تخزين الكربون يف الرتبة والتشجري وإعادة 

التحريج.

تعترب الزراعة واستخدام األرايض وتغيريات استخدام األرايض 

والغابات من أكرث القطاعات املشار إليها يف املساهامت 

املقررة عىل املستوى الوطني كمجاالت لخفض انبعاثات 

غازات االحتباس الحراري التي قدمتها البلدان قبل مؤمتر 

األمم املتحدة املعني بتغري املناخ لعام 2015 )منظمة 

األغذية والزراعة، 2017h(. كام توجد خيارات للحد من 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري من مصايد األسامك 

بشكل كبري، عىل سبيل املثال يف الصيد، باستخدام محركات 

أكرث كفاءة، وتحسني أشكال السفن أو ببساطة عن طريق 

تقليل متوسط رسعة السفن، وكذلك تربية األحياء املائية، 

باستخدام مصادر الطاقة املتجددة، وتحسني معدالت تحويل 

األعالف )Barange et al.، 2018(. ومع ذلك، فإن ھذه 

الجوانب تحتاج إلی مزید من التعمیم للسامح بالتنفیذ 

الفعال للمساهامت املقررة املحددة وطنیًا ولتحقیق املزید 

من النتائج يف خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
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)TSS) نحو االستدامة)BAU) العمل كالمعتاد )SSS) المجتمعات الطبقية

االنبعاثات المتوقعة لغازات االحتباس الحراري الزراعية بحسب السيناريوهات المختلفة الشكل 17-4 

ملحظات: يتم التعبير عن االنبعاثات بالجيجاطن (مليار طن متري) من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (GtCO2eq). ويشمل الرسم البياني انبعاثات غازات 
االحتباس الحراري الناتجة عن الثروة الحيوانية وإنتاج المحاصيل، لكنه يستبعد االنبعاثات من حرق السافانا ومخلفات المحاصيل وتحويل أراضي الخث

المصادر: الدراسات المنظورية العالمية لمنظمة األغذية والزراعة، استناًدا إلى عمليات محاكاة بنموذج نظام اآلفاق الزراعية العالمية، وعوامل االنبعاثات 
من نموذج المحاسبة البيئية للثروة الحيوانية العالمية؛ وقاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية في المنظمة (لسنوات مختلفة).
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وعالوة عىل ذلك، من الواضح أنه عىل الرغم من أن القطاعات 

الزراعية لديها إمكانات كبرية للمساهمة يف خفض انبعاثات 

غازات االحتباس الحراري عموًما، فإن عبء هذا التحدي 

يجب أن يتحمله االقتصاد عموًما. وهذا يعني، عىل سبيل 

املثال، تحقيق تحسينات يف كفاءة استخدام الطاقة عىل نطاق 

االقتصاد، أي كفاءة استخدام الطاقة لكل وحدة من وحدات 

اإلنتاج وانبعاثات غازات االحتباس الحراري لكل وحدة من 

الطاقة.

هايتي
تأثيرات اإلعصار والمساعدة 

اإلنسانية. 
UN Photo/Marco Dormino©
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ختامية 7.ملحظات 
مل يعد "العمل كاملعتاد" خياًرا إذا ما أريد تحقيق األهداف 

التي حددتها خطة التنمية املستدامة لعام 2030 – وتحديًدا 

تلك املتعلقة مبارشة باألغذية والزراعة. وال ميكن أن تضمن 

نظم الزراعة العالية املدخالت التي تتسم بكثافة استخدام 

املوارد والتي تسببت يف إزالة الغابات عىل نطاق واسع، 

وندرة املياه، ونضوب الرتبة، وفقدان التنوع البيولوجي، 

ومقاومة اآلفات واألمراض ملضادات امليكروبات، فضاًل عن 

ارتفاع مستويات انبعاثات غازات االحتباس الحراري. وعالوة 

عىل ذلك، فإن االنجراف إىل مستقبل يتزايد فيه عدم 

املساواة، وتفاقم آثار تغري املناخ، والهجرات غري املنضبطة، 

والنزاعات املتزايدة، والفقر املدقع ونقص التغذية، عىل 

النحو املبني يف أحد السيناريوهات قيد الدراسة، سيكون غري 

مرغوب فيه إىل حد كبري.

وهناك حاجة إىل نظم مبتكرة لزيادة اإلنتاجية دون 

املساس بقاعدة املوارد الطبيعية. ومن شأن التحسينات 

التكنولوجية إىل جانب التخفيضات الجذرية يف انبعاثات 

غازات االحتباس الحراري الزراعية أن تساعد عىل التصدي 

لتغري املناخ والحّد من تكثيف األخطار الطبيعية التي تؤثر 

عىل جميع النظم اإليكولوجية وكل جانب من جوانب 

الحياة البرشية )منظمة األغذية والزراعة، 2017a(. وهذه 

هي السامت البارزة لسيناريو "نحو االستدامة" الذي تم 

تطويره وتحليله يف هذا التقرير – والذي يعكس مستقباًل 

بنتائج مرغوبة.

ومع ذلك، من املهم أن نالحظ أنه يف حني أنه مستدام 

من نواح كثرية، فإن مثل هذا السيناريو أبعد من أن يكون 

مساًرا سهاًل أو بدون عقبات، فال توجد "عالجات سحرية" 

وينبغي للمجتمع أن يكون مستعًدا لبعض املقايضات. 

وتقدم استنتاجات هذا التقرير أدلة قوية تؤكد التشديد 

عىل أن جميع البلدان "نامية" يف هذه العملية، حيث 

أنه من الالزم "إحداث تغيريات أساسية يف طرق استهالك 

املجمتعات وإنتاجها من أجل تحقيق التنمية املستدامة عىل 

الصعيد العاملي" )األمم املتحدة، 2012(. 

ومن أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة بشكل 

دائم وعاملي، ومن ثم توجيه األنظمة الغذائية والنظم 

االجتامعية واالقتصادية بشكل عام عىل طريق مستدام 

اقتصاديًا واجتامعيًا وبيئيًا، من املطلوب تحقيق عملية 

تحول عاملية تتجاوز بكثري الفجوة بني البلدان "املتقدمة" 

والبلدان النامية". وحيث أن حكمة "التنمية" التقليدية 

تركز يف املقام األول عىل تلبية احتياجات البلدان ذات 

الدخل املنخفض، فإن التنمية املستدامة تنظر إىل التحدي 

العاملي – واملسؤولية الجامعية – تجاه تلبية احتياجات 

جميع البلدان. وعىل هذا الطريق، تتطلب جميع النظم 

االجتامعية واالقتصادية والبيئية استثامًرا كبريًا إلصالح 

مخزون رأس املال املتقادم وإجراء البحوث وتطوير حلول 

جديدة وتنفيذ تكنولوجيات مبتكرة تتكيف بشكل جيد مع 

مختلف السياقات والجهات الفاعلة. وهذه الجوانب كلها يف 

صميم أهداف التنمية املستدامة.



| 59 |

عة ا ر لز ا و ية  غذ أل ا مستقبل 

إن االستثامرات املطلوبة لنقل األنظمة الغذائية والزراعية 

نحو االستدامة هي بطبيعتها أكرث خطورة من تلك 

املوجودة يف القطاعات األخرى، لذا فإنها تتطلب تقيياًم 

مسبًقا أفضل للمخاطر وسياسات لضامن استدامة 

املشاريع. وعالوة عىل ذلك، فإن هذه االستثامرات لن 

تتحقق إال إذا أصبح التمويل الخاص والعام متاًحا لكل 

من: بحوث وتطوير تكنولوجيات مستدامة مبتكرة لإلنتاج 

واملعالجة األولية؛ واستبدال رأس املال املتقادم لتحسني 

كفاءة استخدام األرايض واملياه؛ وخفض انبعاثات غازات 

االحتباس الحراري عىل امتداد سالسل القيمة الغذائية 

والزراعية بأكملها؛ وبناء البنية التحتية التسويقية 

واللوجستية للحد من خسائر األغذية وتحسني كفاءة 

سلسلة القيمة؛ ودعم تنفيذ برامج الحامية االجتامعية 

وزيادة تغطيتها، ال سيام يف املناطق الريفية؛ وتعزيز 

املؤسسات، مبا يف ذلك تلك التي تفضل االستثامر املسؤول 

يف الزراعة وأنظمة الغذاء. 

وسيتطلب توفري هذا التمويل بعض التضحيات من حيث 

االحتياجات الحالية )ولكن هذا ليس رضوريًا يف جميع 

الحاالت(، وذلك لضامن الفوائد يف املستقبل. وهذه 

التضحيات ينبغي أن تتحملها البلدان الغنية والقطاعات 

األوفر حظًا من املجتمعات التي ميكنها أن تتحمل هذه 

التكاليف عىل نحو معقول إذا ما أريد االستعداد ملستقبل 

أكرث إرشاقًا لألجيال املقبلة وألولئك الذين يتحملون بالفعل 

عبء التنمية غري املستدامة.

وتخضع نتائج هذا التقرير إىل أوجه عدم يقني يف التفاعالت 

بني مختلف عمليات اإلنتاج واالستهالك والعمليات 

الفيزيائية والبيولوجية التي تحدث يف مختلف القطاعات 

واملناطق. وعالوة عىل ذلك، وبالنظر إىل أن البيانات يف كثري 

من املجاالت غري متوفرة أو غري متسقة، كان من الرضوري 

تحديد ودمج ومواءمة عدد ال يحىص من مجموعات 

البيانات من مجاالت مختلفة.

ولتجنب مخاطر النظر إىل املستقبل باستخدام نفس 

العدسات املستخدمة يف مراقبة املايض ومواجهة الثغرات 

الصعبة يف البيانات، استند هذا التقرير إىل استكشاف 

أفكار ومواقف ومساهامت متنوعة من مجموعة واسعة 

من الجهات الفاعلة والدوائر، مبا يف ذلك املنظامت الدولية 

األخرى، واملنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع 

املدين واألوساط األكادميية، واملواقف والرؤى املتنوعة 

لبلدان مختلفة. ويستند بوجه خاص إىل املعرفة املتعددة 

التخصصات للمنظمة ورشكائها يف التنمية، وهو ما يعكس 

يف كثري من الحاالت أحدث ما توصلت إليه املعلومات 

الحديثة املتاحة يف جميع أنحاء العامل يف ميادين مثل 

تكنولوجيات اإلنتاج الحيواين وما يتصل بها من انبعاثات 

غازات االحتباس الحراري، وسيناريوهات تغري املناخ، 

وإنتاج السلع الزراعية واستخدامها، وبيانات االقتصاد 

العاملي، عىل سبيل املثال ال الحرص.

وعىل الرغم من الصعوبات والقيود، فإن هذا التقرير ميثل 

إسهاًما يف املناقشة املتعلقة مبستقبل األغذية والزراعة وأمناط 

التنمية املستدامة. 
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وال يزال هناك الكثري مام ينبغي القيام به من أجل فهم 

أفضل لكيفية تطور النظم االجتامعية واالقتصادية والبيئية يف 

املستقبل، وبصورة أكرث تحديًدا لتسليط الضوء عىل املسارات 

املمكنة ألنظمة األغذية والزراعة يف املستقبل. ومع ذلك، 

يشكل هذا التقرير خطوة هامة إىل األمام يف هذا االتجاه. 

وللمرة األوىل، ال يقدم التقرير فحسب نظرة شاملة ومتسقة 

عامليًا للقطاعات الغذائية والزراعية املبينة من خالل ثالثة 

سيناريوهات بديلة بحفز هذا الكم الكبري من الخربات 

املتعددة التخصصات، ولكن السيناريوهات مصممة لتصوير 

التحديات التي تواجه األغذية والزراعة يف ظل تعقيداتها ويف 

سياق االقتصاد ككل، مع مراعاة تغري املناخ يف املستقبل. 

ويدعو هذا التقرير إىل نظم غذائية وزراعية أكرث استدامة 

استناداً إىل أدلة كمية موثوقة. وستظل الدعوة، يف غياب 

مثل هذه األدلة، أقل إقناعا بكثري، ويف نهاية املطاف غري 

فعالة إىل حد كبري.

ويرجى أن تكون هذه النتائج مفيدة لجميع املهتمني 

بالتقييامت االسترشافية للنظم الغذائية والزراعية العاملية 

عىل املدى الطويل، مبا يف ذلك صانعو القرار واملحللون 

الحكوميون واملنظامت الدولية ومنظامت املجتمع املدين 

والقطاع الخاص واملؤسسات األكادميية والبحثية.

إن جميع أصحاب املصلحة مدعوون إىل إيالء هذا التقرير 

االعتبار الواجب ليس فقط كنتيجة ملسعى تحلييل، بل وأكرث 

من ذلك، كنقطة انطالق للحوارات وعمليات السياسات 

االسرتاتيجية الرامية إىل تشكيل أمناط التنمية املستدامة عىل 

املستوى القطري واإلقليمي والعاملي. ومن هذا املنظور، 

يجب اعتبار هذا التقرير مساهمة يف تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة لألمم املتحدة وتحقيق رؤية منظمة األغذية 

والزراعة لعامل تتوافر به أغذية مغذية تم إنتاجها بطريقة أكرث 

استدامة ومتاحة للجميع.

إيطاليا
غذاء للمستقبل.

FlickCC/Maja Dumat©
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