
مستقبل األغذية والزراعة
االتجاهات والتحديات

لمحة عامة

يكمــن الغــرض مــن هــذا التقريــر يف زيــادة فهــم طبيعــة التحديــات التــي تواجههــا اآلن نظــم الزراعــة واألغذيــة والتــي ســتواجهها خــال القــرن 
الحــادي والعريــن. وإن تحليلــه لخمســة عــر اتجاهــا مــن االتجاهــات العامليــة يطــرح أفــكارا عــن املســائل التــي هــي عــى املحــك وعــّا يلــزم 
فعلــه. ومعظــم االتجاهــات مرابطــة فيــا بينهــا ارتباطــا شــديداً، ومشــركة، ومتيّــز مجموعــة مــن 10 تحديــات تعــرض ســبيل تحقيــق األمــن الغذايئ 
والتغذيــة للجميــع وجعــل الزراعــة مســتدامة. وإن بقــاء األمــور عــى حالهــا ليــس خيــاراً. لذلــك، ســتكون هنــاك حاجــة إىل إجــراء تحــوالت كــرى 
ــا تحقيــق كامــل إمكانــات األغذيــة والزراعــة لضــان مســتقبل آمــن  يف النظــم الزراعيــة واالقتصــادات الريفيــة وإدارة املــوارد الطبيعيــة إذا أردن

وســليم للنــاس كافــة وللكوكــب بأجمعــه.

االتجاهات

ي والفقر وإجمالي استدامة النظم الغذائية والزراعية.
ي االئمن الغذا�ئ

ي تؤثر �ف
هناك عدد من االتجاهات العالمية ال�ت

يتوقــع أن يــزداد عــدد ســكان العــامل ليصــل إىل قرابــة 10 مليــارات نســمة بحلــول عــام 2050، مــّا يعــزز الطلــب عــى املنتجــات الزراعيــة - 
يف ظــل ســيناريو منــو اقتصــادي متواضــع - بنحــو 50 يف املائــة مقارنــًة بعــام 2013. ومــن شــأن منــو الدخــل يف البلــدان ذات الدخــل املنخفض 
واملتوســط أن يــؤدي إىل إرساع وتــرة عمليــة تحــول تتعلــق بالنظــام الغــذايئ باتجــاه زيــادة اســتهاك اللحــوم والفاكهــة والخضــار، قياســاً إىل 

اســتهاك الحبــوب، مــّا يتطلــب إجــراء تحــوالت متناســبة يف اإلنتــاج ويزيــد مــن الضغــط عــى املــوارد الطبيعيــة.

يقود النمو االقتصادي والديناميات السكانية التغي�ي الهيكلي لالقتصادات. 
إن انخفــاض حصــة الزراعــة مــن مجمــوع اإلنتــاج والعالــة يحــدث بوتــرة مختلفــة ويطــرح تحديــات مختلفــة باختــاف األقاليــم. ورغــم أن 
االســتثارات الزراعيــة واالبتــكارات التكنولوجيــة تحفــز يف الوقــت الحــايل اإلنتاجيــة، فــإن منــو الغــات قــد تباطــأ ليبلــغ معــدالت منخفضــة 
للغايــة. ويطــال الفاقــد واملهــدر مــن األغذيــة نســبة كبــرة مــن اإلنتــاج الزراعــي، ومــن شــأن الحــد منهــا أن يقلــل مــن الحاجــة إىل زيــادة 
اإلنتــاج. إال أن تدهــور املــوارد الطبيعيــة وفقــدان التنــوع البيولوجــي وانتشــار اآلفــات واألمــراض النباتيــة والحيوانيــة العابــرة للحــدود التــي 
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أصبــح بعضهــا يقــاوم مضــادات امليكروبــات، كلّهــا مســائل تعيــق التعجيــل الــازم بوتــرة منــو اإلنتاجيــة )انظــر الشــكل 1(. ويطــال الفاقــد 
واملهــدر مــن األغذيــة نســبة كبــرة مــن اإلنتــاج الزراعــي، ومــن شــأن الحــد منهــا أن يقلــل مــن الحاجــة إىل زيــادة اإلنتــاج. إال أن تدهــور 
املــوارد الطبيعيــة وفقــدان التنــوع البيولوجــي وانتشــار اآلفــات واألمــراض النباتيــة والحيوانيــة العابــرة للحــدود التــي أصبــح بعضهــا يقــاوم 

مضــادات امليكروبــات، كلّهــا مســائل تعيــق التعجيــل الــازم بوتــرة منــو اإلنتاجيــة.

ي غالت المحاصيل
الشكل 1   متوسط المعدل السنوي للزيادة �ف

/أيلول 2016(. وقد تم تقدير معدالت النمو باستخدام تراجع  ي 20 سبتم�ب
يلها �ف ف ي المنظمة )تم ت�ف

ي قاعدة البيانات االإحصائية الموضوعية �ف
نتاج الواردة �ف  مالحظة: تستند الحسابات إىل إحصاءات االإ
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القمحمجموع الحبوب  االئرز، غ�ي
الَمْقُشور

الذرة فول الصويا قصب السكر

ي المنظمة، 
ي مدة ثابتة. وإن المجموعة السلعية "مجموع الحبوب" مستمدة من قاعدة البيانات االإحصائية الموضوعية �ف

ي الوقت المحدد و�ف
المربعات الصغرى العادية للوغاريثم الطبيعي لغالت المحاصيل �ف

بة، والقمح الصلب، وحشيشة الكناريا، إضافًة إىل  ، والذرة، وشوفان الشيلم، والدخن، والذرة الرفيعة، والحنطة السوداء، والكينوا، والديجيتاريا الُمْغ�ت وهي تشمل: القمح، واالأرز )غ�ي الَمْقُشور(، والشع�ي
ي مكان آخر.

الحبوب والحبوب المختلطة غ�ي المحددة �ف

ي 2016.
ين الثا�ف /ت�ش ي نوفم�ب

: http://faostat.fao.org((. تم االطالع عليها �ف [ )عىل العنوان التاىلي ي
و�ف لك�ت ي المنظمة ]الموقع االإ

 المصدر: منظمة االأغذية والزراعة. 2016. قاعدة البيانات االإحصائية الموضوعية �ف

وة  ، ويهدد إنتاج المحاصيل وال�ث ي
ي من انعدام االئمن الغذا�ئ

ي تعا�ف
ي االئقاليم ال�ت

يؤثر تغ�ي المناخ بشكل غ�ي متناسب �ف
الحيوانية، والمخزونات السمكية ومصايد االئسماك. 

مــن املحتمــل أن تــؤدي تلبيــة الطلبــات املتزايــدة عــى الزراعــة باالســتعانة باملارســات الزراعيــة الحاليــة إىل احتــدام املنافســة عــى املــوارد 
الطبيعيــة، وزيــادة انبعاثــات غــازات الدفيئــة، ومواصلــة إزالــة الغابــات وتدهــور األرايض.

 . ي
تس�ف الحد من الجوع والفقر المدقع عل الصعيد العالمي منذ تسعينات القرن الما�ف

لكــن ال يــزال هنــاك حــوايل 700 مليــون شــخص، يعيــش معظمهــم يف املناطــق الريفيــة، يعانــون مــن الفقــر املدقــع اليــوم. وعــاوة عــى 
ذلــك، ورغــم إحــراز تقــدم ال ميكــن إنــكاره يف الحــد مــن معــدالت نقــص التغذيــة وتحســن مســتويات التغذيــة والصحــة، يعــاين قرابــة 800 
مليــون شــخص مــن الجــوع املزمــن ويعــاين مليــاران مــن األشــخاص مــن نقــص املغذيــات الدقيقــة. ويف إطــار ســيناريو بقــاء األمــور عــى 
حالهــا، وبــدون جهــود إضافيــة للرويــج للتنميــة التــي تصــب يف مصلحــة الفقــراء، ســيظل حــوايل 653 مليــون شــخص يعانــون مــن نقــص 
التغذيــة يف عــام 2030. وحتــى يف املناطــق التــي تــم فيهــا الحــد مــن الفقــر، ال يــزال اســتفحال الامســاواة قامئــاً، وهــو مــا يعيــق القضــاء 

عــى الفقــر.

ف يدي  لقد باتت أجزاء مهمة من النظم الغذائية أك�ث كثافة من حيث استخدام رأس المال ومتكاملة عمودياً ومركزة ب�ي
حفنة من االئشخاص. 

يحــدث ذلــك ابتــداًء مــن توفــر املدخــات إىل توزيــع األغذيــة. ويعتــر صغــار املنتجــن وأفــراد األرس التــي ال متلــك أرضــا أول مــن يتكبــد 
الخســائر، وهــم يســعون بشــكل متزايــد وراء فــرص عمــل خــارج قطــاع الزراعــة. وهــذا يــؤدي إىل زيــادة تدفقــات الهجــرة، ال ســيا هجــرة 

أفــراد األرس الريفيــة مــن الذكــور، وهــو مــا يفــي، بــدوره، إىل كــرة النســاء يف الزراعــة يف أنحــاء عديــدة مــن العــامل.



ايد النـزاعات واالئزمات والكوارث الطبيعية عدداً وحّدة.  ف ت�ت
تحــد النـــزاعات واألزمــات والكــوارث الطبيعيــة مــن توافــر األغذيــة وتتســبب يف تعطيــل الحصــول عــى األغذيــة والرعايــة الصحيــة، وتقّوض 
نظــم الحايــة االجتاعيــة، مــّا يعيــد الكثــر مــن الســكان املترضريــن إىل دائــرة الفقــر والجــوع، ويؤجــج الهجــرة لضيــق ذات اليــد ويزيــد 
مــن الحاجــة إىل املعونــة اإلنســانية. كــا أن النزاعــات العنيفــة كثــراً مــا متيّــز األزمــات املمتــدة. ويف املتوســط، فــإن نســبة األشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن نقــص التغذيــة يف البلــدان املنخفضــة الدخــل التــي متــر بأزمــة ممتــدة أعــى مبــا يــراوح بــن 2.5 و3 مــرات مــّا عليــه الحــال 

يف البلــدان األخــرى املنخفضــة الدخــل.

التحديات

تطرح هذه االتجاهات مجموعة من التحديات بالنسبة إل االئغذية والزراعة. 
ال ميكــن للنظــم الزراعيــة املتســمة العاليــة بارتفــاع املدخــات وبكثافــة اســتخدام املــوارد، التــي تســببت يف إزالــة الغابــات ونــدرة امليــاه 
واســتنزاف الربــة وارتفــاع مســتويات انبعاثــات غــازات الدفيئــة، أن تــؤدي إىل اســتدامة اإلنتــاج الغــذايئ والزراعــي. ولذلــك، مثــة حاجــة 
إىل اســتحداث نظــم مبتكــرة تقــوم بحايــة قاعــدة املــوارد الطبيعيــة وتعزيزهــا، وترفــع يف الوقــت ذاتــه مســتوى اإلنتاجيــة. كــا أن هنــاك 
حاجــة إىل عمليــة تحويليــة باتجــاه اعتــاد نهــج شــاملة، مثــل الزراعــة اإليكولوجيــة والحراجــة الزراعيــة والزراعــة الذكيــة مناخيــا وزراعــة 
ــب مــع  ــاً إىل جن ــة، جنب ــة. ومــن شــأن التحســينات التكنولوجي ــة ومعــارف الشــعوب األصلي الصــون، تســتند أيضــا إىل املعــارف التقليدي
التخفيضــات الكبــرة عــى نطــاق االقتصــاد ويف اســتخدام الوقــود األحفــوري يف الزراعــة، أن تســاعد عــى مواجهــة تغــر املنــاخ واملخاطــر 
الطبيعيــة التــي تحــدث بكثافــة، والتــي تؤثــر يف جميــع النظــم اإليكولوجيــة ويف كل مناحــي حيــاة البــر. كــا أن هنــاك حاجــة إىل إقامــة 
تعــاون أكــر ملنــع املخاطــر املســتجدة والعابــرة للحــدود التــي تتهــدد نظــام الزراعــة واألغذيــة، مثــل اآلفــات واألمــراض )انظــر الشــكل 2(.

الشكل 2  االنبعاثات السنوية لغازات الدفيئة من جميع القطاعات

مالحظة: تشمل "مصادر أخرى" المستودعات الدولية.
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المخلفات
الصناعة
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 السكنية، التجارية،
المؤسسية

 الزراعة والغابات وغ�ي ذلك
ي

من استخدام االئرا�ف

/ ي نوفم�ب
: www.fao.org/faostat/en/#data/EM(. تم االطالع عليها �ف [ )عىل العنوان التاىلي ي

و�ف لك�ت ي المنظمة ]الموقع االإ
المصدر: منظمة االأغذية والزراعة. 2016. قاعدة البيانات االإحصائية الموضوعية �ف

ي 2016.
ين الثا�ف  ت�ش

ي 
فالت من الفقر، �ف إن القضاء عل الفقر المدقع وضمان أال يقع االئشخاص المستضعفون، الذين يحاولون االإ

ي اتخاذ تداب�ي للحد من الالمساواة.
مستنقع الفقر مرًة أخرى، يقت�ف

يعنــي ذلــك معالجــة أوجــه الامســاواة بــن البلــدان وداخلهــا، يف مــا يتعلــق بالدخــل والفــرص وملكيــة األصــول، مبــا يف ذلــك األرايض. ومــن 
شــأن اســراتيجيات النمــو التــي تصــب يف مصلحــة الفقــراء والتــي تكفــل مشــاركة الحلقــات األضعــف يف منافــع تكامــل األســواق واالســتثار 

يف الزراعــة، أن تحســن دخلهــم وفرصهــم يف مجــال االســتثار يف املناطــق الريفيــة وأن تعالــج األســباب الجذريــة للهجــرة.



ية عل السواء  اك المناطق الريفية والح�ف لكن يجب عل النمو المنارص للفقراء أن يتجاوز الزراعة، من خالل إ�ث
ودعم خلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل. 

ــايث  ــارص للفقــراء، عــى مواجهــة تحــدي القضــاء عــى الجــوع ومعالجــة العــبء الث ــًة بالنمــو املن ــة، مقرن ــة االجتاعي ستســاعد الحاي
لســوء التغذيــة مــن خــال نظــم غذائيــة صحيــة. كــا أن القضــاء بشــكل دائــم عــى الجــوع وســوء التغذيــة والفقــر املدقــع يتطلــب بنــاء 
القــدرة عــى الصمــود أمــام األزمــات املمتــدة والكــوارث والنزاعــات، والحــؤول دون نشــوب النزاعــات عــن طريــق تشــجيع التنميــة العامليــة 

الشــاملة واملنصفــة.

ي نظم االئغذية وحوكمتها أمر ال غ�ف عنه لمواجهة تحديات الحارصف والمستقبل. 
إعادة النظر �ف

ــة. ولكــن ينبغــي  ــة وفــرص عمــل نظامي ــة موحــدة للمناطــق الحرضي ــح أغذي ــاً تتي ــاً واألكــر تنظي ــة املنســقة عمودي إن النظــم الغذائي
ــا ساســل  ــي تنطــوي عليه ــة الت ــة البيئي ــازات الصغــرة وبالبصم ــش أصحــاب الحي ــام بســبل عي ــا باســتثارات مســؤولة واهت مصاحبته
ــل النظــم  ــن خــال جع ــي معالجــة هــذه الشــواغل م ــوع البيولوجــي. وينبغ ــى التن ــة ع ــار املرتب ــة، وباآلث ــة املطول ــدادات الغذائي اإلم

ــاءة وشــموالً وقــدرة عــى الصمــود. ــة أكــر كف الغذائي

ي طريقها إل التنمية المستدامة. 
ي ما بينها �ف

ابطة �ف إن البلدان جميعها م�ت
يتمثــل أحــد أكــر التحديــات يف التوصــل إىل حوكمــة وطنيــة ودوليــة متناســقة وفّعالــة، مــع أهــداف إمنائيــة واضحــة والتــزام بتحقيقهــا. 
وتجســد خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 هــذه الرؤيــة - وهــي رؤيــة تتجــاوز الفجــوة القامئــة بــن البلــدان "املتقدمــة" والبلــدان 
"الناميــة". والتنميــة املســتدامة تحــدي عاملــي ومســؤولية جاعيــة بالنســبة إىل جميــع البلــدان، وهــي تقتــي إجــراء تغيــرات أساســية يف 

طريقــة إنتــاج واســتهاك جميــع املجتمعــات.
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 املنشور املعنون »مستقبل األغذية والزراعة: 
 االتجاهات والتحديات« متاح عى العنوان التايل: 

www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
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