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التحدي

تواجه الزراعة في القرن احلادي والعشرين 
حتدياٍت متعددة: فعليها أن تنتج املزيد من 

األغذية واألعالف واأللياف لعدد متزايد من 
السكان في مقابل تضاؤل القوة العاملة في 

الريف واستخدام املزيد من العلف ألسواق 
الوقود احليوي الهائلة املتوقعة؛ وعليها أيضاً 
أن تساهم في التنمية الشاملة في البلدان 
النامية املعتمدة على الزراعة، وأن تتبع طرق 
إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، وأن تتكيف مع 

تغير املناخ.

الطلب على األغذية وإنتاجها

من املنتظر أن يزيد سكان العالم مبقدار 2.3 
مليار نسمة بني عامي 2009 و2050. ومن 
املتوقع أن حتدث كل هذه الزيادة تقريباً في 

البلدان النامية. وسوف حتدث أسرع زيادة في 
عدد السكان ضمن هذه الفئة األخيرة في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )+114 في 

املائة( بينما ستكون الزيادة األبطأ في شرق 
آسيا وجنوب شرق آسيا )+13 في املائة(. ومن 

املتوقع أن تتسارع وتيرة عمليات التوسع 
العمراني من أجل استيعاب 70 في املائة 
من سكان العالم في عام 2050 )مقارنة 

بالنسبة احلالية التي تبلغ 49 في املائة( في 
مقابل تراجع عدد سكان الريف، بعد أن تصل 

أعدادهم إلى ذروتها في وقٍت ما من العقد 
القادم. وفي الوقت نفسه، من املنتظر أن يبلغ 

دخل الفرد في عام 2050 أضعاف مستوياته 
احلالية، مع وجود عدم مساواة نسبية في 

املداخيل التي ستنخفض إلى حد كبير. 
وهناك توافق عام في اآلراء على أن االجتاه 

احلالي الذي يشير إلى أّن اقتصاديات البلدان 
النامية شهدت منواً أسرع بكثير منه في 

البلدان املتقدمة، هو اجتاه مرّشح لالستمرار 
في املستقبل. 

وتبني التوقعات أّن إطعام سكان العالم الذين 
سيبلغ عددهم 9.1 مليار نسمة في عام 

2050، سوف يتطلب زيادة اإلنتاج اإلجمالي من 

األغذية بنحو 70 في املائة في الفترة الواقعة 
بني 2005-2007 و2050. وسيتعني زيادة اإلنتاج 

مبقدار الضعف تقريباً في البلدان النامية. 

ومعنى هذه االجتاهات أن منّو الطلب في 
األسواق على األغذية والعلف سوف يتواصل. 
ومن املتوقع أن يصل الطلب على احلبوب لكل 
من األغذية وعلف احليوان إلى ما يقرب من 3 

مليارات طّن بحلول عام 2050، أي أعلى من 
مستواه احلالي البالغ 2.1 مليار طن تقريباً. 

ومن احملتمل أن يؤدي ظهور أنواع الوقود احليوي 
السائل إلى تغيير بعض االجتاهات املتوقعة 

وأن يزيد من الطلب العاملي، وإن كان ذلك 
يتوقف بشكل أساسي على أسعار الطاقة 
والسياسات احلكومية. وسوف يزيد الطلب 
على املنتجات الغذائية األخرى األكثر جتاوباً 

مع املداخيل املرتفعة في البلدان النامية 
)مثل اللحوم ومنتجات األلبان واألسماك 

ومنتجات تربية األحياء املائية والزيوت النباتية( 
بوتيرة أسرع بكثير من الطلب على احلبوب 

املستخدمة في األغذية. وتُعتبر الثروة 
احليوانية التي تستحوذ على 30 في املائة 

من الناجت احمللي اإلجمالي الزراعي في البلدان 
النامية، واحداً من القطاعات الفرعية األسرع 

منواً في القطاع الزراعي. 

وسوف تؤدي الزيادة املتوقعة في القوة 
الشرائية للبلدان النامية إلى حدوث تغييرات 
في النظم الغذائية التي باتت موجهة أكثر 

فأكثر نحو األغذية احليوانية املصدر، مبوازاة 
االبتعاد عن األغذية األساسية النباتية 

املصدر. ومن املتوقع أن يستحوذ االستهالك 
اإلجمالي من اللحوم في البلدان النامية على 

82 في املائة تقريباً من النمو العاملي املرتقب 

في العقد املقبل. وسيتركز القسم األكبر 
من هذه الزيادة في إقليم آسيا واحمليط الهادي، 
خاصة في الصني وفي أمريكا الالتينية أيضاً، 
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وستكون البرازيل في طليعة تلك البلدان، ومن 
املتوقع أن تفوق هذه الزيادة النمو املسجل في 

بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان 
االقتصادي بعامل 2:1 خالل العقد املقبل. 
ويُشكل جتديد االستثمارات وبناء القدرات 

وحتسني البنى األساسية واعتماد أنواع 
متطورة ومكثفة ومتكاملة من التكنولوجيا 

املستخدمة في اإلنتاج العوامل الرئيسية 
التي تدفع إلى حتقيق معدالت منو أعلى في 

تلك البلدان. ويصّح هذا حتديداً بالنسبة إلى 
الدواجن في الصني والبرازيل والهند، وإلى حد 

ما في بلدان رابطة الدول املستقلة. وتوفر 
الثروة احليوانية أيضاً مصدراً لطاقة اجلّر 

لنصف املزارعني في العالم تقريباً وهي مصدر 
لألسمدة العضوية ملعظم األراضي الزراعية 

في العالم.

التجارة الدولية

من املنتظر أن تشهد أيضاً التجارة بالسلع 
الزراعية زيادًة كبيرة. فالواردات الصافية من 

احلبوب إلى البلدان النامية، على سبيل املثال، 
سوف تزيد إلى ثالثة أمثالها تقريباً لتصل 

إلى نحو 300 مليون طن في عام 2050، 
لتمثل عندها نحو 14 في املائة من استهالك 

هذه البلدان من احلبوب، مقارنة بنسبة 9.2 
في املائة في 2008/2006. وسيظّل معدل 
االكتفاء الذاتي من احلبوب منخفضاً في 

اإلقليم الذي يُعتبر أكثر األقاليم اعتماداً على 

استيراد األغذية )أي في الشرق األدنى وشمال 
أفريقيا(. وعلى النقيض من ذلك، قد يحقق 
إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، وهو 

اآلن منطقة تعاني من عجز صاٍف في احلبوب، 
اكتفاء ذاتياً تاماً من احلبوب، وهو ما يرجع إلى 

الفائض احملتمل في إنتاج البلدان الرئيسية 
في هذا اإلقليم. وقد تشهد األقاليم األخرى 

انخفاضاً بعض الشيء في درجة اكتفائها 
الذاتي، وإن كانت ستظل في حدود 80 إلى 95 

في املائة مقارنة بنسبة تتراوح بني 83 و100 
في املائة في الوقت احلاضر. 

املوارد الطبيعية

من املتوقع أن يتحقق ما يقرب من 90 في 
املائة من النمو في اإلنتاج العاملي للمحاصيل 
)80 في املائة في البلدان النامية( نتيجة زيادة 

الغالل وتكثيف الزراعة، كزراعة نوعني من 
احملاصيل مثالً في السنة الواحدة، على أن تُعزى 

النسبة املتبقية إلى زيادة املساحات املزروعة. 
 وسوف تزيد األراضي الصاحلة للزراعة بنحو
 70 مليون هكتار )أي أقل من 5 في املائة(، 

مبوازاة التوسع في البلدان النامية بنحو 
120 مليون هكتار )أو 12 في املائة( يقابله 

انخفاض بنحو 50 مليون هكتار )أو 8 في 
املائة( في البلدان املتقدمة. وتكاد كل الزيادة 

التي ستشهدها البلدان النامية أن حتدث في 
البلدان األفريقية الواقعة جنوب الصحراء 

الكبرى وفي أمريكا الالتينية. وفي بلدان رابطة 

الدول املستقلة، من املمكن أن تتسع األراضي 
الزراعية مبقدار 15 مليون هكتار.

وسوف تزيد األراضي اجملهزة مبعدات الري بنحو 
32 مليون هكتار )11 في املائة(، بينما ستزيد 

األراضي املزروعة املروية بنسبة 17 في املائة. 
وسوف حتدث كل هذه الزيادة في البلدان 

النامية. ونتيجًة للتحسن البطيء في كفاءة 
استخدام املياه وتراجع املساحات املزروعة باألرّز، 

فإن كميات املياه املسحوبة للري سوف تزيد 
مبعدل أبطأ وإن كانت نسبة هذه الزيادة ستبلغ 

رغم ذلك نحو 11 في املائة )أو 286 كيلومتراً 
مكعباً تقريباً( بحلول عام 2050. وسيظل 

الضغط على مصادر املياه املتجددة من الري 
شديداً، بل وقد يزيد قليالً في عدد من بلدان 

الشرق األدنى وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وسوف يتواصل ارتفاع غالل احملاصيل ولو 
مبعدل أقّل مما حدث في املاضي. بل إن عملية 

التراجع هذه ظهرت بالفعل منذ بعض الوقت. 
فاملعدل السنوي لنمو غالل احملاصيل خالل 

فترة التوقعات سيكون في املتوسط في حدود 
النصف عن معدل منوه السابق.

هل ميكن حتقيق الزيادات املتوقعة في 

األراضي واستخدام املياه والغالل؟

تبنّي الدراسة التي أجريت عن مناطق الزراعة 
اإليكولوجية العاملية أنه ال تزال هناك موارد 

وفيرة من األراضي ميكن زراعتها باحملاصيل، وإن 
كانت هذه النتيجة بحاجة إلى توضيح. فأغلب 

األراضي الصاحلة للزراعة وغير املستغلة 
بعد تتركز في عدد قليل من بلدان أمريكا 
الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
بينما يعاني الكثير من البلدان التي يتزايد 

فيها عدد سكان الريف في هذه املناطق من 
نقص شديد في األراضي؛ كما أن القسم 

األكبر من األراضي احملتملة ليست مناسبة 
سوى لزراعة عدد قليل من احملاصيل ليست 

بالضرورة احملاصيل التي عليها طلب كبير. كما 
أن مساحات كبيرة من األراضي غير املستغلة 

بعد تعاني من بعض املعوقات )الكيماوية 
والطبيعية واألمراض املتوطنة ونقص في 

البنية األساسية، وما إلى ذلك( وهي معوقات 
ال ميكن التغلب عليها بسهولة أو أّن لديها 

خصائص بيئية هامة.
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وال تختلف الصورة كثيراً بالنسبة إلى 
موارد املياه العذبة عنها بالنسبة إلى توافر 

األراضي، أي أّن تلك املوارد أكثر من كافية 
على صعيد العالم ولكن توزيعها غير متساو 
على اإلطالق، حيث وصلت ندرة املياه في عدد 

متزايد من البلدان أو املناطق داخل بعض 
البلدان إلى مستويات مثيرة للقلق. وهذا هو 

احلال في نفس بلدان الشرق األدنى وشمال 
أفريقيا وجنوب آسيا التي استنفذت مواردها 

من األراضي. ولعّل ما يخفف من وطأة هذا 
الوضع استمرار وجود فرص كبيرة لزيادة كفاءة 

استخدام املياه.

وإّن إمكانية زيادة غالل احملاصيل، حتى 
باستخدام التكنولوجيا احلالية، تبدو كبيرة. 

وفي حال إعطاء حوافز اجتماعية واقتصادية 
مناسبة، ستظّل هناك ثغرات كبرى ميكن 

التغلب عليها بالنسبة إلى غالل احملاصيل 
)أي الفارق بني الغالل املمكنة من الناحيتني 

الزراعية وااليكولوجية والغالل الفعلية( والتي 
من املمكن استغاللها. ويبدو كذلك أّن هناك 

هامشاً واسعاً لسد الثغرات على مستوى 
األداء في قطاع اإلنتاج احليواني. ويقدم قطاع 
تربية األحياء املائية، الذي يسجل أسرع معدل 
منو بني نظم إنتاج األغذية )7 في املائة سنوياً(، 
فرصاً جديدة مبوازاة استخدام كميات أقّل من 
املياه العذبة مقارنة بغيره من القطاعات في 

حال إدارته على نحو جّيد.

فرص احلصول على األغذية

إّن النمو االقتصادي العاملي الذي من املتوقع 
أن يبلغ 2.9 في املائة تقريباً في السنة سوف 

يؤدي إلى احلد بشكل ملحوظ من الفقر 
»االقتصادي« املطلق في البلدان النامية )أي 

األشخاص الذين يعيشون بأقّل من 1.25 دوالر 
أمريكي في اليوم بأسعار سنة 2005( أو أنه 
يكاد أن يقضي عليه نهائياً. وعلى الرغم من 
ذلك، فإّن خّط الفقر عند 1.25 دوالراً أمريكياً 

في اليوم هو خط منخفض جداً ولو أّن العالم 
في عام 2050 سيكون ال يزال بعيداً كل البعد 

عن إيجاد حل ملشكلتي احلرمان االقتصادي 
وسوء التغذية بالنسبة إلى قسم كبير من 
السكان. ويتبنّي باعتماد معايير أكثر تشدداً، 

أّن احلرمان ونقص التغذية سيبقيان شائعني 
على نطاق واسع وإن كان مبعدالت أقّل من 

يومنا هذا.

وإّن الزيادات في اإلنتاج العاملي لن تكفي 
مبفردها لضمان األمن الغذائي للجميع، ما لم 

تكفل احلكومات إحداث حتسن ملموس في 
فرص حصول املزارعني من أصحاب احليازات 
الصغيرة على املدخالت احلديثة واحملتاجني 
واملعرضني للخطر على األغذية. وإاّل، وفي 
الوقت الذي قد يتراجع فيه انتشار نقص 

التغذية املزمن في البلدان النامية من 16.3 
في املائة )823 مليون نسمة( في 2005/2003 
إلى 4.8 في املائة في عام 2050، ستبقى هذه 

املعدالت تشير إلى وجود نحو 370 مليون 
نسمة ممن يعانون من نقص التغذية في عام 
2050. ومن بني األقاليم النامية الثالثة التي 

تضم حالياً أكبر عدد من ناقصي التغذية، 
سيسّجل أكبر انخفاض في آسيا )سواء في 

شرق آسيا أو جنوبها(، ولكنه سيكون بنسبة 
أقل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي 

ضوء هذه التوقعات، فإن هدف مؤمتر القمة 
العاملي لألغذية املتمثل في خفض عدد من 

يعانون من اجلوع إلى النصف بحلول عام 2015 
 )مقارنة مع 813 مليون نسمة في

 1990-1992( قد ال يتحقق إال في األربعينات 
من القرن احلادي والعشرين. وتُبرز هذه 

احلسابات أهمية وإحلاح وضع استراتيجيات 
فعالة للحد من الفقر، وإطالق مبادرات 

خاصة بالغذاء والتغذية وإقامة شبكات أمان 
وتنفيذ برامج للتنمية الريفية تترّكز جميعها 

على زيادة اإلنتاج الزراعي ألصحاب احليازات 
الصغيرة وعلى زيادة اإلنتاجية في البلدان 

النامية. ويكمن واحد من األسباب الرئيسية 
الستمرار اجلوع في أّن إنتاج األغذية ال يتّم 

في البلدان التي يعيش فيها 70 في املائة من 
فقراء العالم.

احلد من اجلوع والفقر مبوازاة التحوالت 

االقتصادية

تبنّي جتارب البلدان التي جنحت في احلد من 
اجلوع وسوء التغذية أن سياسات النمو 

االقتصادي واحلد من الفقر ال تضمن بحد 
ذاتها حتقيق أي جناح بصورة تلقائية؛ فمصدر 

النمو هام هو اآلخر. وتفيد التحليالت القطرية 
أّن تأثير منو الناجت احمللي اإلجمالي الناشئ 

عن الزراعة يبلغ الضعف على األقل إلفادة 
الفئات األفقر من سكان البلد مقارنة بالنمو 

الناشئ عن القطاعات غير الزراعية. وهذا 
األمر غير مثير للدهشة، إذ أن 75 في املائة 

من الفقراء في البلدان النامية يعيشون في 
املناطق الريفية ويحصلون على جزء كبير من 
سبل معيشتهم من الزراعة واألنشطة ذات 

الصلة. ويُعتبر منو الزراعة بالنسبة إلى البلدان 
التي تعتمد على الزراعة بنوع خاص، عنصراً 
أساسياً لتحقيق النمو والتنمية بوجه عام 

وللحد من الفقر.
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للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ

أمانة مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي 
مكتب املدير العام املساعد 

اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

الهاتف: 53101 570 06 (39+) 
الفاكس: 56172 570 06 (39+) 

 wsfs2009-secretariat@fao.org:البريد اإللكتروني
مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي

روما 16-18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009

لقد كان القطاع الزراعي النشط األساس 

في جناح عملية التحول االقتصادي في الكثير 

من البلدان املتقدمة. وكان املبّشر بالثورات 

الصناعية في أوروبا والواليات املتحدة 

األمريكية، ومؤخرا بالثورات الصناعية في 

الصني وجمهورية كوريا وتايلند وفييت 

نام، وغيرها من االقتصادات اآلسيوية التي 

تنمو بسرعة. ففي أثناء هذه التحوالت، 

حقق االستثمار في الزراعة وفي التعليم 

فوائض زراعية، وأبقى على األسعار احلقيقية 

لألغذية منخفضة، وساعد على حتفيز النمو 

االقتصادي العام. وفي نفس الوقت، خلق 

النمو االقتصادي العام فرص عمل جديدة 

وساعد على استيعاب فائض اليد العاملة 

في الريف، وذلك حتت تأثير التحّول الذي 

شهدته الزراعة. وكانت النتيجة في تلك 

البلدان التحول في الكثير منها من صغار 

منتجي الكفاف إلى أعداد أقّل لكن على 

نطاق أوسع من املزارعني التجاريني وظهور 

عدد أكبر من فرص العمل غير الزراعي وعدد 

أكبر من العمليات الزراعية بشكل عام. 

وبحسب التوقعات حتى عام 2050، فإّن 

العديد من البلدان النامية سلكت حالياً 

طريق التحّول املذكور.

ومع أّن دور الزراعة كمحّرك للنمو اإلجمالي 

سوف يتراجع مبرور الوقت مع تراجع نصيبها 

من الناجت احمللي اإلجمالي، فإن جتربة البلدان 

ذات الدخل املتوسط في الوقت الراهن توحي 

بأن دورها في احلد من الفقر واجلوع سيظل 

كبيراً. فإسهام الزراعة في احلد من اجلوع 

ال يتوقف على إنتاج األغذية فحسب في 

األماكن التي تشتد احلاجة إليها، بل يشمل 

أيضاً توفير فرص العمل وتوليد الدخل ودعم 

سبل املعيشة في الريف. 

اعتبارات خاصة بالسياسات وناشئة 
عن منتدى اخلبراء الرفيع املستوى عن 

كيفية إطعام العالم في عام 2050 الذي 
عقدته منظمة األغذية والزراعة )روما، 

12-13 أكتوبر/تشرين األول 2009(

كان هناك إجماع على أّن القدرة من الناحية  _

الفنية على إنتاج الكميات الكافية من 

الغذاء على املستوى العاملي إلطعام سكان 

العالم في عام 2050 ال تعني بالضرورة 

أّن العالم سيكون خالياً من اجلوع. فاجلوع 

مشكلة متصلة بالفقر. وهو شكل من 

أشكال عدم احلصول على األغذية وليس 

مرتبطاً بالضرورة بإنتاج األغذية.

غير أّن الزراعة قادرة على املساعدة في إيجاد  _

حل ملشكلة الفقر. فنسبة 75 في املائة 

من الفقراء يعيشون في املناطق الريفية 

ويعتمد الكثير منهم على الزراعة لتأمني 

سبل معيشتهم. وقد تكون زيادة القدرة 

اإلنتاجية للزراعة وربحيتها عنصراً هاماً 

من عناصر مكافحة اجلوع. ويستدعي هذا 

زيادة االستثمارات في الزراعة وفي املناطق 

الريفية في البلدان النامية.

كان هناك إجماع أيضاً على أّن الزراعة  _

لوحدها لن تكون كافية لوضع حد للجوع. 

فال بد من توسيع نطاق االستثمارات في 

الزراعة ومن أن يكون الهدف منها تشجيع 

األنشطة املدّرة للدخل بالنسبة إلى 

الفقراء، مما يزيد من قدرتهم على شراء 

األغذية. ولكي يكون النمو االقتصادي 

مستداماً في األجل الطويل، ال بد أن تترافق 

االستثمارات في الزراعة مع استثمارات في 

البنية األساسية وفي املؤسسات وأخيراً في 

قطاعي التصنيع واخلدمات.

كان هناك إجماع على أّن تقّلب أسعار  _

املنتجات الزراعية سوف يزداد في املستقبل. 

واعُتبر ازدياد التقلبات وعدم اليقني واخملاطر 

عوامل هامة تؤثر على الفقراء وقد تؤّخر 

التنمية في األجل البعيد. وقد تأتي 

الصدمات من مصادر عديدة منها ازدياد 

التقلبات املناخية وتغير املناخ، وتالشي 

االهتمام في االحتفاظ مبخزونات، وازدياد 

املضاربة، وارتفاع وتيرة انتقال مؤشرات 

األسعار من أسواق سلع أخرى أكثر عرضة 

للتقلبات، وبخاصة من قطاع الطاقة. 

وخالصة األمر أّنه يتعنّي جعل الزراعة قادرة 

على مقاومة الصدمات اخلارجية، فيما 

يتعنّي وضع خيارات وسياسات إلدارة اخملاطر 

على نحو أفضل.

ينبغي أيضاً رسم استراتيجيات التنمية  _

واحلد من اجلوع في املستقبل مبا يتماشى 

واحتياجات كل بلد ومشاكله اخلاصة. 

وينبغي بذل جهود خاصة في بعض البلدان، 

ال سيما تلك التي متلك موارد زراعية 

محدودة وتسجل معدالت منو سكاني عالية 

وتوجد فيها إمكانات محدودة للتنمية في 

قطاعات أخرى غير القطاع الزراعي.
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األمن الغذائي واألزمة املالية

االنعكاسات على سبل 
المعيشة واألمن الغذائي

دفعت األزمة املالية واالقتصادية العاملية مبائة 
مليون نسمة آخرين إلى ربقة اجلوع في عام 

2009، مبا يصل بالعدد اإلجمالي ملن يعانون من 

نقص التغذية في العالم إلى أكثر من مليار 
نسمة. وأدت التأثيرات املضاعفة لألزمة إلى 

تهديد سبل املعيشة واحلصول على األغذية 
ألولئك الذين فقدوا عملهم ودخلهم، مبا 

في ذلك من خالل حتويالت املغتربني وكذلك 
بالنسبة ألفراد األسرة اآلخرين الذين يتعني 

اآلن تقدمي املساعدة لهم.

وقد شهدت البلدان النامية أسواقها 
التصديرية وهي  تتقلص، وفي نفس الوقت 

فإن االستثمارات والتدفقات الرأسمالية 
األخرى، مبا في ذلك املعونة اإلمنائية، تتعرض 

للخطر. وفي القطاع الزراعي، زادت أسعار 
البذور واألسمدة )واملستلزمات األخرى( بأكثر 
من الضعف منذ عام 2006. ولم يكن بوسع 

املزارعني الفقراء الذين ال تتاح لهم سوى فرص 
محدودة للحصول على القروض الزراعية، 

والوصول إلى األسواق االستفادة من ارتفاع 
أسعار السلع، ووجدوا أن من الصعب عليهم 

التعامل مع األوضاع دون احلصول على دعم.

وأدى هذا التطور اجلذري إلى تفاقم أوضاع 
انعدام األمن الغذائي في العالم، وبات يهدد 

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، والسيما 
الهدف 1 من هذه األهداف املتعلق بخفض 
انتشار اجلوع إلى النصف بحلول عام 2015. 

فقد انخفضت نسبة اجلوعى في البلدان 
النامية من 18 في املائة في الفترة -1995

1997 إلى 16 في املائة في 2004 - 2006، إاّل 

أن هذه النسبة ارتفعت إلى 19 في املائة في 
2009، وتؤكد هذه الزيادة مدى اإلحلاح الذي 

تنطوي عليه عملية تتبع األسباب اجلذرية 
للجوع بسرعة وفعالية.

ويكمن الكساد االقتصادي العاملي احلالي - 
بعد فترة االرتفاع الشديد في أسعار األغذية 

في 2007-2008 - في صميم الزيادة احلادة 
في مستويات اجلوع في العالم. فقد أدى 

إلى خفض دخل وفرص عمل الفقراء، واحلد 
بدرجة كبيرة من حصولهم على الغذاء. فمع 
انخفاض الدخل، ال يستطيع الفقراء احلصول 
على الغذاء، وخاصة مع استمرار االرتفاع في 

األسعار مقارنة مبستوياتها التاريخية. وفي 
حني أن األسعار العاملية لألغذية قد تراجعت 

عن مستويات الذروة التي بلغتها في منتصف 
2008، فإن األسعار في األسواق احمللية لم 

تنخفض إلى نفس املستوى في الكثير من 
البلدان النامية. ففي سبتمبر/ أيلول 2009، 
كانت تكلفة األغذية األساسية احمللية في 

البلدان النامية تزيد في املتوسط بنسبة 20 
في املائة باألسعار احلقيقية عما كانت عليه 

منذ عامني.

وبصرف النظر عن الشواغل اإلنسانية، 
يهدد اجلوع التنمية. فاألسر التي تتعرض 

النعدام األمن الغذائي، حتاول احملافظة على 
نفس الدخل بتطبيق استراتيجيات تعامل 
سلبية مثل بيع أصولها اإلنتاجية والوقوع 

في مصيدة الدين، وسحب األوالد من املدارس، 
والعمل في نشاطات غير شرعية، ودفع 
األطفال إلى العمل، والهجرة القسرية، 

واألسوأ من ذلك هو احلرمان الدائم وإشعال 
النزاعات. وعالوة على ذلك، فعندما ترتفع 

أسعار األغذية أو تنخفض الدخول، مييل 
الناس إلى احلد من إنفاقهم على الرعاية 

الصحية األساسية واألغذية الغنية بالبروتني 
واملغذيات مثل اللحوم ومنتجات األلبان أو 

الفاكهة واخلضر.

التصدي لألزمة
من املسلم به على نطاق واسع أن 

االستثمارات اإلضافية الكبيرة في الزراعة 
ضرورية الستئصال الفقر وحتقيق األمن 

الغذائي في البلدان النامية. وتشير تقديرات 
منظمة األغذية والزراعة إلى أن ثمة حاجة 
إلى استثمارات إجمالية تبلغ في املتوسط 

209 مليارات دوالر أمريكي سنويا في الزراعة 

األولية وخدمات مابعد احلصاد )مثل مرافق 
التخزين والتسويق( لتلبية الطلب على 

األغذية في عام 2050، أي زيادة بنسبة تقرب 
من 50 في املائة عن املستويات احلالية. كما 

يتعني توفير استثمارات عامة إضافية في 
مجاالت البحوث الزراعية والبنية األساسية 

وشبكات األمان. غير أنه حتى إذا توافرت املبالغ 
اإلجمالية املطلوبة، سيظل من الضروري 

معاجلة مسألة أخرى شديدة األهمية، رغم 
ماتتعرض له من جتاهل في كثير من األحيان، 

بطريقة حسنة التوقيت ومالئمة وهي: 
االحتياجات النوعية للمزارعني من صغار 

احلائزين. فاحلل الهيكلي ملكافحة اجلوع والفقر 
يكمن في زيادة اإلنتاج واإلنتاجية في البلدان 

النامية، وخاصة من خالل صغار املزارعني.

فنظم اإلنذار املبكر وآليات متويل الطوارئ 
الراسخة متوافرة للتصدي لألزمات اإلنسانية؛ 

وأثبت الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ 
فعاليته في هذا اجملال. غير أن آليات متويل 

الشؤون اإلنسانية لم تصمم لتالفي تأثيرات 
األزمات على الزراعة والتخفيف منها وهي 

التأثيرات التي حتدثها الصدمات االقتصادية، 
وال ترتب هذه اآلليات بصورة كافية »إلعادة 

البناء بصورة أفضل«، في نفس الوقت الذي 
تعاني فيه مصادر وآليات االستثمار األخرى في 
الزراعة من االنخفاض مبا ال يتيح لها التصدي 

لألزمات التي تقوض األمن الغذائي.
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ويعزي نقص حصول صغار احلائزين على املوارد 
املالئمة واملستلزمات التي ال غنى عنها حلماية 

قدراتهم اإلنتاجية خالل األزمة أيضا إلى 
إعادة تخصيص املساعدات اإلمنائية اخلارجية 

للتدخالت القطاعية التي كثيرا ما ال تعطي 
االهتمام الكافي لالحتياجات اإلجمالية 
للمزارعني من أصحاب احليازات الصغيرة. 

وكذلك، فإن عدم كفاية حجم أموال الطوارئ 
وتأخر وصولها يتسببان في صعوبة مكافحة 
اإلصابة باآلفات واألمراض النباتية واحليوانية، 
حتى على الرغم من أن تكلفة املكافحة تقل 
كثيرا عادة عن اخلسائر االقتصادية التي تنشأ 

عن اإلصابات التي ال تخضع للمكافحة.

وبغية معاجلة هذه التحديات، وافق اجملتمع 
الدولي على نهج شامل لتعزيز األمن الغذائي 

يغطي جميع األبعاد: التوافر واالستقرار 
واحلصول واالستخدام. ومتثل االستثمارات 

العامة في تدابير زيادة اإلنتاجية واملقاومة، في 
إطار هذا البند، عنصرا رئيسيا في التصدي 

لألزمة. فعلى سبيل املثال، فإن االستثمارات 
في الوقاية من االنهيارات األرضية، وجتميع 

املياه من خالل إقامة املصاطب واخلنادق على 
املنحدرات غير املستقرة، والغابات التشاركية 

والزراعة اخملتلطة بالغابات، وإصالح األراضي 
التي تعرضت للتدهور، وبناء املهارات، وتعزيز 

خصوبة التربة تشكل كلها مكونات أساسية 
في شبكات األمان لإلنتاجية واالستراتيجيات 

املستدامة لسبل املعيشة في البلدان 

املعرضة للصدمات التي تضم مساحات 
شاسعة من األراضي املتدهورة. 

واملطلوب هو حتسني آليات التصدي املنسق 
والسريع لألزمات والتي تعالج جميع أبعاد 

األمن الغذائي.

المبادرات التي اتخذتها 
مؤسسات التمويل الدولية 
يقدم البنك الدولي قروضا لإلنعاش من 

الطوارئ منذ عام 1989، حيث أنفق 11.4 

مليار دوالر أمريكي، إال أن جتهيز هذه القروض 

يستغرق ما يصل إلى 12 شهرا. وفي عام 

2007، طبق إطار جديد لتوفير قروض املسار 

السريع بفترة جتهيز قصوى ال تتعدى ثالثة 

أشهر. وأنشئ البرنامج العاملي للتصدي 

لألزمة الغذائية ملدة ثالث سنوات ضمن هذا 

اإلطار في مايو/ أيار 2008 مببلغ 2 مليار دوالر 

أمريكي. ويوفر هذا البرنامج قروضا باملسار 

السريع ملعاجلة كل من االحتياجات املباشرة 

واإلمنائية للبلدان املتضررة من ارتفاع أسعار 

األغذية. وقدم املرفق العاملي للحد من الكوارث 

واإلنعاش مساعدات تقنية ومالية )83 مليون 

دوالر أمريكي( ملساعدة البلدان املعرضة 

للكوارث في خفض تعرضها والتكيف مع 

تغير املناخ. وهذه املساعدات التي قدمها 

املرفق مؤهلة إلجراء املسار السريع.

ويقدم خيار السحب املؤجل في حال وجود 

خطر بحدوث كوارث الذي أنشئ عام 2008 

قروضا لسد الثغرات باملسار السريع أي البلدان 

التي تتعرض لكوارث طبيعية وتعلن حالة 

الطوارئ وذلك مببالغ تصل إلى 500 مليون 

دوالر أمريكي لكل بلد. ويساعد البرنامج 

العاملي ملكافحة أنفلونزا الطيور والتأهب 

ملواجهة األوبئة البشرية والتصدي لها، وهو 

برنامج لقروض املسار السريع تابع للبنك 

الدولي بقيمة  تبلغ مليار دوالر أمريكي، ومرفق 

أنفلونزا الطيور واألنفلونزا البشرية، وهو 

برنامج للمنح متعدد اجلهات املانحة يديره 

البنك الدولي مببلغ 126 مليون دوالر أمريكي، 

البلدان املستفيدة على التعامل مع األوبئة 

الناجمة عن فيروسات الطيور واحليوانات 

والتأهب الحتماالت حدوث أوبئة لألنفلونزا 

البشرية والتصدي لها.

وفي أبريل/ نيسان 2008، أتاح الصندوق 

الدولي للتنمية الزراعية مبلغ يصل إلى 200 

مليون دوالر أمريكي من القروض واملنح احلالية 

لتحقيق دفعة مباشرة لإلنتاج الزراعي في 

العالم النامي في مواجهة ارتفاع أسعار 

األغذية وانخفاض مخزوناتها. وكان الغرض 

من هذه اخملصصات هو التمييز بينها وبني 

إغاثة الطوارئ واملعونة الغذائية أو شبكات 

األمان االجتماعية، واالقتران باملعونات 

األخرى التي يقدمها الشركاء اآلخرون. واتخذ 

الصندوق اإلجراءات إلخضاع هذه اخملصصات 

للمسار السريع.

وقد وافقت املؤسسات املالية الكبرى 

األخرى على مخصصات مالية كبيرة ملعاجلة 

االحتياجات املباشرة للبلدان املتضررة  من 

األزمة الغذائية مثل مصرف التنمية للبلدان 

األمريكية الذي وافق على بند قروض مببلغ 

500 مليون دوالر أمريكي في سبتمبر/ أيلول 

2008، ومصرف التنمية األفريقي الذي التزم 

مببلغ مليار دوالر أمريكي في مايو/ أيار 2008، 

ومصرف التنمية اآلسيوي الذي خصص مبلغ 

500 مليون دوالر أمريكي في يوليو/ متوز 2008، 

وبنك التنمية اإلسالمي الذي التزم مببلغ 1.5 

مليار دوالر أمريكي للسنوات اخلمس القادمة. املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

الشكل 1: نقص التغذية في عام 2009، بحسب األقاليم )باملاليني(
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احملافظة على إنتاجية صغار املزارعني

يتمتع املزارعون التجاريون في البلدان 
املتقدمة بخيارات التأمني على أصولهم 

اإلنتاجية ومحاصيلهم ضد السرقة واحلريق 
واخلسائر ذات الصلة بالطقس، وبخيارات 

استخدام األسواق السلعية في احلماية من 
اخملاطر السعرية. وجتري التجارب اآلن في عدد 

من البلدان النامية على آليات التأمني ضد 
مخاطر الطقس وتبادل السلع وإن كان من 

السابق ألوانه احلكم على مدى كفاءتها.

وصندوق األمم املتحدة املركزي ملواجهة الطوارئ 
عبارة عن أداة أنشأتها األمم املتحدة للتمويل 

السابق اإلعداد  للتدابير اإلنسانية. وقد 
أنشئ هذا الصندوق في عام 2005 لالرتقاء 
بالصندوق املركزي املتجدد للطوارئ السابق 
عليه من خالل إدراج عنصر منح يستند إلى 

املساهمات الطوعية التي تقدمها احلكومات 
ومنظمات القطاع اخلاص. وملكون املنح 

نافذتان، إحداهما لالستجابة السريعة واألخرى 
حلاالت الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل. 

ويهدف مكون املنح إلى تعبئة 450 مليون 
دوالر أمريكي على أساس سنوي يخصص ثلثاه 
لنافذة االستجابة السريعة، والثلث »للطوارئ 
املنسية«. واألمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة 

والصناديق والبرامج فضال عن املنظمة 
الدولية للهجرة مؤهلة للحصول على كل من  

املنح والقروض.

وفي ديسمبر/ كانون األول 2007، أطلقت 
منظمة األغذية والزراعة مبادرة بشأن 

االرتفاع الشديد في أسعار األغذية سعيا 
إلى مساعدة أشد البلدان تضررا في التعامل 

مع الوضع. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه 
املبادرة في تيسير حصول املزارعني على 
املستلزمات )البذور واألسمدة واألعالف 

احليوانية، وغير ذلك( وذلك بالدرجة األولى في 
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض. 
وقد حددت املبادرة، من خالل عملية تشاورية 

على املستوى القطري تشمل بعثات 
تقييم االحتياجات، والتدخالت القصيرة 

األجل ملعاجلة ارتفاع األسعار، واالقتطاعات 
االقتصادية وعبأت ما يقرب من 400 مليون 

دوالر أمريكي لتمويل االستجابة مبا في ذلك 
من مواردها اخلاصة واملساهمات الطوعية 

في حسابات األمانة )مثل مرفق األغذية في 
االحتاد األوروبي(.

وصعد برنامج األغذية العاملي من أنشطته 
في 2008 لتلبية الطلبات العاجلة املقدمة 
من الدول املتضررة من االرتفاع الشديد في 

األسعار، وندرة األغذية واالضطرابات ذات 
الصلة باألغذية، حيث وصلت هذه األنشطة 
إلى أكثر من 100 مليون نسمة وتعبئة أكثر 

من 5.1 مليار دوالر أمريكي. وشملت األنشطة 
توسيع نطاق برامج التغذية املدرسية وتوفير 
حصص إضافية من األغذية املغذية وتوسيع 

نطاق برامج شبكات األمان حلماية سبل 
العيش، وتقدمي مساعدات غذائية في املناطق 
احلضرية وشبه احلضرية، وتوسيع نطاق برامج 

قسائم األغذية والتحويالت النقدية لزيادة 
احلصول على األغذية عن طريق األسواق 

وتوفير حصص غذائية موجهة للفئات 
املعرضة. وعالوة على ذلك، يقوم البرنامج 

بزيادة مشترياته من األغذية املنتجة محليا 
لعملياته ولبرامج التغذية املدرسية )مبادرة 

»الشراء من أجل التقدم«(.

وأنشأ بان كي مون األمني العام لألمم املتحدة 
في أبريل/ نيسان 2008 فريق مهام رفيع 

املستوى معني بأزمة األمن الغذائي العاملي 
للتصدي ألزمة األسعار الغذائية. ويشترك 

املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة في 
رئاسة هذا الفريق الذي يتألف من رؤساء 
وكاالت األمم املتحدة والصناديق والبرامج 

ومؤسسات بريتون وودز. والهدف الرئيسي 
من هذا الفريق هو الترويج للتصدي بصورة 

شاملة وموحدة لتحديات حتقيق األمن 
الغذائي العاملي. وقد أعد هذا الفريق إطارا 
شامال للعمل لتركيز االهتمام على تلبية 
االحتياجات الفورية للسكان املعرضني مع 

الترويج في نفس الوقت لتقدمي الدعم لبناء 
املقاومة واملساهمة في األمن الغذائي 

والتغذوي العاملي على املدى الطويل.

مرفق األغذية في االحتاد األوروبي

أنشأ االحتاد األوروبي في عام 2008 مرفق 
أغذية مببلغ مليار يورو يتمثل هدفه في 

متويل التدابير الرامية إلى دعم االستجابة 
السريعة واملباشرة لتقلبات األسعار الغذائية 

في البلدان النامية وتوفير املعاجلة بالدرجة 
األولى للفترة ما بني معونة الطوارئ والتعاون 

اإلمنائي املتوسط والطويل األجل. ويركز 
املرفق على البرامج التي سيكون لها تأثير 

سريع وإن كان مستداما على األمن الغذائي. 
وتتعاون وكاالت األمم املتحدة والبنك الدولي، 

من خالل آلية تنسيق مبتكرة، في تقييم 
االحتياجات القطرية وحتديد مجاالت قوة 

املنظمة النسبية. وسوف تركز النشاطات من 
عام 2008 وحتى 2011 في إطار املرفق على 

حتسني فرص حصول املزارعني على املستلزمات 
واخلدمات رفيعة النوعية وتعزيز اإلنتاج وتوفير 

شبكات أمان للفئات املعرضة.
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الشكل 2: عدد اجلياع في العالم )باملاليني(

 املسار املنشود لهدف مؤمتر عدد اجلياع
القمة العاملي لألغذية

العدد التقديري لعام 2009
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للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ

أمانة مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي 
مكتب املدير العام املساعد 

اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

الهاتف: 53101 570 06 (39+) 
الفاكس: 56172 570 06 (39+) 

 wsfs2009-secretariat@fao.org :البريد اإللكتروني
مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي

روما 16-18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009

جتديد هياكل احلوكمة العاملية 

تزايد االهتمام مؤخرا بإعادة تصميم احلوكمة 
العاملية لألمن الغذائي العاملي، وترددت 

الدعوة إلى إقامة شراكة عاملية من أجل 
الزراعة واألمن الغذائي والتغذية. ويرتكز 

نظام احلوكمة العاملية اجملدد على املؤسسات 
القائمة ويقوم بإصالحه للنهوض مبعاجلة 

العوامل الهيكلية الطويلة األجل التي 
تتسبب في اجلوع وسوء التغذية، فضال عن 

التصدي بقدر أكبر من الفعالية لألزمات 
التي تؤثر في الزراعة واألمن الغذائي. وتتمثل 

الفكرة في إعادة مواءمة وحتسني التنسيق بني 
املؤسسات واآلليات القائمة لكي تتمكن من 

مواجهة التحديات احلالية والناشئة بقدر أكبر 
من الفعالية.

وفي هذا الصدد، وافق أعضاء جلنة األمن 
الغذائي العاملي خالل دورتها اخلامسة والثالثني 
)روما 14-17 أكتوبر/ تشرين األول 2009( على 
إجراء إصالح واسع النطاق في اللجنة بهدف 

حتويل جلنة األمن الغذائي العاملي إلى منبر 
دولي وحكومي دولى رئيسى حصرى للتعامل 

مع األمن الغذائي والتغذية، وميكنها من أن 
تصبح قاعدة الشراكة العاملية.

وتهدف إصالحات جلنة األمن الغذائي العاملي 
إلى أن تتركز رؤية اللجنة ودورها على النهوض 
بالعمل كمنتدى ملناقشة وتقارب السياسات، 
وتيسير التدابير املالئمة بشأن األمن الغذائي 

والتغذية فيما بني احلكومات وممثلي وكاالت 
األمم املتحدة وغيرها من املنظمات احلكومية 

الدولية واجملتمع املدني. ويشمل ذلك دعم 
اخلطط واملبادرات الوطنية ملكافحة اجلوع، 
وضمان االنصات إلى جميع األصوات ذات 

الصلة وتعزيز الصالت على املستويات 
اإلقليمية والوطنية واحمللية. كما ستحصل 
جلنة األمن الغذائي العاملي على الدعم من 
فريق خبراء رفيع املستوى سيعمل كجهاز 

لالستشارات العلمية املتعددة التخصصات 
لتوفير القرائن واملعارف املتخصصة التي 

تستند إليها قراراتها.

اعتبارات السياسات

ما الذي تعلمناه من خصائص األزمة  _
املالية واالقتصادية احلالية عن اخملاطر التي 
قد يتعرض لها األمن الغذائي في البلدان 

النامية في األجل املتوسط؟ 

ما هي أخطر نقاط الضعف في آليات  _
التصدي احلالية؟

ما هي التعديالت الضرورية على آليات  _
التصدي احلالية كي توفر االستجابة الكافية 

واحلسنة التوقيت؟

ما هي أو ماذا ميكن أن تكون عليه أنسب  _
اآلليات لتبسيط وتنسيق ردود الفعل إزاء 

جوانب أزمات األمن الغذائي في املستقبل 
التي تهدد بانخفاض إنتاجية صغار احلائزين؟
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 االستثمارات األجنبية املباشرة - 
مفيدة للجميع أم استيالء على األراضي؟

التحدي
أثارت زيادة االهتمام مؤخراً باالستثمارات 

األجنبية في الزراعة مخاوف دولية ملموسة. 
فمن املؤكد أن املسائل االقتصادية 

والسياسية واملؤسسية والقانونية واألخالقية 
املعقدة املثيرة للجدل قد أثيرت فيما يتعلق 

بحقوق امللكية، واألمن الغذائي، واحلد من 
الفقر، والتنمية الريفية، والتكنولوجيا، 

واحلصول على األراضي واملياه. ومن ناحية 
أخرى، إن قلة االستثمارات في الزراعة خالل 
عقود السنني املاضية كانت تعني استمرار 

االنخفاض في اإلنتاج وثبات اإلنتاج في كثيرٍ 
من البلدان النامية. فقلة االستثمارات هي 

السبب الكامن وراء أزمة األغذية األخيرة ووراء 
الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية 

في التعامل معها. فتقديرات منظمة 
األغذية والزراعة تشير إلى أن األمر بحاجة 

إلى استثمارات سنوية تقدر في مجموعها 
بنحو 209 مليارات دوالر في مجموعها من 
أجل اخلدمات الزراعية األساسية واخلدمات 
التالية لها في البلدان النامية )باإلضافة 

إلى متطلبات االستثمار العام في البحوث 
والبنية األساسية وشبكات األمان( ملواجهة 

االحتياجات العاملية من األغذية في عام 
2050. والشك أن قدرة البلدان النامية على 

سد هذه الثغرة هي قدرة محدودة. فنصيب 
اإلنفاق العام على الزراعة في البلدان النامية 
انخفض إلى ما يقرب من 7 في املائة، بل وأقل 

من ذلك في أفريقيا، كما أن نصيب املعونة 
اإلمنائية الرسمية التي توجه إلى الزراعة 

انخفض هو اآلخر إلى 3.8 في املائة في عام 
2006. أما قروض املصارف التجارية التي تذهب 

إلى الزراعة في البلدان النامية فهي ضئيلة 
أيضاً، إذ تقل عن 10 في املائة في أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى، كما أن متويل القروض 
الصغيرة - رغم أنه ال ميكن االستغناء عنه - 

أثبت عدم كفايته لتلبية احتياجات االستثمار 
الزراعي. واستثمارات القطاع اخلاص املوجهة 

إلى الزراعة األفريقية بالذات هي تطور هام 
ظهر مؤخراً، وإن كانت االستثمارات الفعلية 

مازالت ضئيلة. وإزاء القصور في املصادر 
البديلة لتمويل االستثمارات، فإن االستثمارات 

األجنبية املباشرة في زراعة البلدان النامية 
بإمكانها أن تساهم في سد الثغرة املوجودة 

في هذه االستثمارات وحتقيق أهداف القضاء 
على اجلوع والفقر. ويصبح السؤال هنا ليس 

ما إذا كان ينبغي لالستثمارات األجنبية 
املباشرة أن تساهم في سد احتياجات 

االستثمار، بل في كيفية تعظيم تأثيرها 
لكي نحصل على أكبر قدر من الفوائد ونقلل 

إلى أدنى حد اخملاطر الكامنة على كل من 
يعنيه األمر. ولإلجابة على هذا السؤال، نحتاج 

إلى فهم ما يحدث بالنسبة لالستثمارات 
األجنبية وأسبابه.

ما الذي نعرفه عن االستثمارات األجنبية 

مؤخرا في زراعة البلدان النامية؟

مما يؤسف له، أنه ليست هناك بيانات 
تفصيلية عن حجم وطبيعة وتأثيرات 

هذه االستثمارات: فاإلحصاءات اخلاصة 
باالستثمارات الدولية هي إحصاءات جتميعية 
للغاية، وال تعطي اإلحصاءات اخلاصة حلاالت 

معينة أي صورة كاملة. فالكثير من املعلومات 
سردية، ورمبا كان مبالغ فيها ومن الصعب 

التحقق منها. ومع ذلك، فمن هذه املعلومات 
احملدودة، ميكننا استخالص عدد من املالحظات:

يبدو أن االستثمارات األجنبية املباشرة في  _
زراعة البلدان النامية قد زادت بالفعل خالل 
السنتني األخيرتني، وإن كان عدد املشروعات 
التي نفذت بالفعل يقل عما كان مخططا 

له أو عما أعلن عنه في وسائط اإلعالم. 
وقد وصل مجموع االستثمارات األجنبية 

املباشرة في الزراعة عام 2007 إلى 32 مليار 
دوالر تقريباً، أي أربعة أمثال ما كان عليه 

عام 1990.

بلغ تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة  _
على الزراعة أكثر من ثالثة مليارات دوالر 

سنوياً بحلول عام 2007، مقارنة مبليار 
دوالر فقط عام 2000. فإذا أضفنا األغذية 
واملشروبات هنا، يرتفع التدفق إلى سبعة 

مليارات دوالر عام 2007.

أهم شكل لالستثمارات التي حدثت مؤخرا  _
هو شراء األراضي الزراعية أو استئجارها ملدد 
طويلة بغرض إنتاج األغذية. وتقدر مساحة 
األراضي التي مت احلصول عليها في أفريقيا 

لالستثمار األجنبي في السنوات الثالث 
األخيرة بنحو 20 مليون هكتار.

أهم الدول املستثمرة في الوقت احلاضر هي  _
دول اخلليج، وإن كانت الصني وكوريا اجلنوبية 

قد انضمت إلى هذه الدول. والدول الرئيسية 
التي وجهت إليها هذه االستثمارات هي 

بلدان أفريقيا، وإن كانت هناك استثمارات 
ذهبت أيضاً إلى بلدان جنوب شرق آسيا 

وبلدان أمريكا اجلنوبية.

املستثمرون هم من القطاع اخلاص أساساً،  _
وإن كانت احلكومات وصناديق االستثمار 

السيادية قد شاركت هي األخرى في تقدمي 
التمويل وغيره من أشكال الدعم إلى 

املستثمرين من القطاع اخلاص أو بصورٍة 
مباشرة.

املستثمرون من القطاع اخلاص هم في  _
أغلب األحيان شركات استثمارية أو شركات 

قابضة وليسوا من املتخصصني في املواد 
الغذائية الزراعية، األمر الذي يعني أنهم 
بحاجة إلى احلصول على اخلبرات الالزمة 

إلدارة املتطلبات املعقدة لالستثمارات 
الزراعية الضخمة. 

في البلدان التي تستقبل هذه االستثمارات،  _
تتولى احلكومات عملية التفاوض 

بشأن التعاقدات االستثمارية. تختلف 
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االستثمارات احلالية عن األمناط احلديثة 
لالستثمارات األجنبية املباشرة من عدة 
وجوه: فهي تسعى للحصول على املوارد 

)األراضي واملياه( ال على األسواق؛ وهي تركز 
على إنتاج األغذية األساسية، مبا في ذلك 

األعالف احليوانية، وهي تسعى إلى إعادة رأس 
املال إلى بلد املستثمر ال إلى إنتاج محاصيل 
استوائية لتصديرها جتارياً، وهي تعمل على 

حيازة األراضي واإلنتاج الفعلي ال على 
أشكال فضفاضة من املشروعات املشتركة.

القضايا األساسية

ملاذا االستثمارات األجنبية؟

إن الدافع الرئيسي وراء التحول األخير في 
االستثمارات، الذي رمبا يفرقها عن املسار 

الطبيعي لالستثمارات األجنبية، هو األمن 
الغذائي. ويعكس ذلك خوفاً من ارتفاع أسعار 

األغذية مؤخراً وصدمات اإلمداد املدفوعة 
بالسياسات، السيما نتيجة الضوابط على 

الصادرات، والتي مفادها أن االعتماد على 
األسواق العاملية إلمدادات األغذية أصبح 

موضع تساؤل. فبالنسبة للبلدان التي 
تواجه مشكالت تزداد سوءاً في األراضي 

واملياه، ولكنها تواجه زيادة في عدد سكانها 
ودخلها والتوسع العمراني فيها، وبالتالي 

زيادة اعتمادها على األغذية املستوردة، 
فإن هذه اخملاوف دفعتها إلى إعادة تقدير 

جادة الستراتيجياتها بشأن األمن الغذائي. 
فاالستثمار في إنتاج األغذية في البلدان التي 
ال تواجه مشكالت في األراضي واملياه واأليدي 

العاملة، يعتبر رداً استراتيجيا سليماً، وأتاح 
ذلك فرصاً لالستثمار أمام القطاع اخلاص 
الذي أبدت احلكومات استعدادها لدعمه. 

وتبذل بعض البلدان النامية جهوداً مضنية 
جلذب وتيسير االستثمارات األجنبية إلى 

قطاعاتها الزراعية. فبالنسبة لهذه البلدان، 
تعتبر االستثمارات األجنبية املباشرة عنصراً 

هاماً يساهم في سد الفجوة املوجودة في 
االستثمارات وفي حتفيز النمو االقتصادي 

احمللي. ومع ذلك، فاملدى الذي تسير فيه هذه 
االستثمارات نحو حتقيق االحتياجات الفعلية 

لالستثمارات، مازال أمراً غير معروف على وجه 
الدقة. فالفوائد املالية التي تعود على البلدان 

التي تستقبل هذه التحويالت تبدو ضئيلة، 
ولكن االستثمارات األجنبية ميكن أن تعطي 

فوائد إمنائية عن طريق نقل التكنولوجيا، 
وإيجاد فرص عمل، وتوليد دخل، وتطوير البنية 
األساسية مثالً. أما ما إذا كانت هذه الفوائد 
اإلمنائية احملتملة سوف تتحقق بالفعل، فهي 

مسألة تثير قلقاً بالغاً.

“االستيالء على األراضي”

إن »االستيالء على األراضي« الذي انتشر 

كثيراً، مبا في ذلك شراء األراضي الزراعية 

أو استئجارها في البلدان النامية إلنتاج 

األغذية، ليس سوى شكل واحد من أشكال 

االستثمار، كما أنه شكٌل يقال إنه أقل 

احتماالً في أن يحدث فوائد إمنائية ملموسة 

في البلد الذي يستقبل االستثمارات. 

فبعض البلدان تسعى إلى االستثمارات 

األجنبية لكي تستغل »األراضي الفائضة« 

التي ال تستخدم في الوقت احلاضر أو ال 

يستفاد منها بصورٍة كاملة. وأحد أسباب 

عدم استخدام األراضي بطاقتها الكاملة 

هو أن االستثمارات الالزمة في البنية 

األساسية جلعل هذه األراضي منتجة، قد 

تكون استثمارات ضخمة ال تقدر عليها 

ميزانية البلد. أما االستثمارات الدولية فقد 

جتلب االستثمارات التي تشتد احلاجة إليها 

في مجال البنية األساسية مبا يفيد اجلميع. 

ولكن بيع األراضي أو تأجيرها أو إعطاء 

تسهيالت للحصول عليها يثير أسئلة بشأن 

الكيفية التي كانت هذه األراضي تستخدم 

بها من قبل، ومن الذي كان يستخدمها،

بلد مستهدفبلد مستثِمر
املصدر: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( 

الشكل 1: البلدان/األقاليم املستثِمرة واملستهدفة في مجال استثمارات األراضي لألغراض الزراعية 2009-2006
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وما هي األسس التي تقوم حيازتها عليها. 
وفي كثير من احلاالت، ال يكون الوضع واضحاً 

بسبب عدم حتديد حقوق امللكية بوضوح، حيث 
هناك حقوق غير رسمية في هذه األراضي 

تقوم على التقاليد والثقافة احمللية. فبينما 
هناك مساحات كبيرة في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى قد ال تكون مستخدمة في 
الوقت احلاضر بكامل طاقتها، فمن الواضح 

أن »فائض األراضي« ال يعني أن تلك األراضي 
غير مستخدمة أو غير مأهولة أو ليس هناك 

من يدعي ملكيتها. وال شك أن استغاللها 
باستثماراٍت جديدة ينطوي على ضرورة 

التوفيق بني املطالبات اخملتلفة. فإحداث أي 
تغيير في استخدام األراضي أو فرص احلصول 

عليها قد ينطوي على آثار سلبية محتملة 
على األمن الغذائي احمللي، وقد يثير قضايا 

اقتصادية واجتماعية وثقافية معقدة. 
وتتطلب هذه الصعوبات إجراء مشاورات على 
األقل مع هؤالء الذين لهم حقوق عرفية في 

األراضي، واملناداة بإبرام اتفاقيات بديلة بني 
مختلف األطراف بشأن االستثمارات.

بدائل حيازة األراضي

ليس من الواضح أيضاً ما إذا كانت حيازة 
األراضي ضرورية أو مستحبة حتى بالنسبة 

للمستثمرين. فحيازة األراضي ال تعطي 
بالضرورة حصانة أمام اخملاطر السيادية وقد 

تثير صراعات سياسية واجتماعية واقتصادية. 
فاألشكال األخرى لالستثمار، مثل التعاقد 
مع املزارع والتعاقد مع املتعهدين ميكن أن 
توفر نفس األمن لإلمدادات. ومن املثير أن 

نالحظ أنه في سياقات أخرى، مييل التنسيق 
الرأسي إلى أن يقوم على ترتيبات ال تستند 

إلى املساواة بأكثر مما يقوم على احليازة العرفية 
في املراحل السابقة أو الالحقة. فتطوير إنتاج 

البساتني في شرق أفريقيا لتصديره مبعرفة 
سالسل احملالت التجارية األوروبية الكبيرة 

هو مثال ينطبق على هذه احلالة. فمثل هذه 
الترتيبات الفضفاضة قد تكون أكثر فعالية 

في حتقيق مصالح البلد املستفيد. لكن حتى 
هنا يحتمل أن تثور أسئلة حول مدى مطابقة 

احتياجات املستثمرين  الحتياجات أصحاب 
احليازات الزراعية الصغيرة، وهو ما يفضي 

بدوره إلى أسئلة حول إمكانية احلد من الفقر. 
ومع ذلك، فإن املشروعات املشتركة قد تعطي 

فوائد عديدة لصغار احلائزين في البلد الذي 
تتدفق عليه االستثمارات. فبموجب العقود 

مع املزارع أو العقود مع املتعهدين، قد يحصل 
صغار احلائزين على املدخالت، مبا فيها االئتمان، 
واملشورة الفنية، واألسواق املضمونة، وإن كانوا 

سيضحون بشيء من حريتهم في اختيار 
احملاصيل التي يزرعونها. كما ميكن أن تكون 

هناك مناذج مختلطة مع إمكانية االستثمارات 
في مؤسساٍت ضخمة في مركز كل ذلك، وإن 
كان هذا يشمل أيضاً متعهدين بعقود لكي 

يكملوا اإلنتاج. أما ما هو أنسب منوذج للعمل، 
فهو أمر يتوقف على الظروف اخلاصة وعلى 

السلعة موضع احلديث.

ما هي الفوائد اإلمنائية لالستثمارات 
األجنبية؟

القضية األساسية هي مدى تعميم فوائد 
االستثمارات األجنبية على القطاع احمللي 
في عالقة تآزرية وحتفيزية مع نظم اإلنتاج 

القائمة بالنسبة لصغار احلائزين. فالفوائد 
ينبغي أن تأتي من تدفق رؤوس األموال، ونقل 

التكنولوجيا مبا يفضي إلى االبتكار وزيادة 
اإلنتاجية، وحتسني اإلنتاج احمللي، وحتسني اجلودة، 

وإيجاد فرص عمل، وروابط الحقة وسابقة، 
وإحداث تأثيرات مضاعفة عن طريق توفير 

العمالة احمللية وغيرها من املدخالت، وتصنيع 
اخملرجات، ورمبا زيادة إمدادات األغذية لألسواق 
احمللية وللتصدير. ومع ذلك، فإن هذه الفوائد 

لن حتدث إذا أتت نتائج االستثمارات بواحة من 
الزراعة املتطورة في نظام ثنائي مع زراعات 
صغار احلائزين العرفيني ال يستطيع هؤالء 

املزارعني مسايرته. فالشواهد التاريخية على 
تأثيرات االستثمارات األجنبية املباشرة في 

الزراعة توحي بأن الفوائد املطلوبة أو املقررة ال 
تتحقق دائماً مبا يعكس القلق من تكنولوجيات 

اإلنتاج التي تعتمد اعتماداً كبيراً على 
امليكنة مع ما لذلك من حد من فرص العمل، 

واالعتماد على املدخالت املستوردة وبالتالي 
احلد من التأثير احمللي املضاعف، وممارسات 

اإلنتاج التي لها تأثيراتها الضارة على البيئة 
مثل التلوث بالكيماويات، وتدهور األراضي، 

واستنفاد موارد املياه،  ومحدودية حقوق 
العمال، وسوء ظروف العمل. لكن هناك، في 
نفس الوقت، شواهد على الفوائد في املدى 

البعيد في حتسن التكنولوجيا، والنهوض 
باملوردين احملليني، وحتسني نظم التسويق، 
وحتسني جودة املنتجات واملعايير الصحية 

والصحة النباتية، على سبيل املثال ال احلصر. 

وتثور مشكالت سياسية واجتماعية وأخالقية 
إضافية عندما يكون البلد الذي يتلقى 

االستثمارات هو نفسه من البالد التي تعاني 
من انعدام األمن الغذائي. فبينما يفترض 

أن االستثمارات سوف تزيد إمدادات األغذية 
الكلية، فإن ذلك ال ينطوي على حدوث زيادة 

في توافر األغذية احمللية، السيما عندما تصدر 
األغذية املنتجة إلى البلد املستثمر.

ت
ت الدوالرا

مبليارا

األغذية املصدر: مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( 
واملشروبات

الزراعة والغابات 
وصيد األسماك

الشكل 2: االستثمارات األجنبية املباشرة في الزراعة واألغذية واملشروبات 1990-2007، مبليارات الدوالرات

13



للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ

أمانة مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي 
مكتب املدير العام املساعد 

اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

الهاتف: 53101 570 06 (39+) 
الفاكس: 56172 570 06 (39+) 

 wsfs2009-secretariat@fao.org :البريد اإللكتروني
مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي

روما 16-18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009

بل إن هذه اإلمدادات قد تتناقص عندما 

يتحكم مشروع االستثمارات الدولية في 

املوارد من األراضي واملياه على حساب صغار 

احلائزين احملليني. كما أن حتكم بلدان أخرى في 

األراضي على نطاق واسع قد يثير أسئلة حول 

التدخل والنفوذ السياسي.

مدونة السلوك 

اخملاوف التي أثيرت من أن املصالح احمللية ليست 

موضع تأكيد في عقود االستثمار واتفاقيات 

االستثمار الدولية، ومن أن االستثمارات 

األجنبية في امتالك األراضي ال تفضي على 

الدوام إلى فوائد إمنائية محلية في املدى 

الطويل، ومن أن القوانني احمللية في هذا 

اجملال غير كافية، هي التي شجعت الدعوة 

إلى مدونة السلوك أو اخلطوط التوجيهية 

لتشجيع االستثمار املسؤول في الزراعة. وفي 

احلقيقية أن العديد من البلدان يفتقر إلى 

اآلليات القانونية أو اإلجرائية الالزمة حلماية 

احلقوق احمللية ومراعاة املصالح وسبل املعيشة 

والرعاية االجتماعية.

وتتعاون املنظمة، األونكتاد، والصندوق 

الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي، في 

وضع مدونة سلوك طوعية تبرز احلاجة إلى 

الشفافية والتنبؤ واالستدامة ومشاركة 

أصحاب الشأن، وتشمل الشواغل احمللية 

املتعلقة باألمن الغذائي والتنمية الريفية. 

وستوفر هذه املدونة، التي تستند إلى 

بحوث مشتركة ومفصلة تتعلق بطبيعة 

ونطاق وتأثيرات االستثمار األجنبي وأفضل 

املمارسات في القانون والسياسات ، إطاراً 

ميكن أن تستند إليه التشريعات الوطنية، 

واتفاقات االستثمار الدولية، واملبادرات 

العاملية عن املسؤولية االجتماعية املؤسسية 

وعقود االستثمار الفردية.

كما تقوم منظمة األغذية والزراعة بوضع 
خطوط توجيهية طوعية بشأن احلوكمة 

املسؤولة عن حيازة األراضي وغيرها من املوارد 
الطبيعية، بالتعاون مع املنظمات الدولية 

األخرى، مثل موئل األمم املتحدة والبنك الدولي. 
ويشمل األساس املنطقي ملدونة السلوك 

هذه: أن لالستثمارات األجنبية فرصة هائلة 
للمساعدة في تلبية احتياجات االستثمار 

في البلدان النامية، وتقدمي فوائد إمنائية 
عديدة على املدى البعيد، وإثارة االهتمام 

العاملي بالتأثيرات على صغار املزارعني وعلى 
األمن الغذائي ملا حدث مؤخراً من امتالك 

أو تأجير األراضي لألجانب على نطاق واسع؛ 
وهناك مخاوف من أال يوضع القلق احمللي في 

االعتبار بصورٍة كافية في عقود االستثمار 
وفي اتفاقيات االستثمار الدولية، وأن القوانني 

احمللية ال تعطي في بعض األحيان ضمانات 
كافية؛ وأن اخلطوط التوجيهية الدولية قد 

تشجع االستثمارات الزراعية املسؤولة التي 

من شأنها أن تفيد جميع أصحاب الشأن.

أسئلة ينبغي مراعاتها في 
السياسات

للبلدان النامية:

القانونية  _ واألطر  السياسات  هي  ما 
األخص  وعلى  الفوائد،  لتعظيم  الالزمة 

احملليني؟ للسكان 
كيف ميكن تشجيع االستثمارات املستهدفة  _

في الداخل؟ وكيف ميكن خلق قطاع 
االستثمارات؟ هذه  لتلقي  محلي 

كيف ميكن تهيئة مناخ إيجابي لالستثمارات؟  _
كيف ميكن حتقيق االتساق بني تشجيع  _

االستثمارات إلى الداخل واالستراتيجيات 
القائمة لألمن الغذائي والتنمية الريفية؟

ما هي الضمانات املطلوبة فيما يتعلق  _
بحقوق استخدام األراضي وإشراك أصحاب 

الشأن وتعويضهم؟

للمستثمرين:

ملاذا التركيز على احليازة؟ وما هي بدائل  _

االستثمار غير املباشر؟

كيف ميكن تشجيع االستثمارات في اخلارج؟  _

وما هي املعلومات واحلوافز املطلوبة؟

كيف ميكن تعبئة أموال القطاع اخلاص؟  _

ما نوع مدونة السلوك الوطنية املطلوبة؟ _

للمجتمع الدولي:

لتلبية  _ برامج لالستثمار  كيف ميكن وضع 

احتياجات االستثمار - التوفيق بني رأس 

املال والفرص؟

هل هناك حاجة إلى آلية دولية تغطي  _

اتفاقات االستثمار وفض النزاعات؟

عن  _ العاملية  املبادرات  استدعاء  ميكن  كيف 

إلى  التضامنية  االجتماعية  املسؤولية 

العملية؟ هذه 
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 التحديات اجلديدة: 
تغير املناخ والطاقة احليوية

التحدي

تؤثر الزراعة في تغير املناخ وتتأثر به على حد 
سواء. وسوف يتأثر اإلنتاج الزراعي وإنتاج 

األغذية سلباً بتغير املناخ، والسيما في البلدان 
املعرضة بالفعل للتقلبات املناخية )اجلفاف، 

والفيضانات واألعاصير(، والتي تعاني من 
الدخول املنخفضة وارتفاع نسبة انتشار اجلوع 

والفقر. وعلى الرغم من أن تكيف الزراعة 
مع تغير املناخ سيكون مكلفاً، فإنه ضروري 

لتحقيق األمن الغذائي، والتخفيف من حدة 
الفقر وصيانة اخلدمات التي يوفرها النظام 
اإليكولوجي. كذلك، فمن الضروري احلد من 
انبعاثات غازات االحتباس احلراري من الزراعة 

وحتسني بالوعات امتصاص الكربون )التخفيف 
من الوطأة( إذا كان للجهود العاملية املبذولة 
أن تنجح. وفي الواقع، تعتبر الزراعة والغابات، 

بطبيعتهما، بالوعات المتصاص الكربون 
من الغالف اجلوي. إذ تساهم الزراعة والغابات 
في التخفيف من حدة تغير املناخ عن طريق 

امتصاص وتخزين الكربون، وميكن أن تساهما 
إلى مدى أبعد في املستقبل.

وسيؤثر تغير املناخ واملضي في إنتاج الطاقة 
احليوية على األمن الغذائي بأبعاده األربعة - 

توافر اإلمدادات الغذائية، والقدرة على احلصول 
عليها، واستقرارها، واستخدامها.

توافر اإلمدادات الغذائية: قد يكون تأثير 
تغير املناخ على إنتاج األغذية عل املستوى 
العاملي ضئيالً حتى مستوى معني الرتفاع 

درجة احلرارة على املستوى العاملي. ومع ذلك، 
فمن املتوقع أن يتعرض اإلنتاج النخفاضات 

شديدة في األقاليم التي تعاني بالفعل من 
انعدام األمن الغذائي. وميكن أن تشهد البلدان 

النامية في أفريقيا، وآسيا وأمريكا الالتينية 
انخفاضاً يتراوح بني 20 و40 في املائة من 

اإلنتاجية الزراعية الكلية املمكنة إذا ارتفعت 

درجة احلرارة بأكثر من درجتني مئويتني. وسوف 
يرتفع الطلب على أنواع الوقود احليوي السائل 

ألن حركة النقل سوف تؤدي إلى زيادة في 
استخدام املوارد اإلنتاجية الالزمة إلنتاج الوقود 
احليوي - األمر الذي سيؤدي إلى حتول األراضي، 

واملياه واملوارد األخرى عن إنتاج األغذية ويزيد 
الضغط على الغابات.

القدرة على احلصول على اإلمدادات الغذائية: 
سيكون التأثير على القدرة على احلصول على 
اإلمدادات الغذائية متفاوتاً، إذ أن أي انخفاض 
في الدخول الزراعية نتيجة لتغير املناخ سوف 

يؤدي إلى انخفاض قدرة الكثيرين من فقراء 
العالم على احلصول على الغذاء. ومن املتوقع 

أن تكون أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى األشد 
عرضة بالتأثيرات السلبية الناشئة عن تغير 

املناخ على الزراعة، مما يعني أّن املنطقة األشد 
فقرا ومعاناة من انعدام األمن الغذائي هي 
أيضا املنطقة التي من املرجح أن تعاني من 
أكبر انكماش في الدخول الزراعية. وسوف 
تؤدي زيادة الطلب على السلع الزراعية من 

أجل إنتاج أنواع الوقود احليوي السائل إلى زيادة 
في أسعار الغذاء بالنسبة للمستهلكني، 
وإن كانت ستزيد من دخول بعض املنتجني. 

وال ميكن معرفة هذه التأثيرات بدقة ألن ذلك 
سيتوقف على السياسات املطبقة وعلى 

التطورات التي ستحدث في أسواق الطاقة.

استقرار اإلمدادات الغذائية: سيؤدي تغير 
املناخ إلى زيادة التقلبات التي يتعرض لها 

اإلنتاج الزراعي في جميع املناطق، كلما ازدادت 
وتيرة حدوث ظروف الطقس املتطرفة. فالزيادة 
في حدوث حاالت اجلفاف والفيضانات - التي 
هي من األسباب الرئيسية حلدوث نقص حاد 

في اإلمدادات الغذائية باملناطق اجلافة وشبه 
اجلافة وخصوصاً في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى وأجزاء من جنوب آسيا - تعني أن أفقر 

األقاليم التي ينتشر فيها نقص التغذية 
املزمن سوف تكون أيضاً عرضة ألعلى درجات 
عدم االستقرار من حيث إنتاج املواد الغذائية. 

كما سيؤدي تغير املناخ إلى تعديل توزيع اآلفات 
واألمراض النباتية واحليوانية واإلصابة بها 

وكثافتها، وميكن أن يسفر عن طرائق جديدة 
النتقالها وعن أنواع عائلة مختلفة.

استخدام اإلمدادات الغذائية: سيؤدي تغير 
املناخ إلى تغيير الظروف اخلاصة بسالمة 

األغذية نتيجة لزيادة ضغط الكائنات احلاملة 
لألمراض، وزيادة األمراض التي تنقلها املياه 

واألغذية. وميكن أن تكون النتيجة حدوث 
انخفاض كبير في إنتاجية األيدي العاملة 

وزيادة انتشار الفقر ومعدالت الوفيات. وميكن 
أن يؤدي االرتفاع في درجات احلرارة اليومية إلى 

زيادة وتيرة حدوث حاالت التسمم الغذائي. 
وفي املقابل، ميكن أن يؤدي حتسني احلصول على 

الوقود احليوي إلى حتسني نوعية الهواء داخل 
املنازل في ظروف املعيشة الفقيرة املعتمدة 
على حطب الوقود، أو الفحم النباتي أو روث 

احليوانات، وميكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل الوقت 
الذي تقضيه النساء في جمع حطب الوقود، 

وإلى حتسني صحتهن، وزيادة الوقت الذي 
تقضينه في رعاية األطفال وتغذيتهم.

التكيف مع تغير املناخ

يعد التكيف مع تغير املناخ من األمور 
األساسية لتعزيز األمن الغذائي، أو التخفيف 

من حدة الفقر، أو اإلدارة املستدامة للموارد 
الطبيعية وصيانتها. وقد بدأت بلدان كثيرة 
بالفعل تتعامل مع اآلثار املترتبة على تغير 

املناخ، مبا في ذلك عدم انتظام أمناط هطول 
األمطار وعدم القدرة على التنبؤ بها، وسقوط 

أمطار غزيرة على غير املعتاد، وزيادة حدوث 
العواصف وحاالت اجلفاف املمتدة. وباإلضافة 

إلى ذلك، فقد أدت درجات احلرارة وأمناط 
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الطقس املتغيرة إلى ظهور آفات وأمراض تؤثر 
على احليوانات، واألشجار واحملاصيل. وكل ذلك 
له تأثير مباشر على مستويات الغلة ونوعية 

املنتجات، ناهيك عن توافر املواد الغذائية، 
واألعالف واأللياف في األسواق وأسعارها.

وتواجه اجملتمعات الريفية، والسيما اجملتمعات 
املقيمة في البيئات سريعة التأثر، مثل 

املناطق اجلبلية والساحلية، مخاطر متزايدة، 
منها تعرض احملاصيل للفشل بشكل متكرر، 

ونفوق احليوانات وانخفاض املنتجات السمكية 
واحلرجية. وسوف يكون لتكرار حدوث حاالت 

الطقس املتطرفة وشدتها آثار شديدة 
على مقومات املعيشة في املناطق الريفية 

واحلضرية على السواء.

ومن الالزم اتباع نُهج استباقية وتشاركية 
ملواجهة اآلثار املترتبة على زيادة التقلبات 

املناخية في املدى القريب، وكذلك ملساعدة 
اجملتمعات احمللية في التأهب ملواجهة اآلثار 

بعيدة املدى الناجتة على تغير متوسط درجة 
احلرارة، ومعدالت سقوط األمطار، وامللوحة، 

ومناسيب البحار. إذ ميكن أن حتدث اآلثار طويلة 
األجل لتغير املناخ تدريجياً أو بشكل مفاجئ 
عند بلوغ مستويات معينة. ويجب أن تكون 

عملية التكيف مع تغير املناخ متكاملة ومرنة، 
وأن توضع مبا يتالءم مع السياق احمللي. ومن 
األمور شديدة األهمية بالنسبة ألنشطة 

التكيف في الزراعة، والغابات ومصايد 
األسماك النظر إلى الفرص واملعوقات التي 

يواجهها السكان احملليون وتنوع النظم 
الزراعية التي يعتمدون عليها.

كذلك ينبغي النظر إلى االستثمارات التي 
تُنفق ملعاجلة تغير املناخ على أنها فرصة 

لزيادة دعم قطاعات الزراعة، والغابات ومصايد 
األسماك، وهي القطاعات التي تدهورت في 

البلدان النامية خالل العقود األخيرة.

ويقوم السكان احملليون - الذين هم املديرون 
الفعليون لألراضي - بدور رئيسي في تكيف 

قطاعات الزراعة، والغابات ومصايد األسماك 
والنظم الغذائية مع تغير املناخ. وال تقل عن 
ذلك في األهمية السياسات العامة املتبعة 
واألطر القانونية املطبقة، واحلوافز واخلدمات 
التي تُقدم للمنتجني في الريف، مما ميكن أن 
يعزز ويقود عمليات التكيف ويربط املنتجني 
باألسواق. فالسياسات الوطنية واإلقليمية 

وقوانني إدارة األراضي واملياه، واستخدام املوارد 
واحلصول عليها، وصون البيئة، واستراتيجيات 

املعيشة، وتنمية احملاصيل، وتخطيط 
استخدام املياه، وحيازة األرض، وإدارة اخملاطر، 
واألمن الغذائي والتجارة، تنطوي كلها على 

إمكانات تؤثر على التكيف مع تغير املناخ. 
ولكي تنجح أنشطة التكيف مع تغير 

املناخ، البد أن حتصل على الدعم واملساندة 
من مؤسسات قوية لها مسؤوليات محددة 

بوضوح ومنسقة بعناية.

ومفهوم التكيف مع تغير املناخ ليس جديداً 
على املزارعني، وسكان الغابات والصيادين. 
ومع ذلك، فإن احلاجة إلى زيادة اإلنتاج في 

الوقت احلاضر متثل حتديات جديدة عندما تقترن 
بسرعة وضخامة التغيرات املناخية املتوقعة. 
وقد ال تكون طرق املواجهة التقليدية كافية 

لضمان التكيف في املدى املتوسط واملدى 
البعيد. ومن الالزم تعزيز جهود التكيف في 

قطاعات الزراعة، والغابات ومصايد األسماك 
بجهود قوية في مجاالت البحوث، وكثيراً 
ما ينطوي ذلك على تغيرات جوهرية في 

املمارسات قد يستغرق تنفيذها بعض الوقت 
أو تكون املنافع املترتبة عليها بطيئة.

التخفيف من حدة تغير املناخ في 

قطاعات الزراعة

لن يكون من املمكن حتقيق الهدف العاملي 
للتخفيف من حدة تغير املناخ، ما لم تساهم 
قطاعات الزراعة، والغابات ومصايد األسماك 
مساهمة جوهرية في تلك العملية. فالزراعة 

والغابات والقطاعات األخرى املتصلة 
باستخدام األراضي مسؤولة عن نحو ثُلث 

غازات االحتباس احلراري املنبعثة نتيجة 
لألنشطة البشرية على املستوى العاملي. 

ومع ذلك، فإن احمليطات، والبحيرات، والغابات 
واألراضي الزراعية حتجز أيضاً وتختزن كميات 

كبيرة من الكربون، وبالتالي فإنها تساهم في 
التخفيف من حدة تغير املناخ.

ففي كثير من احلاالت، تكون الزراعة هي 
احملرك الرئيسي إلزالة الغابات، مما يدل على 
وجود عالقة وثيقة بني استخدام األراضي 

في القطاعات اخملتلفة. وبناًء على استعراض 
Stern في سنة )2006(، فإن احلد من إزالة 

الغابات واحلد من تدهورها ميكن أن يكون 
من أجنع طرق التخفيف من حدة تغير املناخ. 

فباإلضافة إلى حماية »الغابات الزرقاء« 
املوجودة باحمليطات وحتسينها وإعادتها إلى 

حالتها السابقة )أي بقايا األعشاب البحرية، 
والطحالب الدقيقة، وأشجار الِقرم )املانغروف(، 

والبحيرات املاحلة واحلشائش البحرية(، قد 
يساهم ذلك أيضاً في التخفيف من انبعاثات 

غازات االحتباس احلراري.

والغابات القائمة واملمارسات والتدابير الزراعية 
املتبعة تتيح بالفعل فرصاً للتخفيف من 
حدة تغير املناخ. إذ ميكن خفض االنبعاثات 
باتباع ممارسات أفضل لإلدارة وطرق أفضل 

إلدارة الكربون وتدفق النيتروجني. وميكن جتنب 
صدور االنبعاثات أو عزلها لو أننا استطعنا 

حتسني كفاءة استخدام الطاقة في الزراعة. 
وباإلضافة إلى ذلك، ميكن في بعض احلاالت
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إحالل الوقود احليوي املستخلص من األخشاب 
واخلامات واخمللفات الزراعية، والطحالب 

ومخلفات األسماك محل الوقود األحفوري 
املستخدم في اإلنتاج الزراعي. وميكن 

ألنشطة صون الغابات أن تساعد في تالفي 
انبعاثات الكربون.

وميكن التخلص من غازات االحتباس احلراري 
عن طريق امتصاصها من الغالف اجلوي 

بواسطة البالوعات. ففي قطاع الغابات، 
ميكن ألنشطة مثل زراعة الغابات، أو إعادة 

زراعتها وجتديد الغابات املتدهورة أن تزيد من 
امتصاص الكربون من الغالف اجلوي وتثبيته 

في الكتلة احليوية النباتية، واجلذور والتربة. 
وميكن لإلدارة املستدامة للغابات أن تساعد 

على اإلبقاء على الكربون في الغابات. كذلك، 
ميكن المتصاص الكربون وتثبيته في األراضي 

احملصولية وأراضي املراعي، كما ميكن للزراعة 
اخملتلطة بالغابات أن تساهم مساهمة كبيرة 
في احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري. 

وطبقاً لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
(IPCC)، فإن نسبة 89 في املائة من إمكانات 

الزراعة على التخفيف من االنبعاثات من 
الناحية التقنية تكمن في امتصاص الكربون 
في التربة والكتلة احليوية من خالل معامالت 

اإلدارة اخملتلفة، مثل حتسني إدارة األراضي 
احملصولية وأراضي الرعي، والزراعية اخملتلطة 

بالغابات وإحياء األراضي املتدهورة. وعلى 
سبيل املثال، ميكن زيادة الكربون في التربة 
بتقليل عمليات العزيق أو االستغناء عنها 

باإلضافة إلى تنويع األمناط احملصولية وزيادة 
تغطية التربة.

وعلى الرغم من وجود تكنولوجيات وممارسات 
مناسبة للتخفيف من االنبعاثات، فمن 
الالزم إجراء املزيد من البحوث الستنباط 

تكنولوجيات تشمل نطاقاً أوسع من النظم 
الزراعية واملناطق الزراعية اإليكولوجية. 

وباإلضافة إلى ذلك، فمن الالزم استنباط 
منهجيات بسيطة ودقيقة وميكن التحقق من 
جدواها لقياس التغيرات في مخزونات الكربون 
واإلفادة عنها خاصة في إطار رصد االلتزامات 

والسماح بتطوير آليات فعالة لتمويل الكربون.

ويكمن التحدي في تصميم آليات للتمويل 
لتعويض اخلدمات البيئية عموماً وخدمات 

التخفيف من حدة التغيرات املناخية، 

وخصوصاً تلك التي يقدمها أصحاب احليازات 
الزراعية أو احلراجية الصغيرة. ومن الالزم أن 

تتضمن آليات التمويل تقدمي حوافز من أجل 
توفير خدمات النظام اإليكولوجي واإلبقاء 

عليها، مثل حماية مستجمعات املياه، 
وامتصاص الكربون، وحماية التنوع البيولوجي، 

مع تشجيع املزارعني في نفس الوقت على 
حتسني تقنيات اإلنتاج احملصولي واحليواني من 

أجل زيادة إنتاجيتهم.

الطاقة احليوية

تشير التقديرات إلى أن ما بني ملياري وثالثة 
مليارات نسمة يعتمدون على موارد الطاقة 

غير املستدامة املستمدة من الكتلة احليوية، 
وأن 1.6 مليار نسمة، معظمهم من الفقراء، 

يفتقرون إلى خدمات الطاقة املستدامة. 
وهذا الوضع يساعد على ترسيخ الفقر 

وانعدام األمن الغذائي. والسياسات والبرامج 
الوطنية التي تستهدف توسيع نطاق 

خدمات الطاقة لفقراء الريف سوف تساعد 
كثيراً على تعزيز التنمية املستدامة وحتقيق 

األهداف اإلمنائية لأللفية.

وميكن أن يأتي تطوير الطاقة احليوية 
باستثمارات جديدة في القطاع الزراعي ويوفر 

أسواقاً وفرصاً للعمل لنحو 2.5 مليار نسمة 
يعتمدون على الزراعة، وميثلون معظم فقراء 
الريف البالغ عددهم 900 مليون نسمة. وإذا 

أمكن إدارة تطوير الطاقة احليوية بالشكل 
املناسب وتوجيهها مبا يعود بالفائدة على 

احملتاجني، فإن ذلك ميكن أيضاً أن يساهم في 
حتسني مرافق البنية التحتية ويساعد على 

الوصول إلى األسواق في املناطق الريفية.

والتقديرات اخلاصة بإمكانات احلد من آثار تغير 
املناخ باستخدام الطاقة احليوية ينبغي أن 

تأخذ في االعتبار األمن الغذائي ومدى توافر 
املوارد. فمن الالزم وضع معايير لالستدامة 

لضمان اإلدارة املستدامة للتربة واملياه، وحماية 
التنوع البيولوجي ومناطق احملميات الطبيعية. 

وفي نفس الوقت، يجب ضمان حقوق 
ومعيشة السكان احملليني. وميكن أن يؤدي 

حتسني نظم استخدام الطاقة في املنازل إلى 
التقليل كثيراً من انبعاثات غازات االحتباس 

احلراري بتكلفة قليلة نسبياً.

ولقد كان تأثير إنتاج الوقود احليوي من حيث 
التخفيف من آثار تغير املناخ متفاوتاً حتى 

اآلن، ألن التخفيف من هذه االنبعاثات يختلف 
كثيراً بني أنواع الوقود احليوي السائلة، واخلامات 

املستخدمة، واملوقع واألساليب التكنولوجية 
املستخدمة في اإلنتاج. ومع ذلك، ففي جميع 

احلاالت سيكون احلد من االنبعاثات محدوداً، بل 
إنها قد تزداد إذا أدى إنتاج الوقود احليوي السائل 

إلى اإلسراع بتحويل الغابات أو املراعي إلى 
أراض محصولية.
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للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ

أمانة مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي 
مكتب املدير العام املساعد 

اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

الهاتف: 53101 570 06 (39+) 
الفاكس: 56172 570 06 (39+) 

 wsfs2009-secretariat@fao.org:البريد اإللكتروني
مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي

روما 16-18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009

وعلى اجلانب اآلخر، أحدثت الزيادة في إنتاج 
الوقود احليوي السائل بالفعل آثاراً كبيرة على 

أسواق املنتجات الزراعية واألمن الغذائي. فقد 
كان الوقود احليوي السائل أكبر مصدر للطلب 

اجلديد على السلع الزراعية األساسية في 
السنوات األخيرة، وهكذا، يكون إنتاج الوقود 

احليوي قد ساهم في إحداث الزيادة احلادة التي 
حدثت أخيراً في أسعار السلع األساسية 

الزراعية وفي توقع بقاء األسعار في املستقبل 
أعلى مما كان من املمكن أن تكون عليه في 
حالة عدم التوسع في إنتاج الوقود احليوي. 

ومن املتوقع أن يكون الطلب على املواد اخلام 
الزراعية املستخدمة في إنتاج أنواع الوقود 

احليوي السائل من العوامل املهمة في أسواق 
السلع الزراعية خالل العقد املقبل ورمبا لفترة 

أطول من ذلك.

ويعتمد تأثير إنتاج الوقود احليوي السائل 
بدرجة كبيرة على مكان وكيفية إنتاجه. 

وميكن للتكنولوجيات املبتكرة - مبا في ذلك 
تكنولوجيات اجليل الثاني - وأنواع الوقود 
احليوي القائمة على املياه، وتشجيع طرق 

اإلنتاج املستدامة والتكامل بني نظم الغذاء 
ونظم الطاقة، أن تخفف كثيراً من اآلثار 
السلبية وتشجع على حتقيق منافع أكبر 

على جميع املستويات. وهناك حاجة إلى إجراء 
بحوث لتحديد أفضل اخليارات وتبادل اخلبرات 

واملعارف بشأن تكنولوجيات إنتاج الوقود احليوي 
لكي تعم املنفعة على اجلميع.

اخلالصة

إن التحديات املترابطة املرتبطة بتحقيق 
األمن الغذائي العاملي، والتكيف مع تغير 

املناخ وتخفيف آثاره، وتلبية الطلب املتزايد 
على الطاقة ال ميكن التصدي لها كل على 

حدة. وتتيح قوة الدفع احلالية لالستثمار في 

حتسني السياسات واملؤسسات والتكنولوجيات 
الزراعية لتحقيق األمن الغذائي واألهداف 

اخلاصة بتوفير الطاقة، فرصة فريدة إلدماج 
إجراءات التخفيف من آثار تغير املناخ والتكيف 

معه في صلب العمل الزراعي. وفي نفس 
الوقت، فإن أي برنامج خاص بتغير املناخ من 

ن املساهمات التي ميكن  الالزم أن يعترف ويثمِّ
أن تقدمها الزراعة للتكيف مع تغير املناخ 

والتخفيف من آثاره من خالل خيارات تضمن 
أيضاً مساهمتها في حتقيق األمن الغذائي 

العاملي وحتقيق التنمية بصفة عامة.

اعتبارات السياسات العامة املنبثقة 

عن املنتدى الرفيع املستوى الذي نظمته 

منظمة األغذية والزراعة بشأن كيفية 

إطعام العالم في 2050 )روما، 13-12 أكتوبر/ 

تشرين األول 2009(

تواجه املوارد الطبيعية معوقات وحتديات  _
تكتنف تغذية سكان العالم الذين ال 

يكف عددهم عن الزيادة. وهناك مفاضالت 
حلل البعض منها. وعلى سبيل املثال، فإن 

التوسع في إنتاج الوقود احليوي حلل مشكلة 
الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة انعدام 

األمن الغذائي إذا لم يتم التعامل معها 
بالشكل املناسب.

الغذائي  _ األمن  أن  املنتدى على  اتفق 
إذ تستطيع  املقدمة.  يأتي في  أن  ينبغي 

التوسع  تقييد  في  تنظر  أن  احلكومات 
إنتاج الوقود احليوي من خالل إصدار  في 

باستخدام  اخلاصة  والتنظيمات  القواعد 
بني  وهناك عالقات متداخلة  األراضي. 

بعدم  الزراعة  تتأثر  إذ  والطاقة،  الزراعة 
كما  لها،  املتاحة  الطاقة  كميات  توافر 

وسرعة  الطاقة  أسعار  مبستوى  تتأثر 
الكفيلة  اآلليات  تساعد  أن  وميكن  تقلبها. 

الطاقة في وضع  باحلد من تقلب أسعار 
املنطقي. التخطيط 

وترتيباً على ذلك، اعترف فريق اخلبراء بأن زيادة  _
اإلنتاجية قد تأتي على حساب االستدامة. 

وليس مما يبعث على الدهشة أن بعض 
املشاركني في املنتدى تساءلوا عما إذا كان 

نه من  اجملتمع الدولي لديه من املعارف ما ميَكِّ
تغذية العالم بشكل مستدام.

كان من املوضوعات التي ترددت بقوة أثناء  _
املنتدى االفتقار إلى سياسات متكاملة بني 
القطاعات )مثل الزراعة، والغابات والطاقة( 

وعدم وجود جتانس بني السياسات التي توضع 
على املستوى الدولي والسياسات التي 

توضع على املستويني الوطني واحمللي.

اعترف فريق اخلبراء بأن التنوع احملصولي  _
احملاصيل  بتكيف  الكفيلة  السبل  يوفر 

مع تغير املناخ. وأكد اخلبراء أن مؤمتر تغير 
املناخ املزمع عقده في كوبنهاجن ينبغي أن 
املبذولة لتكيف احملاصيل،  بأن اجلهود  يسلِّم 

مبا في ذلك صون التنوع البيولوجي 
النباتات، متثل  تربية  برامح  واستخدامه في 
جزءاً أساسياً من اجلهود الشاملة من أجل 

املناخ. التكيف مع تغير 

كان هناك رأي مؤداه أن احملاصيل الثانوية  _
وغير املستغلة بالكامل ميكن تنميتها بحيث 

تصبح أكثر قيمة في الظروف املناخية 
املقبلة وخصوصاً بالنسبة للفقراء، وأنه 

ميكن االستفادة من التنوع البيولوجي ليس 
فقط في زيادة اإلنتاج بل وكذلك في حتسني 

القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية. 
فكمية املواد الغذائية املنَتجة مهمة، شأنها 

شأن جودتها وخصوصاً في نظر السكان 
األغنى واألكثر تعليماً في املستقبل.
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 الدعم الزراعي غير 
التشويهي لألسواق

التحدي

أبرزت أزمة الغذاء العاملية التي حدثت مؤخراً 
قضية األمن الغذائي البالغة األهمية، 

وهشاشة النظام الغذائي العاملي، وكذلك 
احلاجة إلى توسيع قدرة اإلنتاج الزراعي في 

البلدان املتقدمة والنامية سواء بسواء على 
تلبية الطلب على الغذاء حالياً ومستقبالً. 
ولهذا التحدي عنصران هما: ضمان األمن 

الغذائي والتغذوي ملليار جائع في عالم اليوم 
والتمتع بالقدرة على توفير الغذاء لسكان 

العالم الذين سيصل عددهم إلى 9.1 مليار 
نسمة بحلول عام 2050.

وثمة قضية أساسية تتمثل في كيفية 
تشكيل وتصميم الدعم الذي يُقّدم 

للمزارعني في البلدان املتقدمة والنامية مع 
اإلقالل إلى أدنى حد من التشوهات التي 

تلحق باألسواق العاملية والتي ميكن أن تكون 
ضارة للبلدان النامية، والعمل في الوقت 

نفسه على حتقيق كفاية اإلمدادات الغذائية 
العاملية، واألمن الغذائي لناقصي التغذية، 

واحلد من الفقر، وتوفير حوافز للنمو من أجل 
املزارعني، ال سيما صغارهم، في بلدان العجز 

الغذائي ذات الدخل املنخفض.

وتقدم البلدان املتقدمة دعماً للمزارعني 
لزيادة دخل املزرعة، واحلد من تقلُّب الدخل، 

وحتسني قدرة القطاع الزراعي على املنافسة، 
والوقاية من الكوارث الطبيعية، وتوفير غذاء 

مأمون وجيد. وميكن أن تتسبب سياسات 
الدعم الزراعي لإلنتاج احمللي في تشوهات في 

أسواق العالم، من قبيل انخفاض األسعار 
العاملية، وتضاؤل الطلب على الواردات، 

وتقييد الوصول إلى األسواق، والتسبب في 
إيجاد مثبطات لإلنتاج الزراعي في البلدان 

النامية على املدى الطويل.

القضايا األساسية

الدعم املنفصل

بينما كانت قيمة الدعم اإلجمالي املقدم 
من منظمة التعاون والتنمية في امليدان 

االقتصادي للزراعة مستقرة مبرور الوقت، فقد 
أدت اإلصالحات الدورية التي حدثت منذ بداية 

جولة أوروغواي إلى تغيير القيمة الترجيحية 
النسبية لألدوات اخملتلفة على صعيد 

السياسات، بحيث زاد االعتماد على ما يطلق 
عليه اسم الدعم املنفصل وفقاً ألحكام 

منظمة التجارة العاملية. فاملدفوعات املستندة 
إلى املنطقة واالستحقاقات التاريخية وقيود 
املدخالت ومجموع الدخل الزراعي التاريخي  

تعد »منفصلة« عن قرارات اإلنتاج احلالية ومن 
ثم فإن أثرها يعتبر أقل على اإلنتاج والتجارة. 

وتشمل السياسات املنفصلة ليس فحسب 
تقدمي الدعم لتنحيات األراضي جانباً، بل أيضاً 
تقدمي الدعم أيضاً للتكنولوجيا وملهارات رأس 

املال البشري الزراعي، واحلوافز التي تشجع 
على إبقاء األراضي املنحاة جانباً جاهزة لإلنتاج 

وفي حالة قابلة لالستدامة بيئياً وغير ذلك 
من السياسات املماثلة، ومن املمكن أن تكون 
بديالً عن االحتياطيات السلعية املادية. ومن 
املمكن إدخال األراضي املنتجة املنحاة جانباً 
في اإلنتاج الفعلي في البلدان ذات الدخل 

املرتفع في غضون فترة تتراوح من 6 إلى 10 
أشهر )واالستجابة التي حدثت مؤخراً على 

جانب العرض هي دليل على ذلك(، بحيث توّفر 
احتياطياً قوياً ألي حاالت نقص في األغذية، 

بينما ال تشوه في الوقت نفسه األسواق 
العاملية احلالية بواسطة اإلنتاج املفرط.

تزايد الدعم ذي الصلة بالتأمني

مع حتوُّل الدعم الزراعي املقدم من منظمة 
التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي من 

التدابير املستندة إلى السلع إلى التدابير 

املنفصلة، أصبح الدخل الزراعي أكثر تبايناً، 
ويتزايد االعتماد على شبكات أمان عامة على 

شكل تدابير للتخفيف من اخملاطر من قبيل 
تأمني اإليرادات أو التأمني املتعلق باألحوال اجلوية 
لتوفير احلماية. وبينما يتوافر في بلدان منظمة 

التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي تأمني 
خاص بشأن معظم اخملاطر الزراعية، فإن دعم 

التأمني العام، في بعض احلاالت، يزاحم عادة 
القطاع التأميني اخلاص، وقد يتسبب في وجود 
مثبطات لزيادة أنشطة اإلنتاج احملفوفة مبخاطر 
أكبر، مما ميكن أن يصبح عامالً مشوهاً لألسواق.

ولكي تكون نظم التأمني املدعومة حكومياً 
غير تشويهية لألسواق، فإنها يجب أن تتناول 

حاالت فشل األسواق من قبيل الظواهر اجلوية 
التي يصعب إلى حد كبير التنبؤ بها وتقل 

احتماالت حدوثها ولكنها تتسبب في ضرر 
كبير، وهي ظواهر ال يوجد عادة تأمني ضدها من 

جانب القطاع اخلاص، وهو أمر ميكن أن يكون 
مدمراً بالنسبة للمزارعني. أما اخملاطر األخرى 

»العادية بدرجة أكبر« فمن املمكن أن تتعامل 
معها السوق اخلاصة ويتعامل معها املزارعون 

أنفسهم، عن طريق طائفة متنوعة من األدوات، 
من بينها تأمني الرقم القياسي، واألدوات املالية 

احلديثة إلدارة اخملاطر، وغير ذلك.

الوصول إلى األسواق في بلدان منظمة 
التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي

تتسبب سياسات احلدود التي تقيِّد وصول السلع 
من بلدان ثالثة إلى األسواق في تشويه التجارة. 

وتأخذ تقييدات الوصول إلى األسواق شكل 
حواجز جمركية وطائفة واسعة من التدابير 

غير اجلمركية. وتؤدي هذه التقييدات إلى تشويه 
التجارة واإلنتاج من خالل آثارها احلمائية على 

املنتجني احملليني. وما زالت الصادرات من البلدان 
النامية تواجه حواجز استيراد عالية، باستثناء 

البلدان التي تستفيد من الوصول إلى األسواق 
بتعريفة جمركية مميزة. ويتضح من التحليالت 
أن تقييدات الوصول إلى األسواق تتباين تبايناً 
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واسعاً بني البلدان، وتؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً 
على زهاء 30 بلداً نامياً. وفي البلدان الغنية، 

تتركز تلك التقييدات في قطاعات اللحوم 
ومنتجات األلبان والسكر والتبغ. وعلى ما يبدو 
فإن التعريفات العالية على املنتجات الغذائية 

للمناطق املعتدلة والتعريفات املنخفضة 
على املنتجات االستوائية تشكل منطاً معتاداً 

من أمناط احلماية في  مرحلة ما بعد جولة 
أوروغواي في العديد من البلدان املتقدمة. وما 

زال تصاعد التعريفات اجلمركية كبير احلجم 
وقد يكون له آثار ضخمة على تنمية الصناعة 

الزراعية في البلدان النامية. وميكن أن تشهد 
التجارة الزراعية للبلدان النامية توسعاً كبيراً 

إن ما سمحت بلدان منظمة التعاون والتنمية 
في امليدان االقتصادي بزيادة الوصول إلى 

أسواقها وقللت من إعاناتها الزراعية احمللية 
ومن تعريفات االستيراد.

إجراءات التصدير

وإلعانات التصدير أثر تشويهي ألنها توفر حوافز 
لإلنتاج، ويؤدي تصدير إنتاج فائض عادة إلى 

خفض األسعار العاملية. وعلى مدى الزمن، فإن 
األثر التضافري لتدابير إعانات التصدير والدعم 
احمللي التي تطبقها بلدان التعاون والتنمية في 

امليدان االقتصادي على هذه السلع رمبا يكون قد 
أسهم في خفض إنتاج البلدان النامية ذاتها، 
وتصاعد االعتماد على الواردات املتزايدة، وتغير 

أمناط االستهالك.

وتسمح القروض االئتمانية التصديرية 
للمشترين األجانب بتأجيل السداد في ظل 
شروط أفضل مما تتيحه املؤسسات املالية. 
ومن بني املبررات املطروحة الستخدام هذه 

القروض هو أن البلد املتلقي يعاني من عوائق 
في السيولة ومن ثم فإن استخدامها قد 

يعزز من التجارة ال أن يشوهها. إال أنه يبدو من 
الناحية العملية أن البلدان األشد فقراً قد تلقت 

حصة صغيرة فحسب من القروض االئتمانية 
التصديرية املتاحة.

كما أن املعونة الغذائية ميكن أن تشوه التجارة 
إذا لم تكن هناك »إضافة استهالكية«. وتعتبر 
املعونة الغذائية الطارئة إضافية متاماً بالنظر 

إلى أن املتلقني ال يتمتعون بالقدرة على احلصول 
على األغذية اإلضافية الالزمة. أما املعونة 
الغذائية غير الطارئة فإنها تتسم بدرجات 

متفاوتة من اإلضافة وبالتالي بآثار تشويهية.

دعم الزراعة أثناء التنمية

لقد كان هدف التحّول عن الهياكل الزراعية 
املنخفضة الدخل واالقتصادات الريفية إلى 

اقتصادات متطورة ومستندة إلى الصناعة هو 
الذي يقف وراء السياسات الزراعية في البلدان 

النامية عموما. وفي املراحل األولى من هذا 
التحوُّل، كانت السياسات املعتمدة ترمي عادة 
إلى إبقاء أسعار األغذية وإبقاء األجور بالتالي 

منخفضة. وكان تأثير هذه السياسات بوجه عام، 
مقيساً باملعدالت االسمية للمساعدة، هو إلى 

حد كبير فرض ضريبة على املنتجني الزراعيني 
)هي املعدالت االسمية السلبية للمساعدة( 

)الشكل 2(. وبصفة عامة، واجهت القطاعات 
الزراعية في كثير من البلدان النامية حتيُّزات 

سلبية على صعيد السياسات، ومعدالت منو 
منخفضة، ومعدالت فقر مرتفعة، مما أسفر عن 

زيادة االعتماد على الواردات الغذائية.

وفي مراحل التحوُّل األخيرة، أي عندما يزيد 
متوسط الدخل )على مستوى دخل فردي قدره 
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املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

الشكل 1: الدعم الزراعي املقدم من منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي في الفترة 2007-1986

معامل تشويه 
التجارة

تقديرات دعم 
املنتجني

 األساس:
1.0= 1988-1986

األساسية احلقائق  بعض 

لقد كانت القيمة النقدية جملموع الدعم املقدم من منظمة التعاون والتنمية  _
في امليدان االقتصادي للزراعة مستقرة تقريباً على مدى الزمن، على الرغم من 

اإلصالحات الدورية التي حدثت منذ بداية جولة أوروغواي. فوفقاً لبيانات منظمة 
التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي، وخالل الفترة من 1986-1987 إلى 

2005-2007، انخفضت نسبة دعم املنتجني إلى قيمة اإلنتاج من 40 إلى 29 في 
املائة. ونتيجة لذلك، انخفض املعامل التجميعي لتشويه التجارة في ما يتعلق 

بالدعم الزراعي املقدم من منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي من 
0.96 في عام 1986 إلى 0.74 في عام 2007 )الشكل 1(.

تغيَّرت مبرور الوقت البيئة العاملية التي تُطبَّق في ظلها سياسات الدعم اخلاصة  _

مبنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي، من عرض زائد متوطن وأسعار 

سلعية حقيقية آخذة في الهبوط إلى أسعار آخذة في االرتفاع على الرغم من 

تباطؤ منو الطلب.

وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع الطلب على الطاقة احليوية هو الذي يقف وراء  _

نسبة 30 في املائة من الزيادة في املتوسط الترجيحي ألسعار احلبوب بني عامي 

2000 و2007. ورغم أن أسعار األغذية قد انخفضت منذ أن بلغت ذروتها عام 

2008، فإن من املنتظر أن تظل أعلى من املعايير التاريخية.
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وتهبط حصة املزارعني في مجموع العمالة، 
يبدو أن سياسات الدعم الزراعي في البلدان 

النامية تصبح إيجابية مع تزايد املعدالت 
االسمية للمساعدة و هبوط حصة الزراعة 
في االقتصاد وتزايد متوسط الدخل الزراعي 

والدخل الكلي )الشكل 2(.

على أن هناك اتفاقاً متزايداً اليوم بأن 
النمو الزراعي هو عنصر أساسي في توسع 
االقتصاد برمته. كما أن هناك دالئل عملية 
على أن منو الناجت احمللي اإلجمالي املتأتي من 

الزراعة هو أشد فعالية في تخفيف حدة 
الفقر من النمو الناجم عن القطاعات 

غير الزراعية. وأدى ذلك إلى حتفيز حتول في 
السياسات الداعمة للزراعة، والسيما 

لقطاع أصحاب احليازات الصغيرة، واألنشطة 
املرتبطة بها. ومن األمثلة على ذلك مبادرة 

الكويال لألمن الغذائي التي أطلقتها 
مجموعة الثمانية )يوليو/متوز 2009(.

السياسة التجارية في البلدان النامية

تتدرج السياسات التجارية في البلدان النامية 
من فرض تعريفات جمركية منخفضة جداً 
في البلدان ذات الدخل املنخفض إلى فرض 
تعريفات جمركية متوسطة ومرتفعة في 

بعض البلدان النامية املتوسطة الدخل. 
وينبغي أن تكون السياسات التجارية مكّملة 

للسياسات واالستراتيجيات االستثمارية 
احمللية. وعلى هذا فإن  حّيز السياسات، مثالً 

على شكل مرونة تدابير احلدود، كأحكام 
املنتجات اخلاصة ملراعاة »فجوات التنمية«، يلزم 
تبريره من حيث القدرة على دعم االستثمارات 

احمللية، أو املزارعني ذوي احليازات الصغيرة. 

وقد أجرت بلدان نامية كثيرة إصالحات 

اقتصادية كبرى منذ ثمانينيات القرن 

العشرين، من بينها إنهاء ضرائب الصادرات 

الزراعية تدريجياً، واحلد من حماية التصنيع 

التحويلي، والسماح لألسواق بأن حتدد قيمة 

عملتها. ولكن تشوه اإلنتاج، والسيما 

في أسواق عوامل اإلنتاج في العديد من 

القطاعات الزراعية، ما يزال واسعا. ومن 

الواجب دمج سياسات التجارة على نحو 

تُسهم فيه في حتقيق األهداف األساسية 

للحد من الفقر وإرساء التنمية املستدامة 

ملصلحة الفقراء واحملرومني من األمن الغذائي. 

كما يجب أن تدعم هذه السياسات النمو 

العادل، وتعزز التنمية البشرية، وتكفل اإلدارة 

الصحيحة للموارد الطبيعية وحماية البيئة.

إعانات املدخالت

من املمكن أن تؤدي إعانات املدخالت، إذا 
اسُتخدمت استخداماً فعاالً، دوراً هاماً في 
ز اإلنتاج الغذائي،  التنمية الزراعية، وأن حتفِّ

وتزيد من الدخول الزراعية، وتعزز األمن الغذائي 
والتغذوي. على أن هناك مخاطر من حيث 

التصميم والتنفيذ الباهظي التكلفة وغير 
الفعالني باستخدام موارد شحيحة. وتبعاً 

للظروف احمللية، حتقق إعانات املدخالت أقصى 
درجات فعاليتها في تعزيز اإلنتاج واستحثاث 

تأثيرات مضاعفة للنمو في ما يتعلق باألغذية 
األساسية، وبخاصة في البلدان ذات األسواق 

غير الكاملة أو التي ال توجد فيها أسواق، وقد 
تقتضي وجود سياسات استثمارية تكميلية. 

وقد عانت إعانات املدخالت في املاضي من 
أوجه ضعف في التصميم والتنفيذ 
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جميع املنتجات األولية
املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

الشكل 2 - متوسط املعدالت اإلسمية للمساعدة املقدمة للمنتجني الزراعيني هو دالة للدخل 
الفردي في البلد.

للتصدير القابلة لالستيرادالقابلة 

نصيب الفرد من الدخل )املسّجل(

للتجارة القابلة  جميع املنتجات األولية

ساعدة 
سمية للم

ت اإل
ط املعدال

س
متو

 3 000~(
دوالر/سنة(

 22 000~(
دوالر/سنة(

)~400 دوالر/سنة(

ال تتأثر البلدان النامية واألسر املعيشية بطريقة موحدة بالتشوهات التجارية  _

الناجمة عن السياسات التي تتبعها منظمة التعاون والتنمية في امليدان 

االقتصادي وذلك بسبب األفضليات التجارية االنتقائية لبعض البلدان واختالف 

الواردات الصافية أو املواقف التصديرية بني البلدان وكذلك بني األسر املعيشية 

اخملتلفة ) الريفية، احلضرية( ضمن البلد ذاته. 

وبالنسبة للبلدان النامية، فإن هبوط االستثمارات الزراعية على مدى العقدين  _

املاضيني الذي يرجع في جانب منه إلى انخفاض األسعار، بالترافق مع إلغاء 

خدمات الدعم )االئتمان والتسويق واملساعدة باملدخالت، وما إلى ذلك(، قد خلَّف 

أثراً سلبياً على النمو الزراعي )وفي بعض احلاالت إلى انخفاض فوري في اإلنتاج 

والغالت والنوعية(. وقاد ذلك إلى انخفاضات حادة في الدخول الزراعية وتصاعد 

معدالت الفقر الريفي.
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للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ

أمانة مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي 
مكتب املدير العام املساعد 

اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

الهاتف: 53101 570 06 (39+) 
الفاكس: 56172 570 06 (39+) 

 wsfs2009-secretariat@fao.org :البريد اإللكتروني
مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي

روما 16-18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009

في بعض األقاليم، ورمبا تدعو احلاجة إلى 
زيادة التشديد على تطوير البنية األساسية 

لإلمداد باملدخالت وتوفير إمكانية احلصول 
عليها، وذلك كجزء من استراتيجية 

استثمارية طويلة األجل.

شبكات األمان ألصحاب احليازات 

الصغيرة

تتعرض الزراعة في البلدان النامية خملاطر 
طبيعية وسوقية مختلفة تعرضاً أكبر 
بكثير مما تتعرض له الزراعة في البلدان 

األخرى. وبالنظر إلى عدم وجود أدوات أخرى 
وشبكات أمان، يُنفق قدر كبير من مدخرات 

صغار املنتجني في البلدان النامية على تأمني 
النفس. وعالوة على ذلك، كثيراً ما تصبح تلك 
البلدان محصورة في أنشطة إنتاج منخفضة 
العائد ولكنها منخفضة اخملاطر. والسياسات 

الرامية إلى احلد من اخملاطر التي يواجهها 
املزارعون ذوو الدخل املنخفض وإلى مساعدة 

هؤالء املنتجني على التكيُّف مع الهزات 
السلبية ميكن أن تكون فعالة في إطالق 

إمكانات مدخراتهم وفي انتشالهم من براثن 
الفقر. وباإلضافة إلى ذلك فإن السياسات 

العامة يجب أن تشتمل أيضاً على شبكات 
أمان جملابهة اخملاطر احملدقة باألمن الغذائي 

والتغذوي، ومدفوعات للمزارعني مقابل 
اخلدمات البيئية. ومن املمكن أن تكون شبكات 

األمان املستندة إلى األسواق، مبا يشمل 
التأمني الطقسي املستند إلى مؤشرات 

معتمدة، مكمالت مفيدة لتدابير الدعم احمللي 
األخرى ذات الصلة. وتشمل أمثلة التدابير التي 

تقلل من اخملاطر املتعلقة بالدخل واألسعار 
وعدم اليقني االستثمار في البنية األساسية 

للمعلومات لتمكني األسواق التأمينية، ونظم 
معلومات األسواق لتحسني شفافية األسواق 

وتيسير تبادل املعلومات، والقوانني الواضحة 
واملستقرة واألطر القانونية، والتأمني املوّجه 
وشبكات األمان ضد حاالت فشل احملاصيل 

وحاالت اجلفاف وغيرها من الكوارث.

إدارة األزمات الغذائية العاملية

تدل األحداث األخيرة على أن هناك حاجة إلى 
إرساء آليات أمان عاملية إزاء األزمات الغذائية 
الناجمة عن الصدمات االقتصادية. ومن بني 

هذه اآلليات احملتملة إقامة نظام رد فعل مبكر 
مصمم إلحياء اإلنتاج الغذائي والسيما في 
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض، 
وذلك باالستناد إلى اآلليات القائمة بالفعل 

اخلاصة بالكوارث الطبيعية أو أزمات النزاعات. 
وميكن أن تُعنى آلية أخرى مبسألة قلة متويل 
جتارة االستيراد خالل فترات أسعار األغذية 

العالية. وثمة حاجة إلى استراتيجيات 
ومؤسسات لضمان الوصول املناسب للبلدان 
املستوردة الصافية لألغذية إلى اإلمدادات في 

أوقات األزمات.

أسئلة بشأن السياسات

يتمثل حتٍد أساسي أمام واضعي السياسات 
في كيفية تشكيل وتصميم الدعم الذي 

م للمزارعني في كل من البلدان املتقدمة  يُقدَّ
والبلدان النامية لبلوغ أهدافها الوطنية 
املستقلة بدون إحلاق الضرر باملزارعني في 

البلدان الثالثة، مع تعزيز كفاية الغذاء العاملية 
واألمن الغذائي في الوقت نفسه، واإلقالل إلى 

أدنى حد من التشوهات التجارية والسوقية.

ما هي أنواع إجراءات الدعم التي ميكن  _
استخدامها لضمان أن يزيد املزارعون 

الذين يواصلون القيام باألنشطة الريفية 
من إنتاجيتهم وإنتاجهم الزراعيني لتلبية 

التحديات االقتصادية املقبلة؟ وما هي 
أنواع الدعم غير التشويهي التي ميكن أن 

تكون مناسبة في البلدان النامية والبلدان 
املتقدمة؟ وهل يتطلب املزارعون من أصحاب 

احليازات الصغيرة في البلدان النامية دعماً 
مخصوصاً في اآلجال القصيرة واملتوسطة 

والطويلة لتعزيز قدرتهم اإلنتاجية 
والتنافسية؟

ع في الفصل في سياسات  _ هل ميكن التوسُّ
الدعم التي تتبعها منظمة التعاون 

والتنمية في امليدان االقتصادي توسعاً 

أكثر توازناً في ما بني بلدان منظمة التعاون 
والتنمية في امليدان االقتصادي وفي ما 

يتعلق بجميع السلع الزراعية؟ وهل ميكن 
ربط السياسات املنفصلة باإلبقاء على 

»احتياطيات« لإلنتاج الزراعي في البلدان 
املرتفعة الدخل؟

بالنظر إلى استمرار ارتفاع مستويات الدعم  _
املقّدم إلى املزارعني في البلدان املتقدمة، 
هل ميكن أن تقّدم بلدان منظمة التعاون 

والتنمية في امليدان االقتصادي متويالً 
تعويضياً من أجل االستثمارات الزراعية أو 

التدابير األخرى املعززة للنمو الزراعي إلى 
البلدان املنخفضة الدخل؟ 

هل ينبغي أن حتد بلدان منظمة التعاون  _
والتنمية في امليدان االقتصادي من التعامل 

الغالب من جانب التأمني الزراعي املدعوم 
حكومياً مع اخملاطر الزراعية املتطرفة التي 

ال ميكن التنبؤ بها والتي تتسبب في حاالت 
فشل األسواق، بينما تترك اخملاطر األخرى 

لكي يغطيها القطاع اخلاص؟

ما هي السمات احملتملة لصندوق رد فعل  _
مبكر ملساعدة املزارعني في بلدان العجز 

الغذائي ذات الدخل املنخفض على إحياء 
إنتاجهم في حاالت األزمات الغذائية 

الناجمة عن الصدمات االقتصادية؟

ما هي أنواع املؤسسات والترتيبات التي  _
ميكن أن تضمن الوصول املناسب للبلدان 

املستوردة الصافية لألغذية إلى اإلمدادات 
في أوقات األزمات؟

هل ميكن استحداث آليات ألصحاب احليازات  _
الصغيرة لالستفادة من نظام االئتمانات 

للتعويض عن الكربون؟
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أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - 
إطالق القدرة الكامنة

التحدي

بعد عقود من تدهور نصيب الفرد من إنتاج 
األغذية، عاد الشعور بالتفاؤل إلى الظهور 
من جديد بشأن التوقعات اخلاصة بأفريقيا 

والزراعة األفريقية. فقد جتاوز النمو فى الزراعة 
واالقتصاد ككل النمو السكاني في العديد 

من البلدان، وانحسرت النزاعات املسلحة، 
وبدأت القوة تدب في املؤسسات اإلقليمية 

وشبه اإلقليمية، وحتقق تقدم طيب في 
حتسني بيئة األعمال. وهناك اتفاق واسع على 

أن الزراعة في أفريقيا لديها إمكانية هائلة 
للنمو بفضل املوارد الطبيعية الوفيرة، وهي 

األراضي واملياه.

وقد جتاوبت الزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى مع حتسن البيئة االقتصادية الكلية، 

وحتسن احلوافز السعرية الذي حتقق نتيجة 
لعدة عوامل من بينها تخفيف »األعباء 
الضريبية« على الزراعة، وارتفاع األسعار 

العاملية. وقد حتسن املعدل السلبي للحماية 
بالنسبة ألفريقيا ككل من نحو ناقص 20 

في املائة في الفترة 1975-1979 إلى أقل 
من ناقص 10 في املائة في النصف األول 

من العقد احلالي، وإلى ما يقرب من الصفر 
في عام 2005. غير أن التوقعات اإليجابية 

بالنسبة للزراعة في أفريقيا لن تتحقق دون 
اتخاذ إجراءات منسقة وهادفة في مجال 

السياسات، وتوفير استثمارات ضخمة، 
وخصوصا إذا كان للنمو الزراعي أن يستمر وأن 
يسفر عن انخفاض ملموس في معدالت سوء 

التغذية والفقر. 

وهناك الكثير من التحديات التي ينبغي 
التغلب عليها، مبا في ذلك الفجوة في 

التكنولوجيا التي تزداد اتساعا، وضعف البنية 
التحتية، وانخفاض القدرة التقنية، وتضاؤل 

منو أسواق مستلزمات اإلنتاج واملنتجات 
وخدمات األسواق املرتبطة بها، وبطء التقدم 

في حتقيق التكامل اإلقليمي، وجوانب القصور 
في احلوكمة واملؤسسات في بعض البلدان، 
والنزاعات، واإلصابات العالية بفيروس نقص 

املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة 

املكتسب )اإليدز( وانتشار هذا املرض هو 
وأمراض أخرى. 

وتتمثل اإلجراءات ذات األولوية الالزمة لضمان 
انطالق الزراعة والتنمية الريفية جنبا إلى 

جنب مع التخفيف من وطأة الفقر في حتسني 
القدرة على استحداث ونشر التكنولوجيات 

الزراعية احملسنة وصياغة السياسات الزراعية 
الالزمة لذلك، وحتسني فرص حصول املزارعني 

على املياه واملستلزمات احلديثة )البذور ذات 
النوعية العالية، واألسمدة وغيرها(، وإقامة 

البنية التحتية الريفية )الطرق، ومرافق 
التخزين وغير ذلك(، وربط املزارعني من أصحاب 

احليازات الصغيرة باألسواق، ومساعدتهم 
على التكيف مع الظروف اجلديدة ليصبحوا 

أكثر قدرة على اإلنتاج، وزيادة فرص العمل في 
الريف، واحلد من اخملاطر وحاالت التعرض لها، 
خاصة مخاطر األحداث املناخية ، والتقلبات 

السعرية، وزيادة إمكانيات احلصول على 
االئتمانات واألصول، واكتساب املهارات. وكل 
هذا سيحتاج إلى استثمارات من القطاعني 

العام واخلاص على حد سواء.

القضايا

املوارد الطبيعية

على الرغم من إمدادات املياه الطبيعية 
الوفيرة على مستوى القارة، فإن هذه الوفرة 

ليست موزعة بالتساوي. ولم تستطع أفريقيا 
حتى اآلن تكثيف إنتاجها الزراعي عن طريق 

الري وحتسني إدارة املياه )حصاد املياه وتخزينها(. 
ويتم استغالل أقل من 4 في املائة من موارد 

املياه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
واستخدام أقل من ربع املساحة الكلية 

لألراضي الصاحلة إلنتاج احملاصيل باالعتماد 
على مياه األمطار. ويوجد لدى النظام 

اإليكولوجي الزراعي إلقليم السافانا الرطب 
إمكانية لزيادة إنتاج احملاصيل والثروة احليوانية 

إذا أدير بصورة صحيحة، مع اتباع الدروس

مؤشر اإلنتاج الزراعي )1960 = 100(

شرق أفريقيا
أفريقيا

وسط 
أفريقيا

شمال 
أفريقيا

اجلنوب 
اإلفريقي

غرب أفريقيا

FAOStat :املصدر
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املستفادة من أقاليم أخرى، مثل املبتكرات 

التي حققت زيادات ضخمة في اإلنتاج في 

إقليم سيرادو في البرازيل. وقدرت منظمة 

األغذية والزراعة )املنظمة( األراضي اإلضافية 

احملتملة واملتاحة للزراعة بأنها متثل أكثر من 

700 مليون هكتار. ولكن يجب االعتراف، في 

الوقت نفسه، بأن فتح مناطق زراعية جديدة 

سيتطلب استثمارات ضخمة في البنية 

التحتية، والتكنولوجيا، وكذلك ضمانات 

مناسبة لتالفي اآلثار البيئية السلبية احملتملة.

التكنولوجيا

يتمثل أحد التحديات األساسية أمام حتقيق 

منو اإلنتاجية في أفريقيا في تعدد البيئات 

الزراعية اإليكولوجية والنظم الزراعية وكثرة 

عدد السلع الغذائية األساسية التي تنتجها. 

وكانت الزيادات في الغلة نتيجة لزراعة 

األصناف عالية الغلة أقل بكثير في أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى مما هي في األقاليم 

األخرى، ويرجع ذلك في جانب منه إلى عدم 

كفاية مستلزمات اإلنتاج  وأسواق املنتجات، 

وخدمات اإلرشاد الزراعي، وضعف البنية 

التحتية. وميكن أن متثل زراعة الكفاف خيارا 

تكميليا حيويا في الظروف املناخية احلالية، 

وظروف البنية التحتية، ووضع رؤوس األموال 

واأليدي العاملة في بعض أجزاء أفريقيا. 

وهناك أيضا خيارات متاحة لسد الثغرات 

الكبيرة املتعلقة باألداء في مجال اإلنتاج 

احليواني عن طريق تطبيق الهندسة الوراثية 

املتقدمة، ونظم األعالف، ومراقبة صحة 

احليوان وتربية احليوانات األخرى، وتكنولوجيا 

اإلنتاج وجتهيز املنتجات على مختلف 

املستويات. وكان استخدامها حتى اآلن 

محدودا بسبب ضعف املؤسسات في مجال 

ما قبل اإلنتاج وما بعده على حد سواء. ويوجد 

لدى هذه املنطقة أيضا إمكانات كبيرة عند 

استخدام التكنولوجيات الصحيحة واملعدلة 

احمللية في مجال إنتاج مصايد األسماك وتربية 

األحياء املائية.

التوقعات اخلاصة بصغار املزارعني

تعد الزراعة القائمة على احليازات الصغيرة 

الشكل السائد لتنظيم املزارع في أفريقيا. 

ولهذا فإن النمو الزراعي )وخاصة احملاصيل 

الغذائية األساسية( وتخفيض اجلوع والفقر، 

سيرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو في زراعة 

احليازات الصغيرة. ومع ذلك، تشهد النظم 

الغذائية حتوال نحو السالسل الغذائية 

املتكاملة عامليا، القائمة على املعرفة، 

وعلى تكثيف رؤوس األموال. ويعد رأس املال 

الرخيص، وإدخال التكنولوجيات اجلديدة، وزيادة 

فرص العمل خارج املزارع من العوامل التي 

تساعد على تغيير احلجم األمثل للمزارع 

لصالح احليازات الكبيرة. وقد تكون النتيجة 

على مدى الزمن زيادة متوسط حجم املزارع، 

وجتميع احليازات الزراعية، وزيادة االجتاه نحو 

الزراعة التجارية، وإمكانية الهجرة اإلجبارية 

خارج القطاع الزراعي. وفى هذه العملية، 

سيتعرض صغار املزارعني لضغوط متزايدة من 

أجل تعديل أوضاعهم. وهذا يشير إلى احلاجة 

امللحة إلى برامج وخطط وسياسات معدلة 
السكان )100 مليون(

تقديرات السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: 2050-1950

معدل النمو السكاني )في املائة(
املصدر: االمم املتحدة

سبة مئوية(
معدل النمو )ن

10 مليون(
سكان )0

ال

األساسية احلقائق  بعض 

كان النمو االقتصادي بالنسبة للقارة ككل يتجاوز 5 في املائة حتى عام 2008،  _

ويتجاوز 5.5 في املائة بالنسبة ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويرجع الفضل 

في معظم هذا النمو الذي حتقق منذ عام 2000 إلى صادرات السلع األساسية.

وكان النمو الزراعي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يتجاوز 3.5 في املائة، أي  _

أعلى بكثير من املعدل السنوي احلالي للنمو السكاني وهو 2 في املائة.

ومع ذلك، كان 212 مليون نسمة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أي نحو 30  _

في املائة من مجموع السكان، يعانون من الفقر وسوء التغذية بصورة مزمنة في 

الفترة 2004-2006. ومن املقدر أن هذا الرقم قد ازداد إلى 265 مليون نسمة في 

عام 2009 بسبب ارتفاع أسعار األغذية واألزمة االقتصادية. ويعاني نحو 38 في 

املائة من األطفال دون سن اخلامسة من نقص التغذية املزمن.

ومن املتوقع أن ينمو سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من نحو 770 مليون  _

نسمة في عام 2005 إلى ما بني 1.5 مليار ومليارين في عام 2050. وعلى الرغم 

من الهجرة السريعة من الريف إلى احلضر، فإن العدد املطلق لسكان الريف من 

املرجح أيضا أن يواصل النمو.

وزادت غلة احلبوب بصورة طفيفة ولكنها مازالت في حدود 1.2 طن للهكتار في  _

هذه املنطقة، مقارنة مبتوسط يبلغ 3 أطنان في العالم النامي ككل. 

وكان استهالك األسمدة يبلغ 5 كيلوغرامات فقط في أفريقيا جنوب الصحراء  _

الكبرى في عام 2007، مقارنة مبا مقداره 62 كيلوغراما في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، و127 كيلوغراما في جنوب آسيا، و152 كيلوغراما في أمريكا اجلنوبية. 

ويتم ري 4 في املائة فقط من األراضي الصاحلة للزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء  _

الكبرى، مقارنة بنحو 20 في املائة على املستوى العاملي و 38 في املائة في آسيا.
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ويتم إعداد نحو 65 في املائة من األراضي املزروعة في أفريقيا جنوب الصحراء  _

الكبرى بصورة يدوية، و25 في املائة بواسطة حيوانات اجلر، وأقل من 10 في 

املائة بواسطة اجلرارات. وتشير التوقعات بالنسبة لعام 2050 إلى أن استخدام 

اجلرارات سيتخلف عن جميع األقاليم األخرى بنحو 50 في املائة.

ويتميز اإلنتاج الزراعي في أفريقيا بارتفاع خسائر ما بعد احلصاد، وميكن أن تصل  _

إلى 15 في املائة في احلبوب والبقول والبذور الزيتية، وإلى 30 في املائة في اجلذور 

والدرنيات، وإلى 40 في املائة في بعض الفواكه واخلضروات. وبالنسبة للحبوب، 

متثل اخلسائر املتكبدة نحو 17 مليون طن كل عام.

وأدى إدخال الهندسة الوراثية املتقدمة، ونظم األعالف، ومكافحة األمراض  _

البيطرية وغير ذلك من تكنولوجيا اإلنتاج إلى زيادة إنتاجية الثروة احليوانية، خاصة 

في القطاعات الفرعية التي تشهد منوا سريعا، وهي قطاعات الدواجن واخلنازير 

واأللبان التي تقوم بإمداد املراكز احلضرية، وفى بعض املناطق املرتفعة ذات احلرارة 

املعتدلة. غير أن إنتاجية الثروة احليوانية ال تزال منخفضة بشكل عام.

وتعد الغابات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حاسمة بالنسبة لسبل  _

معيشة املاليني من السكان الذين يعتمدون على خدماتها في معيشتهم 

اليومية، كما متثل بالوعات كربون حيوية ومناطق للتنوع البيولوجي. وتستأثر 

أفريقيا بنسبة 16 في املائة من مساحة الغابات في العالم، وتنتج نحو 19 في 

املائة من األخشاب املستديرة في العالم )2006(. وميثل خشب الوقود نحو 90 

في املائة من إنتاج األخشاب املستديرة. ويبلغ إجمالي القيمة املضافة في قطاع 

الغابات بأفريقيا 14 مليار دوالر أمريكي.

وميثل اإلنتاج العاملي من األحياء املائية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حاليا  _

1.2 في املائة فقط، إذ يبلغ 0.6 مليون طن.

املزارع الكبيرةاملزارع الصغيرة

Xاإلشراف على العمال غير املهرة وحتفيزهم

Xاملعارف احمللية

Xمشتريات األغذية واخملاطر )معيشة الكفاف(

Xالعمال املهرة

Xمعرفة األسواق

X املعارف التقنية

Xشراء مستلزمات اإلنتاج

Xالتمويل ورأس املال

Xاألرض

Xأسواق املنتجات

Xإمكانية تتبع مصدر املنتجات وضمان اجلودة

Xإدارة اخملاطر

Poulton et al. 2005 :املصدر

اجلدول 2: مزايا تكاليف املعامالت بالنسبة للمزارع الصغيرة والكبيرة
محليا لزيادة قدرة صغار املزارعني على حتسني 

إنتاجيتهم، وجعلهم أكثر قدرة على التنافس، 
والسماح لهم بدخول القطاعات الدينامية 

بالنسبة لألسواق الوطنية واإلقليمية 
والدولية. وينبغي زيادة االستثمارات لصالح 

صغار املنتجني.

ربط الزراعة باألمن التغذوي

من الضروري تضييق الفجوة التغذوية في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يتسع 

الفارق بني املتحصل الفعلي واملتحصل األمثل 
إلى احلد األقصى، وحيث تصل معدالت نقص 

التغذية إلى ذروتها. ويجب أن يقترن حتسني 
األمن الغذائي بتحسني األمن التغذوي الذي 

يشير إلى عنصر »اجلودة« في إنتاج األغذية، 
واستهالكها، وفي االحتياجات الفسيولوجية. 
ويعد االستثمار في البحوث لتحسني محتوى 

احملاصيل في املغذيات األساسية والدقيقة، 
واالستثمار في خدمات اإلرشاد الزراعي لزيادة 

املعرفة بالنباتات التي ميكن استخدامها لزيادة 
تنوع احملاصيل والتنوع الغذائي، من األمور 

الضرورية لتضييق الفجوة التغذوية.

انخفاض رؤوس األموال واالستثمار

تعاني الزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى من نقص رؤوس األموال بدرجة كبيرة. 

وهذا يدل على عدم كفاية االستثمار وكذلك 

على النمو السريع للسكان الريفيني في 

هذه املنطقة. وميكن أن يكون لعدم كفاية 

االستثمار في تطوير سلسلة القيمة لإلنتاج 

الزراعي ودعم اخلدمات أثر بالغ اخلطورة على 

األمن الغذائي لغالبية الفقراء واجلوعى الذين 
يعيشون في املناطق الريفية ويعتمدون بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة على الزراعة في سبل 
معيشتهم. وهناك اآلن حاجة ملحة إلى 

استثمار كبير في السلع العامة التي تدعم 
الزراعة، وخاصة البحوث واإلرشاد الزراعي، 

والطرق الريفية، ومشاريع املياه الكبيرة، 
والتعليم، والرعاية الصحية. ويتطلب املناخ 
االستثماري املواتي وجود مؤسسات تعمل 

بصورة جيدة تخصص وحتمي حقوق امللكية 
بصورة فعالة، وتشجع التجارة، وحتد من اخملاطر، 

وتيسر العمل اجلماعي.

االعتماد على الواردات

أصبح الكثير من أقل البلدان منوا في أفريقيا 

معتمدا بشكل متزايد على املواد الغذائية 
املستوردة خالل العقود األخيرة. وقد ال ميثل 

هذا االعتماد قضية خطيرة في حد ذاته، طاملا 
كان من املمكن تطوير قطاعات التصدير 

لتوليد اإليرادات الالزمة لسداد قيمة الواردات 
الغذائية، وضمان توافر واستقرار السلع 

الغذائية في األسواق العاملية. ورمبا استفاد 
املستهلكون في تلك البلدان من انخفاض 

أسعار األغذية املستوردة نتيجة لعدة عوامل 
من بينها الدعم الزراعي في البلدان الغنية، 
وإن كان االرتفاع احلاد األخير في األسعار قد 

أظهر مدى اخملاطر التي حتف بهذا الوضع، 
وألقى الضوء في الوقت نفسه على التحديات 
التي يواجهها املزارعون، وخاصة صغار املزارعني، 

في البلدان النامية وهم يحاولون التوسع
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للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ

أمانة مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي 
مكتب املدير العام املساعد 

اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

الهاتف: 53101 570 06 (39+) 
الفاكس: 56172 570 06 (39+) 

 wsfs2009-secretariat@fao.org:البريد اإللكتروني
مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي

روما 16-18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009

في اإلنتاج استجابة الرتفاع األسعار. وهذا 
يشير إلى القصور في جانب اإلمداد واملوجود 

في تلك البلدان. ويتمثل احلل الهيكلي 
ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من أجل 

حتقيق األمن الغذائي في زيادة إنتاجها الزراعي 
وإنتاجيتها الزراعية، خاصة من جانب صغار 

املزارعني واألسر الريفية.

تغير املناخ

من املتوقع أن يؤثر تغير املناخ بصورة سلبية 
على الزراعة والغابات ومصايد األسماك 

في معظم مناطق أفريقيا مبا في ذلك عن 
طريق زيادة وتيرة األحداث املناخية املتطرفة 

مثل الفيضانات وحاالت اجلفاف، وإن كان 
ذلك سيفتح أيضا فرصا جديدة في بعض 

املناطق التي قد تتحسن فيها معدالت 
سقوط األمطار واملعالم املناخية. وهناك 

فرص أخرى ستنشأ من إمكانية تبادل الكربون 
وتعويضاته. وتقول الهيئة احلكومية الدولية 

املعنية بتغير املناخ إن غالت احملاصيل التي 
تروى مبياه األمطار في أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى ميكن أن تنخفض بنسبة 50 في املائة 
بحلول عام 2020. وينبغي إدراج مسألة تغير 

املناخ في البرامج الزراعية العامة وبرامج 
التخفيف من آثار اخملاطر، وينبغي حتسني 

القدرات على تطوير التكنولوجيا الزراعية. 
ويتمثل األمر احلاسم بشكل خاص في ضرورة 

تطوير سالالت محصولية وسالالت من 
املاشية التي تتكيف مع الظروف املناخية 

املتغيرة، وتشجيع االبتكارات التي تزيد املواد 
العضوية في التربة وتقوي التربة لتحسني 

مقاومة حاالت اجلفاف والفيضانات.

 فيروس نقص املناعة البشرية/متالزمة 
نقص املناعة املكتسب )اإليدز(

من الواضح أن عجز أفريقيا عن حتقيق النمو 
بالسرعة التي حتقق بها في بقية العالم 

النامي قد ترك لها ميراثا من الفقر واجلوع. 
ولم يؤد انخفاض معدل النمو فقط إلى 

انخفاض املوارد احمللية التي ميكن استثمارها 
في البنية التحتية، والتنمية الزراعية، 

والصحة، والتغذية والتعليم، لكنه أدى 
أيضا إلى تفاقم أزمة مرض اإليدز مصحوباً 

بدّوامة مفرغة في الفقر واملرض. وفي املناطق 
الريفية، أدى فيروس نقص املناعة البشرية 

واإليدز إلى استنفاد القوى العاملة الزراعية 
وزاد من تخلف اإلنتاج. وفضال عن هذا، توقف 

نقل املعرفة بني األجيال في كثير من اجملتمعات 
احمللية الريفية بسبب حاالت الوفاة املبكرة 

لصغار املزارعني الذين يفارقون احلياة قبل 
تعليم أطفالهم املهارات الزراعية الهامة.

اإلصالحات املؤسسية

تعاني املؤسسات احلكومية املعنية بالزراعة 
في أفريقيا من الضعف بشكل خاص في 

أفقر البلدان. فمن الضروري وجود مؤسسات 
ملساندة املزارعني ولتعزيز أداء األسواق الوطنية 

واإلقليمية )املستلزمات، واإلنتاج، واجلوانب 
التنظيمية، وإدارة اخملاطر، واملعلومات، وإطار 

عام لعمل املنظمات والتعاونيات(، ومؤسسات 
إلدارة اخملاطر املناخية وغيرها من اخملاطر. ومازال 

االستقرار السياسي والسلم من القضايا 
التي حتتاج إلى االهتمام.

اعتبارات خاصة بالسياسات وناشئة 
عن منتدى اخلبراء الرفيع املستوى في 

منظمة األغذية والزراعة واملعني بكيفية 
إطعام العالم في عام 2050 )روما، 13-12 

أكتوبر/تشرين األول 2009(

ينبغي للجهود اإلمنائية في أفريقيا جنوب  _
الصحراء الكبرى إعطاء األولوية العليا 

للزراعة نظرا ملساهماتها الهامة في الناجت 
احمللي اإلجمالي، والعمالة، وتوليد الدخل، 
وحصائل الصادرات. وينبغي إيالء اهتمام 

خاص للمناطق الريفية حيث يعيش غالبية 
الفقراء وأولئك الذين يعانون من انعدام 

األمن الغذائي.

أصبح البرنامج الشامل للتنمية الزراعية  _
في أفريقيا محور اهتمام االستراتيجيات 

واخلطط لتشجيع الزراعة. ويقوم هذا 
البرنامج بتغيير طريقة تخطيط ومتويل 
التنمية الزراعية. ويجمع هذا البرنامج، 

الذي تقوده احلكومات األفريقية واالحتاد 
املصلحة.  أصحاب  األفريقي، مختلف 

الزراعة  بتعقيدات  البرنامج  ويعترف هذا 
وبوجود نقاط دخول متعددة مقابلة لها 

الزراعي. ويوجه جانب كبير  النمو  لتحقيق 
من اجلهود لترجمة هذه الرؤية إلى برامج 

قطرية. ومشاريع 

تتمثل الضرورة احلالية في العمل مع صغار  _
املزارعني لتحسني فرص وصولهم إلى 

األسواق، وإلى املستلزمات واملنتجات، وإلى 
االئتمانات لزيادة إنتاجيتهم ودخولهم. ومع 

هذا، ومع عملية تصنيع وعوملة الزراعة، ميكن 
أن يكون هناك في املستقبل عدد أقل من 

صغار املزارعني املتفرغني وتتم الزراعة بشكل 
متزايد داخل وحدات أكبر.

يوجد لدى أفريقيا تنوع أكبر في النظم  _
اإليكولوجية يقابله تنوع أكبر في نظم 

الزراعة مما يوجد لدى أقاليم أخرى. ولهذا فإن 
قيام ثورة خضراء في أفريقيا لن يكون مماثال 

ملا يشاهد في آسيا.

قد تعني كثرة البيئات في أفريقيا أنه سيلزم  _
استثمار أكبر بدرجة متناسبة في البحوث. 

ويلزم أن تخصص احلكومات مزيدا من 
األموال للبحوث إلجناز ما يكفي منها وتولى 
اجلهات الوطنية واإلقليمية زمام املسؤولية 

عن برامج البحوث.

بينما يوجد هناك إحساس متزايد بأن أفريقيا  _
حتتاج إلى االعتماد على مواردها اخلاصة من 
أجل التنمية الزراعية - كما فعلت البلدان 

النامية قبل جيل مضى - توجد شواغل 
خطيرة إزاء الشروط التي تتاجر بها أفريقيا 
مع بقية العالم. فالدعم املقدم للمزارعني 

في بلدان منظمة التعاون والتنمية في 
امليدان االقتصادي، والقيود التجارية ال تزال 
تلحق الضرر بفرص املزارعني األفريقيني في 

أسواقهم احمللية وفي أسواق الصادرات على 
حد سواء.
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مساهمة التكنولوجيا

التحدي

زيادة اإلنتاج الغذائي العاملي بنسبة  يلزم 

70 في املائة بحلول عام 2050 من أجل 

2.3 مليار من السكان اإلضافيني.  إطعام 

80 في املائة من زيادة  ومن املتوقع أن يتحقق 

إنتاج احلبوب عن طريق زيادة الغالت والكثافة 

احملصولية. ولكن احلقيقة تقول إن معدل 

النمو العاملي في الغالت من محاصيل 

بصورة منتظمة.  ينخفض  الرئيسية  احلبوب 

والتحدي الذي يواجه أنشطة البحوث 

والتطوير في ميدان األغذية والزراعة هو أن 

يتم عكس اجتاه هذا االنخفاض. 

ويصبح هذا التحدي أكثر إحلاحا بسبب تغير 

املناخ، الذي يتوقع أن يكون له تأثير كبير على 

اإلنتاج الزراعي. وكما يقول الفريق احلكومي 

الدولي املعنى بتغير املناخ، فإنه إذا زادت درجات 

احلرارة بأكثر من درجتني مئويتني، فمن املتوقع 

أن تتقلص القدرة اإلنتاجية العاملية لألغذية 

بدرجة، وقد تنخفض غالت احملاصيل الرئيسية 

على نطاق العالم. وسيكون االنخفاض 

واضحا بشكل خاص في املناطق الواقعة على 

خطوط العرض الدنيا. ففي إفريقيا وآسيا 

وأمريكا الالتينية، على سبيل املثال، ميكن أن 

تنخفض الغالت بنسبة تتراوح ما بني 20 و40 

في املائة إذا ما زادت احلرارة بأكثر من درجتني 

مئويتني ولم تتخذ أي تدابير فعالة للتكيف. 

وتدعو احلاجة إلى تقدم التكنولوجيا ملعاجلة 

مختلف املوضوعات. وعلى سبيل املثال، فإن 

الطلب املتزايد على الوقود احليوي السائل قد 

يفرض ضغوطا إضافية على اإلنتاج الزراعي 

العاملي. وميكن أن توفر البحوث اإلضافية بشأن 

نشر اجليل الثاني من تكنولوجيا الوقود احليوي 

إسهاماً رئيسياً في التخفيف من الضغوط 

على احملاصيل الغذائية واملوارد الطبيعية. كما 

أن احلاجة ستدعو إلى مواجهة مشكلة ندرة 
املياه التي تتزايد بصورة سريعة، وتخفيض 

خسائر ما بعد احلصاد.

القضايا
سد فجوات الغالت

توجد ثغرات في الغالت واألداء في قطاعي 
زراعة احملاصيل وتربية احليوان وذلك أساساً 

ألن التكنولوجيات املعروفة ال تستخدم في 
حقول املزارعني. ومن بني األسباب الرئيسية 

في ذلك أنه ال توجد لدى املزارعني احلوافز 
االقتصادية الكافية الستخدام البذور أو 

التقنيات اإلنتاجية ذات الغالت احملسنة. وقد 
يرجع السبب في ذلك إلى عوامل عديدة، من 
بينها عدم احلصول على املعلومات، وخدمات 

اإلرشاد الزراعي، واإلفتقار  إلى املهارات التقنية 
واإلدارية. كما أن البنية األساسية الريفية 

الهزيلة، واملؤسسات الضعيفة، والسياسات 
الزراعية غير املواتية ميكن أن تشكل أيضا 

عقبات أمام استخدام وانتشار التكنولوجيات. 
وتكمن احللول في استثمارات القطاع العام 

في املؤسسات والبنية األساسية، وفي 
الصالت احملسنة بني البحوث واإلرشاد، وفى 

السياسات السليمة لتشجيع استخدام 
التكنولوجيات التي حتسن اإلنتاجية وتقلل 

من التكاليف. كما أن التغييرات في تقنيات 
اإلدارة الزراعية ميكن أن تساعد على سد 

ثغرات الغالت، إلى جانب االستخدام املستدام 
والكفوء للموارد الوراثية. وتقوم التربية بدور 
هام في سد ثغرات الغالت عن طريق تطويع 
األصناف والسالالت للظروف احمللية وجعلها 

أكثر صمودا أمام عوامل اإلجهاد احليوية 
)مثل احلشرات واألمراض والفيروسات( 

وعوامل اإلجهاد غير احليوية )مثل حاالت 
اجلفاف والفيضانات(. وتقدر اخلسارة العاملية 

في الغالت بسبب عوامل اإلجهاد احليوية 

بأكثر من 23 في املائة من الغالت التي 

ميكن حتقيقها على نطاق احلبوب الرئيسية. 

ولم توظف العديد من البلدان النامية 

استثمارات كافية في تربية النباتات، وإكثار 

البذور، وتسليمها، أو في ميدان الزراعة 

اإلنتاجية احلديثة.

وفي قطاع الثروة احليوانية، يسهم التقدم 

الوراثي في حتقيق مكاسب سنوية في 

اإلنتاجية تتراوح نسبتها بني 60 و80 في املائة. 

ومن املتوقع أن يكون تغير التكنولوجيا في 

البلدان الصناعية العنصر األساسي في 

حتقيق مكاسب اإلنتاجية في قطاع اجملترات 

حتى عام 2040، علماً بأن قدراً كبيراً من 

التكنولوجيا سيكون قابالً للنقل إلى نظم 

اإلنتاج في البلدان النامية حيث سيسهم في 

إحراز مكاسب الكفاءة.

زيادة كفاءة استخدام املستلزمات

ستكون زيادة كفاءة استخدام املستلزمات في 

اإلنتاج الزراعي عنصرا أساسيا نظرا الستمرار 

تقلص املوارد الطبيعية، كما أنه من املتوقع 

أن ترتفع أسعار موارد الطاقة غير املتجددة 

مثل الوقود األحفوري، والنيتروجني، والفوسفور 

خالل العقود القادمة.

تتيح الزراعة الصونية باالعتماد على أساليب  _

تقليل احلرث، وغطاء التربة، ودورات احملاصيل، 

فرصة كبيرة خلفض استخدام الوقود في 

 الزراعة بنسبة تتراوح في املتوسط بني

66 و75 في املائة فضال عن امتصاص الكربون 

من التربة. وميكن أن تعمل الزراعة الصونية 

على حتسني غالت احملاصيل وربحية املزرعة، 

وحتسني إنتاجية التربة، وجعل الزراعة أكثر 

استدامة، وحتقيق مقاومة أكبر ضد اجلفاف
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وعوامل اإلجهاد األخرى. وميكن أن تضيف 
املدفوعات على امتصاص الكربون حوافز 

إضافية العتماد الزراعة الصونية.

من املتوقع أن يزداد استهالك األسمدة في  _
البلدان النامية. ويشكل النيتروجني 90 في 
املائة من استهالك األسمدة. ومتثل الطاقة 

األحفورية ما بني 70 إلى 80 في املائة من 
تكلفة صناعة األسمدة النيتروجينية. ونظرا 

ألنه قد حتققت بالفعل مكاسب رئيسية 
في الكفاءة فيما يتعلق بإنتاج النيتروجني، 

من احملتمل أن ترتفع أسعار األسمدة في 
املستقبل مع ارتفاع أسعار الطاقة. وتوفر 

نظم الزراعة القائمة على املعلومات 
الدقيقة، واإلدارة املتكاملة ملغذيات النباتات 

أدوات جديدة لزيادة حتسني الكفاءة. 

حققت كفاءة استخدام املوارد في إنتاج  _
قطاعي الثروة احليوانية وتربية األحياء املائية 
تقدماً واسعا. وفي قطاع الداوجن، فقد أدت 

أنشطة التربية من أجل األداء العالي وحتسن 
معدل حتويل األعالف وهبوط معدالت 
النفوق بفضل النهوض بإدارة الظروف 

الصحية إلى انخفاض كبير في مقادير 
األعالف )وفي املساحات الالزمة إلنتاج تلك 
األعالف(. واستطاعت التحسينات الوراثية 

وممارسات اإلدارة املزرعية اجليدة النهوض 
كثيراً بأداء النمو ومبعدالت حتويل األعالف 

لألنواع السمكية مثل البلطي و الشبوط.

تهدف اإلدارة املتكاملة لآلفات إلى خفض  _
كمية مبيدات اآلفات التي يستخدمها 

املزارعون وذلك باستخدام أساليب مكافحة 
أخرى أكثر كفاءة. وال يتم رصد انتشار اآلفات 

واتخاذ إجراءات بشأنها إال عندما تتجاوز 
األضرار احملصولية بعض احلدود التي ميكن 

قبولها. وقد استخدمت بلدان كثيرة )مثل 
النيجر، ومالي، واألردن، والهند، وبنغالديش، 

وفييت نام( اإلدارة املتكاملة لآلفات وحققت 
زيادة في اإلنتاج اقترنت بانخفاض في 

التكاليف املالية، واآلثار البيئية، واألخطار 
على الصحة البشرية. 

الري. تقدر منظمة األغذية والزراعة  _

)املنظمة( أن نحو 1.2 مليار من السكان 
يعيشون في بلدان وأقاليم تصنف على أنها 

تعاني من »ندرة املياه«، ومن املتوقع أن تتدهور 
احلالة بسرعة مع ارتفاع هذا العدد إلى 1.8 
مليار بحلول عام 2025. غير أن منافع الري 

هائلة، حيث أن الفروق اإلنتاجية بني املناطق 
املروية واملناطق البعلية تبلغ نحو 130 في 

املائة. وعلى مدى العقد املاضي، استأثر الري 
وحده بنحو 0.2 في املائة من معدل النمو 

السنوي اإلجمالي للغالت من احلبوب البالغ 
1.1 في املائة. ويقدر اخلبراء أن الزراعة املروية 
في البلدان النامية في الوقت احلاضر، والتي 

متثل نحو 20 في املائة من جميع األراضي 
الصاحلة للزراعة، تستأثر بنسبة 47 في املائة 
من إجمالي إنتاج احملاصيل، ونحو 60 في املائة 

من إنتاج احلبوب. 

التربية واستخدام التكنولوجيا احليوية

يضطلع االستخدام املستدام للموارد الوراثية 
لألغذية والزراعة بدور مهم في سد ثغرات 

الغالت، وذلك من خالل مواءمة احملاصيل، 
واألعالف، واحليوانات األليفة،

األساسية احلقائق  بعض 
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الشكل 1: التطور التاريخي لغالت الذرة، حسب املنطقة اجلغرافية

أوسيانيا أمريكا   آسيا  أوروبا
اجلنوبية

أمريكا 
الشمالية

أفريقيا

FAOStat :املصدر

طن/هكتار(
غالت الذرة )

قامت الثورة اخلضراء بدور رئيسي في رفع اإلنتاج الزراعي على مدى األربعني عاما  _

املاضية. فقد بلغت الزيادة في غالت احلبوب الرئيسية )القمح واألرز والذرة( من 

100 إلى 200 في املائة منذ أواخر الستينات من القرن املاضي، غير أن معدالت منو 

الغالت لم تكن موزعة بصورة متكافئة في احملاصيل واألقاليم: فبرغم النجاح 

الذي حتقق في محاصيل احلبوب، كان منو الغالت بطيئا في الُدخن والذرة الرفيعة 

والبقول، وهي األغذية الرئيسية للمزارعني ذوي املوارد الفقيرة واألسر الريفية. 

ال تزال توجد في أماكن كثيرة ثغرات كبيرة في الغالت غير املستغلة اقتصاديا،  _

خاصة في بلدان العالم النامي والسيما في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

)انظر الشكل 1(. وباملثل، فإن هناك ثغرات واسعة للغاية في األداء تتطلب 

االهتمام في قطاعي اإلنتاج احليواني وتربية األحياء املائية.

زادت االستثمارات العامة في البحث اإلمنائي الزراعي على نطاق العالم من 16  _

مليار دوالر أمريكي في عام 1981 إلى 23 مليار دوالر أمريكي في عام 2000، مع وجود 

فروق كبيرة بني األقاليم وفى داخلها. فبينما زادت االستثمارات العامة في إقليم 

آسيا واحمليط الهادي )بقيادة الصني والهند( بأكثر من الضعف خالل هذه الفترة، 

زادت االستثمارات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مبعدل وسطي سنوي قدره 
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وأسماك التربية، مع الظروف احمللية وتعزيز 
قدرتها على مواجهة اإلجهاد احليوي 

والالحيوي. وحتى هذا التاريخ فإن نسبة 50 
في املائة من التحسن في غالت احملاصيل 

الرئيسية تُعزى إلى تربية النباتات التقليدية 
بينما تُعزى النسبة املتبقية إلى ممارسات إدارة 

احملاصيل. وستظل تربية النباتات التقليدية 
تشكل جزءاً أصيالً من أنشطة حتسني النباتات 

في املستقبل مع استخدام األدوات احلديثة 
للتكنولوجيا احليوية مثل االختيار القائم 

على الواسمات. كما أن النظم التشخيصية 
املستندة إلى التكنولوجيا احليوية تكتسب 

أهمية متزايدة بالنسبة للمحاصيل، وأشجار 
الغابات، والثروة احليوانية، واألسماك، وكذلك 

فيما يتعلق بأغراض سالمة األغذية، في حني 
أن تطوير اللقاحات باستخدام التكنولوجيا 

احليوية ميكن أن يوفر خياراً مهماً ملنع األمراض 
احليوانية ومكافحتها. على أنه بالنظر إلى 
الشواغل اخملتلفة املتصلة بالكائنات احملورة 

وراثياً، فإن من الواجب اعتماد احلذر عند 
استخدامها. وينبغي أيضاً بذل اجلهود لنشر 

املنافع بحيث تصل إلى صغار املزارعني، 
والفقراء، واجلياع بطريقة مسؤولة.

االستثمارات في أنشطة البحث 
والتطوير املتعلقة بالزراعة

تعتبر أنشطة البحث والتطوير املتعلقة 
بالزراعة في البلدان ذات الدخل املنخفض 

أهم استثمار إنتاجي لدعم القطاع الزراعي. 
ويحتاج األمر في الوقت احلاضر إلى استثمارات 

ضخمة من القطاعني العام واخلاص في 
البحث والتطوير لكي تستفيد الزراعة من 
التكنولوجيات الفعالة في املستقبل نظرا 

ألن املنافع التي حتققها البحوث الزراعية ال 
تظهر إال بعد فترة طويلة من الزمن. وفى عام 

2002، قدرت املنظمة أنه سيتعني استثمار 

مبلغ إضافي قدره 1.1 مليار دوالر أمريكي 
)بأسعار عام 2002( سنويا لتعزيز القدرة على 
توليد املعارف ونشرها من أجل تخفيض اجلوع 
بصورة فعالة. وميكن أن تتضمن مهام البحث 

والتطوير االستراتيجيات الالزمة ملواءمة أو 
تطوير تكنولوجيات فعالة إلنتاج األغذية، 

وحفظها، وتخزينها، على أن تكون مناسبة 
لألسر الزراعية ذات املوارد الشحيحة. كما أن 

تعزيز البحوث ونشر املعارف املتعلقة باحملاصيل 
الغذائية احمللية ميكن أن يخلف أثراً إيجابياً 

على األمن الغذائي األسري وعلى النهوض 
باحلالة التغذوية.

وتدعو احلاجة أيضاً إلى املزيد من االستثمارات 

في أنشطة البحث والتطوير املتعلقة بالزراعة 

ملواجهة التحديات الناشئة اخلاصة بندرة املياه 

والتكيف مع تغير املناخ. ويشمل توسيع مهام 

البحوث الزراعية العمل على  تطوير املزيد من 

نظم البحث الزراعي العامة الفعالة، وآليات 

التمويل الفعالة، وكذلك تعزيز االستثمارات 

في التعليم الزراعي، وتيسير الوصول إلى 

املعلومات واملعارف وتبادلها. وزيادة استثمار 

القطاع اخلاص في البحث والتطوير الزراعي 

يعنى أيضا التصدي لقضايا حقوق امللكية 

الفكرية وضمان إيجاد توازن كيال تقل في 

الواقع فرص حصول املزارعني الفقراء على 

التكنولوجيات اجلديدة.
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الشكل 2: معدالت النمو السنوي في البحث اإلمنائي الزراعي، حسب املنطقة اجلغرافية

سبة املئوية(
سنوي )الن

معدل النمو ال

Beintema & Elliott (2009) :املصدر

إفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى

آسيا واحمليط 
الهادي

الالتينية  أمريكا 
والبحر الكاريبي

غرب آسيا
وشمال إفريقيا

البلدان 
النامية

البلدان ذات
الدخل املرتفع

0.6 في املائة فقط من عام 1981 إلى عام 2000 وانخفضت في واقع األمر خالل 

التسعينات من القرن املاضي )انظر الشكل 2(. وتتركز استثمارات البحث اإلمنائي 

الزراعي بشكل متزايد في قليل من البلدان الرئيسية في كل إقليم.

ويعتبر قطاع تربية الدواجن من القطاعات الفرعية للثروة احليوانية املتنامية  _

بسرعة، ومع ذلك، فإنه يتلقى فحسب نسبة 3 في املائة فحسب من االستثمارات 

العامة للبحوث والتطوير، علماً بأنه يعتمد أساساً على استثمارات القطاع 

اخلاص. وأتاحت التطورات املتعلقة بتربية الدواجن، وإعالفها، وحظائرها حتقيق 

زيادات لم يسبق لها مثيل من حيث اإلنتاج واإلنتاجية.

كما أن قطاع تربية األحياء املائية يندرج بدوره في عداد القطاعات ذات النمو السريع،  _

حيث بلغت نسبة النمو نحو 7 في املائة في املتوسط على مدى العقود الثالثة 

املاضية، ووصل حجم اإلنتاج إلى 50 مليون طن عام 2007. وما يزال هذا اإلنتاج 

متركزاً في آسيا مع توافر فرص ضخمة أيضاً في العديد من األقاليم األخرى.

 في عام 2008، كانت احملاصيل احملورة وراثياً على مستوى العالم تزرع في _

800 مليون هكتار في 25 بلداً )15 بلداً نامياً و10 بلدان متقدمة(. ويعد فول 

الصويا الذي يتحمل مبيدات األعشاب احملصول الرئيسي املعدل وراثياً، إذ يستأثر 

بنسبة 53 في املائة من املساحة الكلية لزراعة احملاصيل احملورة وراثياً، تليه الذرة 

)30 في املائة(، والقطن )12 في املائة( واللفت )5 في املائة(.

29



للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ

أمانة مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي 
مكتب املدير العام املساعد 

اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

الهاتف: 53101 570 06 (39+) 
الفاكس: 56172 570 06 (39+) 

 wsfs2009-secretariat@fao.org :البريد اإللكتروني
مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي

روما 16-18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009

وستكون النظم الرقابية املالئمة واملتوائمة 
مع االحتياجات القطرية وحقوق امللكية 

الفكرية املطبقة بصورة فعالة عنصرا 
أساسيا لتشجيع استثمارات القطاع اخلاص. 

اخلدمات اإلرشادية واالستشارية بشأن 

نشر املعلومات، واملعارف، والتكنولوجيا

يعد نشر املعارف واملهارات والتكنولوجيا 

أحد التحديات الرئيسية. ففي بلدان كثيرة، 

جرى تخفيض االستثمارات في اخلدمات 

اإلرشادية بشكل حاد. وتدهورت اخلدمات 

اإلرشادية العامة، غير أن أمناطاً جديدة من 

اخلدمات اإلرشادية واالستشارية قد نشأت 

نتيجة لذلك. وتولت الشركات اخلاصة أمر 

بعض اخلدمات اإلرشادية، والسيما منها ما 

يتعلق باملدخالت في اجملاالت اجملزية، ال بخدمات 

احملاصيل الغذائية. وفي البلدان التي نشأ فيها 

اجملتمع املدني، فإن املنظمات غير احلكومية، 

ومنظمات املزارعني، واملدارس احلقلية 

للمزارعني، وأطراف أخرى تقوم بتوفير اخلدمات. 

إال أن هناك القليل من التنسيق إجماالً بني 

اجلهات اخملتلفة صاحبة الشأن، كما ال تتوافر 

أنشطة كافية للرصد والبحث ملقارنة وتقييم 

أداء مختلف املؤسسات ولقياس آثارها.

وتعاني غالبية النظم اإلرشادية، مبا في ذلك 

العامة منها  واخلاصة وجهات التزويد التابعة 

للمجتمع املدني، من نقص حاد في املوارد، 

ورداءة املعدات، واخللل اجلنساني، وضعف 

القدرة على الوصول إلى التدريب، واملعلومات 

والتكنولوجيا اجلديدة. وفي مناطق كثيرة من 

بلدان العالم النامي، تشكل النساء غالبية 

املزارعني، في حني أن الكثير من اخلدمات 

االستشارية والتدريبية موجهة نحو الرجال. 

ومن الواجب أن تندرج أنشطة إعادة بناء 

القدرة املؤسسية العامة وتعزيزها ومتكني 

منظمات املزارعني والنساء في عداد األولويات.

اعتبارات السياسات الناشئة عن فريق 
اخلبراء الرفيع املستوى حول إطعام 

العالم في عام 2050 التابع للمنظمة 
)روما، 12-13 أكتوبر/تشرين األول 2009(

إرساء  _ في  بارزة  توفير مساهمة  بغية 

التكنولوجيات  فإن  الغذائي،  األمن 

يجب: والسياسات 

باستخدام  - لغرض محدد،  توضع  أن 

التشاركية؛ الُنهج 

أن توجه نحو املزارعني احلقيقيني، أي نحو  -

النساء وأصحاب احليازات الصغيرة؛

أن تُكيف مع الظروف البيئية  -

احمللية؛ واالجتماعية 

أن حتظى مبساندة السياسات املناسبة؛ -

أن تُسهم في النمو املستدام للقدرة  -

اإلنتاجية.

 ليس مبقدور أي كمية من التكنولوجيا  _

و/أو املساعدات اخلارجية مهما عُظمت أن 

تطعم بلداً من البلدان ما لم مينح هذا البلد 

األولوية لألمن الغذائي والزراعة في ميزانيته 

وخططه اإلمنائية.

دعا بعض أعضاء فريق اخلبراء إلى اعتماد  _

الزراعة العضوية؛ غير أن أعضاء ومشاركني 

آخرين، بينهم مزارعون، وممثلون للمزارعني، 

وعلماء، وواضعو سياسات، ساندوا اعتماد 

طائفة متنوعة من اخليارات، بالنظر إلى أن 

املزارعني يواجهون باستمرار حتديات جديدة 

وغير متوقعة. وجرت اإلشارة إلى أن املزارعني 

األفارقة يستخدمون 9 كيلوغرامات فقط 

من األسمدة في الهكتار الواحد، ومن ثم 

فإن زراعتهم هي »عضوية« بطبيعتها.

تدعو احلاجة إلى النهوض بتبادل املعلومات  _

بني املزارعني، والباحثني، وعمال اإلرشاد، 

وواضعي السياسات لتطوير ونشر 

التكنولوجيا املفيدة.

ستضطلع التكنولوجيا املستندة إلى  _

املورثات على األرجح بدور واسع في إطعام 

العالم عام 2050، إال أن من الواجب أن تكفل 

السياسات إتاحة مثل هذه التكنولوجيات 

للمزارعني من أصحاب احليازات الصغيرة 

وبأسعار معقولة.

تتسم النظم املتكاملة واملستدامة  _

للمحاصيل والثروة احليوانية باألهمية 

بالنسبة لزيادة إنتاج األغذية والتخفيف من 

حدة أثر تغير املناخ.

يسهم قطاع الغابات في إرساء األمن الغذائي  _

عبر أنشطة التعبئة، والنقل، والطهي. وبحلول 

عام 2050 فإن نسبة تزيد على 50 في املائة 

من الطاقة التي تستخدمها األسر الريفية 

ستظل تأتي من احلطب.

لألخشاب  _ املستدام  اإلنتاج  حتقيق  ميكن 

األعشاب  ومكافحة  التربة،  معاجلة  عبر 

املزارع  وتطوير  والتسميد،  الضارة، 

النمو. سريعة  الشجرية 

يحتاج تعزيز الطاقة احلركية في مزارع  _

 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 

عناية خاصة.
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التحدي
تشير أحدث تقديرات األمم املتحدة لعدد 

السكان في العالم إلى أّن هذا العدد سيبلغ 
9.1 مليار نسمة بحلول عام 2050، أي بزيادة 

قدرها 2.3 مليار نسمة مقارنة بالعدد احلالي 
للسكان البالغ 6.8 مليار نسمة. وهذا ميّثل 

زيادة قدرها 34 في املائة خالل السنوات اإلحدى 
واألربعني القادمة. وتشير أحدث  تقديرات 
منظمة األغذية والزراعة إلى ضرورة زيادة 
اإلنتاج الزراعي بنسبة 70 في املائة خالل 

الفترة نفسها )وبنسبة قدرها 100 في املائة 
تقريباً في البلدان النامية( إلطعام هذا 

العدد من السكان، وذلك بسبب ازدياد الطلب 
وحدوث حتوُّل نحو املنتجات األعلى قيمة 

وبسبب ازدياد استخدام اإلنتاج احملصولي 
كعلف للحيوانات من أجل التصدي الرتفاع 
الطلب على اللحوم واحلليب والبيض. ومن 

املرجح أن متّثل هذه التوقعات املتعلقة باحلاجة 
إلى كميات إضافية من اإلنتاج تقديرات 

منخفضة، إذ ال تدخل فيها االحتياجات في 
قطاع تربية األحياء املائية وأي زيادات ممكنة 

لتلبية الزيادة املمكنة في الطلب على الوقود 
احليوي السائل املستخدم في قطاع النقل.

ويفوق حالياً عدد ناقصي التغذية في العالم 
املليار نسمة. ففي البلدان النامية، يعاني 

طفل واحد من أصل ثالثة أطفال دون اخلامسة 
من العمر من التقّزم، فيما يبلغ عدد األطفال 

دون الوزن املطلوب 148 مليون طفل. ويطال 
النقص في املغذيات الدقيقة ملياري نسمة 

تقريباً، أي ما يعادل أكثر من 30 في املائة 
من سكان العالم. وتؤدي التنمية الزراعية 

دوراً محورياً للحد من انعدام األمن الغذائي 
وسوء التغذية. غير أّن وتيرة االستثمارات في 
هذا القطاع ومنّوه بقيت بطيئة طوال العقد 
املاضي. وباإلجمال، غالباً ما تفشل األولويات 

الوطنية والدولية، على النحو الذي ترد فيه 
ضمن استراتيجيات احلد من الفقر وفي خطط 
التنمية، في التصدي للعوامل الرئيسية التي 

يقوم عليها منو القطاع الزراعي والتنمية 
الريفية واألمن الغذائي والتغذوي. وهناك 

نقص في الترابط والتجانس بني االستثمارات 
الطويلة األجل في التنمية الزراعية واجلهود 
الرامية إلى بناء القدرات املؤسسية ومتكني 

املنظمات املعنية بالفقراء في الريف واملبادرات 
اخلاصة بحاالت الطوارئ وبشبكات األمان التي 

تُعنى بتلبية احتياجات من يعجزون حالياً عن 
تأمني اكتفائهم الذاتي. 

وبحسب تقديرات املنظمة، فإّن املتوسط 
السنوي اإلجمالي لالستثمارات الالزمة في 

البلدان النامية لدعم الزيادة املطلوبة في 
اإلنتاج الزراعي يبلغ 209 مليار دوالر أمريكي 

بأسعار سنة 2009 )أو 83 مليار دوالر أمريكي 
صافياً من تدني سعر العملة(. ويشمل هذا 

اجملموع االستثمارات املطلوبة في الزراعة 
األولية واخلدمات الضرورية بعد اإلنتاج من 

قبيل مرافق التخزين والتجهيز، على أن ميّول 
القسم األكبر منها من مصادر خاصة )مبا في 
ذلك من املزارعني(؛ ولكن هذا اجملموع ال يشمل 
االستثمارات العامة األساسية في الطرقات 

ومشروعات الري الكبرى ومد شبكات الكهرباء 
في املناطق الريفية واالرتقاء مبستوى التعليم 

وغيرها من االستثمارات الالزمة أيضاً من قبيل 
إدارة املوارد املائية. وتقّدر حالياً االستثمارات 

السنوية اإلجمالية في أرصدة رأس املال 
الزراعي في البلدان النامية مببلغ 142 مليار 
دوالر أمريكي تقريباً )بأسعار عام 2009(، مما 
يعني أّن الزيادة املطلوبة تقّدر بنحو 50 في 

املائة من املستوى احلالي.

ويتمثل حتٍد آخر في زيادة أرصدة رأس املال في 
املناطق املتخلفة من حيث احلد من اجلوع وزيادة 

اإلنتاجية الزراعية. فقد أظهر حتليل االجتاهات 
الطويلة األجل لالستثمار في الزراعة منذ 

السبعينيات من القرن املاضي أن البلدان التي 
حققت أفضل أداء من حيث احلد من اجلوع 

كانت هي أيضاً، بوجه عام، البلدان التي ُسّجلت 
فيها أعلى معدالت استثمارات صافية لكل 

عامل زراعي. وطوال فترة التسعينيات من القرن 
املاضي، كانت القيمة املضافة لكل عامل في 

مجموعة البلدان التي تقل فيها نسبة عدد 
السكان ناقصي التغذية عن 2.5 في املائة، 

أعلى بحوالي 20 مرة من القيمة املضافة في 
حالة البلدان التي تتجاوز فيها نسبة السكان 

ناقصي التغذية 35 في املائة.
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احلاجة املاسة إلى االستثمارات

أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى

اجتاهات االستثمارات العامة في البحث والتطوير في اجملال الزراعي في البلدان النامية، 2006-1981

املصدر: مؤشرات العلوم والتكنولوجيا الزراعية

آسيا واحمليط الهادي 
)باستثناء الصني(

الالتينية  أمريكا 
والبحر الكاريبي

غرب آسيا وشمال 
أفريقيا

الصني
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سعارها الدولية في عام 05
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القضايا المطروحة

ما هو نوع االستثمارات الالزمة؟

يتعني تأمني معظم االستثمارات في قطاع 
الزراعة األولية )مبا يشمل الثروة احليوانية 

وتربية األحياء املائية ومصايد األسماك 
واحلراجة الزراعية( وفي قطاع ما بعد اإلنتاج 

على حد سواء من مصادر خاصة، بحيث 
يشتري املزارعون أنفسهم في املقام األول 

األدوات واآلالت، ويقومون بتحسني خصوبة 
التربة وبرك التربية، وما إلى ذلك. وتلزم أيضاً 

أربعة أنواع من االستثمارات العامة لتحسني 
أداء النظام الزراعي وزيادة األمن الغذائي:

استثمارات مباشرة في البحث والتطوير في  _
اجملال الزراعي؛

استثمارات من القطاعني العام واخلاص  _
إلدارة املوارد الطبيعية الضرورية لضمان 

استدامة منو اإلنتاج ولزيادة اإلنتاجية، خاصة 

بالنسبة إلى املوارد من األراضي واملياه 
ومصايد األسماك الطبيعية البرّية والغابات 

والنظم اإليكولوجية ذي الصلة؛

االستثمار في القطاعات املرتبطة ارتباطاً  _
قوياً بنمو اإلنتاجية الزراعية، من قبيل 
املؤسسات املعنية بالبحوث والتطوير، 

وخدمات اإلرشاد، والطرقات، ونظم الري، 
واملوانئ، والكهرباء، والتخزين والتسويق؛

واستثمارات غير زراعية للتأثير إيجاباً على  _
رفاه اإلنسان، من قبيل احلد من اجلوع وسوء 

التغذية. ويشمل هذا التعليم )وبخاصة 
تعليم املرأة( والصرف الصحي واإلمداد باملياه 

النقية والرعاية الصحية وشبكات األمان.

ولن يستثمر املزارعون واملزارعون املرتقبون في 
الزراعة إال إذا كانت استثماراتهم مربحة. 

والقطاع العام هو وحده الذي ميكن أن يقّدم 
أنواعاً كثيرة من املنافع العامة، من قبيل 

تلك املذكورة آنفاً، والتي جتعل االستثمارات 

اخلاصة صاحلة من الناحية املالية. وينبغي 
تعزيز البحث والتطوير في القطاع العام في 

ما يتعلق باحملاصيل الغذائية الهامة التي 
قلما حتظى باستثمارات من القطاع اخلاص. 

وينبغي تشجيع االستثمارات من القطاع 
اخلاص احمللي في جميع مراحل سلسلة القيمة 

- في أنشطة ما قبل اإلنتاج في املزرعة، 
وبالنسبة إلى املدخالت الوطنية لتسحني 

البذور والتربة، وإلنتاج األسمدة وتوزيعها، وفي 
أنشطة ما بعد اإلنتاج في مراحل التخزين 

والتجهيز والتسويق والتوزيع. ويجدر بالبلدان 
أن تهيئ مناخاً مشّجعاً لالستثمارات من 

جانب املنتجني في الريف وأن تتصدى لبعض 
القضايا من قبيل حيازة األراضي وإدارة املوارد 

املائية والسمكية وسياسات اإلقراض للزراعة، 
واخملاطر واملعوقات التي حتد من قدرة نظم 

التمويل املتناهية الصغر على إحداث تغيير 
تدريجي في اإلنتاج واإلنتاجية. وسيحّتم تغّير 

املناخ أن تطّور البرامج الوطنية قدرتها على 
تربية أنواع من احملاصيل واألسماك مكّيفة 

مع التغيرات أو على األقّل انتقاءها من جديد؛ 
وينبغي أيضاً وضع نظم إلكثار البذور وإنتاجها 

بحيث يتمكن املزارعون من احلصول على 
األنواع املكّيفة اجلديدة.

االحتياجات اإلقليمية

تشير التوقعات حتى سنة 2050 إلى أنه من 
املرجح أن تزداد الفروق بني األقاليم في ما 

يتعلق بأرصدة رأس املال لكل عامل، بحيث 
تتضاعف تقريباً تلك األرصدة في أقاليم 

شرق آسيا وجنوب آسيا والشرق األدنى 
وشمال أفريقيا، وتبلغ ثالثة أمثالها في أمريكا 
الالتينية، فيما تراوح مكانها في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى. ومعنى هذا أنه بحلول عام 
2050، سُيتاح لكل عامل زراعي في أمريكا 

الالتينية رأس مال يبلغ 28 مرة ما هو متاح 
لنظيره في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

األساسية احلقائق  بعض 

لقد حدث تباطؤ عاملي في معّدل تراكم أرصدة رأس املال في الزراعة األولية  _

)االستثمارات الصافية(. ففي حي زادت تلك األرصدة سنوياً بنسبة 1.1 في املائة في 

الفترة 1975-1990، لم يتجاوز هذا املعدل 0.5 في املائة أثناء الفترة 2007-1991.

فاق منو عدد السكان الناشطي في القطاع الزراعي منو أرصدة رأس املال الزراعية  _

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب آسيا، وهما املنطقتان اللتان 

تشهد فيهما بلدان كثيرة أكبر عدد من حاالت انتشار اجلوع وأكثرها حّدة. 

فقد شهدت البلدان التي يوجد فيها أكثر من 35 في املائة من السكان ناقصي 

التغذية زيادة سنوية في أرصدة رأس املال في الزراعة بنسبة 1.3 في املائة خالل 

الفترة ما بي عامي 1975 و2007، بينما زاد عدد السكان بنسبة 2.3 في املائة.
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املصدر: منظمة األغذية والزراعة 

املساعدات اإلمنائية الرسمية في الفترة 2007-1980 

ني الدوالرات األمريكية
مبالي

مجموع الزراعة
املساعدات 

اإلمنائية الرسمية
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بالنظر إلى التوقعات حتى عام 2050 بحسب نوع االستثمارات، يتبّي أّن 60  _

في املائة من اجملموع الالزم سُيخصص لتجديد أرصدة رأس املال البائدة؛ بينما 

سيضاف الباقي إلى أرصدة رأس املال )أي لتكوين رأس املال اإلجمالي(. وبالنظر 

إلى االستثمارات موزّعة بحسب نوع النشاط، ستحصل الزراعة األولية على 

نسبة 40 في املائة تقريباً بينما سُيخصص الباقي الحتياجات ما بعد اإلنتاج 

)التجهيز والنقل والتخزين وغير ذلك(. وستمّثل املكننة داخل قطاع الزراعة 

ع في الري وحتسينه. األولية أكبر مجال منفرد من مجاالت االستثمار يليها التوسُّ

انخفضت املعونة التنموية املقدمة للزراعة بنحو 58 في املائة بالقيمة  _

احلقيقية خالل الفترة ما بي عامي 1980 و2005، رغم ازدياد مجموع املساعدات 

اإلمنائية الرسمية بشكل كبير - بنسبة قدرها 112 في املائة - خالل الفترة 

نفسها. ونتيجة لذلك، انخفضت حصة املساعدات اإلمنائية الرسمية اخملصصة 

للقطاع الزراعي من 17 في املائة في عام 1980 إلى 3.8 في املائة في عام 2006؛ 

ولوحظ تسجيل نفس املنحى إلى االنخفاض في حافظات اإلقراض للمؤسسات 

املالية الدولية ومصارف التنمية. وتبلغ حالياً حصة الزراعة من املساعدات 

اإلمنائية الرسمية اإلجمالية 5 في املائة تقريباً.

والفروق الشاسعة في كثافة رأس املال هي لُّب 
الفروق في إنتاج كل عامل. وثمة عنصر بالغ 
األهمية في التطورات املتفاوتة في إنتاجية 
اليد العاملة عبر األقاليم ميّثل إلى حد كبير 
انعكاساً للتطورات اخملتلفة في قوة العمل 
الزراعية في مختلف األقاليم. ففي أمريكا 

الالتينية على سبيل املثال، سيجري تخفيض 
قوة العمل املستخدمة في الزراعة إلى النصف 
تقريباً، بينما ستبلغ ضعف ما هي عليه تقريباً 

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

االستثمارات الدولية

إّن قدرة البلدان النامية األفقر على سد 
الفجوة على صعيد االستثمارات محدودة. 

فحصة اإلنفاق العام على الزراعة هبطت إلى 
معدل 7 في املائة تقريباً في البلدان النامية، 
وإلى أقّل من ذلك حتى في أفريقيا؛ وهبطت 

حصة املساعدات اإلمنائية الرسمية اخملصصة 
للزراعة إلى ما ال يتجاوز 3.8 في املائة في عام 
2006. ويشهد العديد من البلدان تراجعاً في 

قدرته على إدارة املوارد الطبيعية التي يعتمد 
عليها إنتاج األغذية. والقروض التي تقدمها 
البنوك التجارية من أجل الزراعة في البلدان 

 النامية ضئيلة أيضاً - بحيث ال تتعّدى
10 في املائة في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى. وصناديق االستثمار اخلاصة اخملصصة 
للزراعة في أفريقيا متّثل تطوراً حديث العهد 
مثيراً لالهتمام ولكّن االستثمارات الفعلية 

ما زالت ضئيلة. وبالنظر إلى القيود املفروضة 
على املصادر البديلة لتمويل االستثمارات، فإن 
االستثمارات األجنبية املباشرة في الزراعة في 
البلدان النامية ميكن أن تقّدم مساهمة هامة 
لسد الفجوة على صعيد االستثمارات. ويتزايد 

توجيه هذه االستثمارات نحو حيازة األراضي 
واستئجارها، مع تفاوت دوافع املستثمرين 

ما بني إنتاج الوقود احليوي السائل، وتنويع 
احلافظات املالية، وشواغل البلد املستثمر 

في ما يتعلق باألمن الغذائي. وعلى الرغم 
من وجود إمكانية لتحقيق فوائد تنموية من 

هذا النوع من االستثمارات عن طريق نقل 
التكنولوجيا وخلق فرص عمل وتطوير البنية 
األساسية وحتقيق إيرادات تصديرية، غالباً ما 
يتم تصدير الزيادات في إنتاج األغذية الناشئة 

عن ذلك إلى البلد املستثمر، مما يؤدي إلى إثارة 
عدد من الشواغل السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية احملتملة عند توظيف استثمارات 
في بلد يعاني من انعدام األمن الغذائي. وتكمن 

املشكلة األساسية في معرفة ما إذا كانت 
توقعات حتقيق األمن الغذائي واحلد من الفقر 
في البلدان النامية، وفي العالم ككّل، أفضل 

في حال توظيف هذا النوع من االستثمارات أم 
بدونه، وما هي أفضل السبل لزيادة املنافع إلى 

أقصى حد وجتنب التأثيرات السلبية.

البحث والتطوير

لقد أظهرت االستثمارات في البحث 
والتثقيف والتطوير في اجملال الزراعي أن 

معدالت عائداتها مرتفعة جداً، وأّنها تؤدي دوراً 
هاماً في مكافحة الفقر واجلوع. وفي الوقت 

احلاضر، تقوم املراكز الدولية التابعة للجماعة 
االستشارية املعنية بالبحوث الزراعية الدولية 

بإجراء قدر كبير من البحوث في القطاع العام. 
ومما ال شك فيه بأّن شبكة أجهزة البحوث 

الدولية واملنظمات املنتسبة إليها هذه - التي 
ساهمت إلى حد كبير في تكوين اجملموعة 
العاملية من التكنولوجيا واملعارف الزراعية 

املتاحة - مجدية ومفيدة، ولكّن مسألة 
كيفية متويل هذه األجهزة ليست مسألة 

محددة بوضوح إذ كثيراً ما ال ترى احلكومات أّن 
من مصلحتها أن تقدم مساهمات كبرى من 
أجل جهاز سيتجاوز نطاق منافعه جماهيرها 

أو حدودها. ومن البديهي أّنه من الضروري 
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للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ

أمانة مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي 
مكتب املدير العام املساعد 

اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

الهاتف: 53101 570 06 (39+) 
الفاكس: 56172 570 06 (39+) 

 wsfs2009-secretariat@fao.org :البريد اإللكتروني
مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي

روما 16-18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009

تكثيف االستثمارات من القطاعني العام 

واخلاص في البحوث والتطوير لكي تستفيد 

الزراعة من استخدام أنواع جديدة من 

التكنولوجيا والتقنيات وتنجح في مواجهة 

التحديات املستجدة، مبا في ذلك تزايد الشّح 

في املياه وتغّير املناخ.

اعتبارات خاصة بالسياسات وناشئة عن 

منتدى اخلبراء الرفيع املستوى في منظمة 

األغذية والزراعة واملعني بكيفية إطعام 

العالم في عام 2050 )12-13 أكتوبر/تشرين 

األول 2009(

متحور النقاش بشأن االستثمارات حول 

خمسة مواضيع رئيسية طرحها مقّدم 

اجللسة وامليّسر.

اتفق فريق اخلبراء على أهمية وجود سياسات  _
مالئمة وكتلة حيوية من االستثمارات 

لتحقيق الهدف اإلمنائي لأللفية املتمثل في 
خفض اجلوع في العالم. فحتى في حال ضّخ 
استثمارات كبرى في النظام القائم، لن يؤدي 

هذا بالضرورة إلى حتقيق النتيجة املرجوة ما 
لم تطّبق السياسات املناسبة.

تتراوح بني بلد وآخر درجة جناح االستثمارات  _
في إحراز تقدم على صعيد التخفيف من 
وطأة اجلوع. فقد جنحت الصني والهند إلى 
حد كبير في تسجيل جناحات على صعيد 

التخفيف من وطأة اجلوع وكان هناك إجماع 
على أّن البرنامج الشامل للتنمية الزراعية 
في أفريقيا يرسي إطاراً سليماً لالستثمار 

في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. غير أّن 
التنفيذ لم يكن فّعاالً في بعض احلاالت 
واالستثمارات لم تصل على الدوام إلى 

وجهتها، مما يستدعي مزيداً من التحسني.

تتمّثل العناصر الرئيسية الكامنة وراء خلق  _
بيئة جاِذبة للمستثمرين في وجود إطار 
تنظيمي سليم ونظام ضريبي معقول. 
وقد اقترح اللجوء إلى صناديق األسهم 
اخلاصة باعتبارها أداة مبتكرة الجتذاب 

االستثمارات اخلاصة، ال سيما في احلاالت 
التي ال تكون فيها املصارف مستعدة لتقدمي 

قروض للزراعة. وميكن جلمعيات أصحاب 
احليازات الصغيرة أن تكون بدورها أداة مفيدة 

ملساعدة صغار املنتجني على جمع موارد 
مالية بهدف استثمارها. ودرس فريق اخلبراء 

أداة إضافية على مستوى السياسات متثلت 
في دعم الدولة لالستثمارات الالزمة إلطالق 

املشاريع، والتي تكون عادة محفوفة بقدر 
أكبر من اخملاطر وحتتاج إلى دعم خارجي.

اتفق جميع اخلبراء على أّن زيادة االستثمارات  _
العامة في البنى األساسية وفي البحوث 
والتطوير في القطاع الزراعي هي عناصر 

حاسمة جلذب الرساميل اخلاصة إلى الزراعة. 
ومن األهمية مبكان بالنسبة إلى معظم 

البلدان النامية احلّد من اخملاطر احملدقة 
باملستثمرين في القطاع اخلاص، وال سيما 

أصحاب احليازات الصغيرة.

اتفق فريق اخلبراء على أّن زيادة  _
االستثمارات األجنبية عبر احلدود في 

الزراعة األولية من أجل شراء األراضي أو 
تأجيرها من شأنها أّن تزيد حجم املوارد 
يتعنّي  ولكنه  الزراعية،  للتنمية  املتاحة 

فرض ضوابط خاصة على هذا النوع من 
االستثمارات حلماية مصالح األطراف 

املعنية كافة، وال سيما السكان احملليني.

وأخيراً، كان هناك إجماع على مالحظة 
مفادها أّن جودة االستثمارات سوف تكون في 

املستقبل بنفس أهمية حجم االستثمارات. 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

الشكل 1: املعدالت السنوية لنمو أرصدة رأس املال الزراعية )1990-2005( في البلدان 
التي حققت أكبر تقّدم أو التي تعّرضت ألكبر نكسة صوب بلوغ أهداف مؤمتر القمة 

العاملي لألغذية عام  1996

معدل النمو السنوي في أرصدة رأس املال الزراعية لكل عامل في الزراعة )في املائة(

 Beintema & Elliott (2009) :املصدر

باكستان )427 3 دوالراً(

الهند )949 دوالراً( 

إندونيسيا )568 1 دوالراً(
جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية )058 3 دوالراً(

تنزانيا )463 دوالراً(
مدغشقر )237 2 دوالراً(

كينيا )494 دوالراً(
الكونغو  جمهورية 
اليمن )832 2 دوالراً(الدميقراطية )245 دوالراً(

غانا )634 دوالراً(
بيرو )620 دوالراً(

فييت نام )188 1 دوالراً(
تايلند )768 2 دوالراً(

الصني )200 1 دوالر(

نيجيريا )765 1 دوالراً(

البرازيل )733 15 دوالراً(

البلدان التي تعّرضت ألكبر النكسات إزاء هدف 
مؤمتر القمة العاملي لألغذية )أرصدة رأس املال 
الزراعية لكل عامل في عام 2005 بني قوسني(

م صوب بلوغ هدف  البلدان التي حققت أكبر تقدُّ
مؤمتر القمة العاملي لألغذية )أرصدة رأس املال 
الزراعية لكل عامل في عام 2005 بني قوسني(
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 اآلفات واألمراض احليوانية 
والنباتية العابرة للحدود

التحدي

كانت األمراض واآلفات احليوانية والنباتية 

العابرة للحدود تؤثر منذ زمن بعيد على إنتاج 

الثروة احليوانية واحملاصيل. والواقع إنها كانت 

من بني اآلفات العشر في مصر القدمية. 

ونتيجة الرتفاع معدالت النفوق بني احليوانات 

املنتجة واالنخفاض الشديد في إنتاجية 

احليوانات الباقية على قيد احلياة، كان مربو 

احليوانات الزراعية واملزارعون يواجهون من 

حني آلخر اجملاعات، واجلوع، واحملن، ولكن بسبب 

الطبيعة املوسعة لنظم اإلنتاج والعزلة 

النسبية ملناطق اإلنتاج والبلدان في ذلك 

الوقت، كانت خطورة األزمات الناجتة محدودة 

نسبيا: فكان انتشار العوامل املمرضة بطيئا، 

وكانت معظم األمراض احليوانية العابرة 

للحدود من األنواع املتوطنة في مناطق 

محددة، أو موجودة في مجموعات من البلدان 

في نفس املنطقة.

أما اآلن، فإن انتقال اآلفات النباتية واألمراض 

احليوانية العابرة للحدود قد أثار مخاطر عاملية 

بالنسبة لألمن الغذائي، والزراعة، وتربية 

األحياء املائية، وتطوير مصايد األسماك، 

والتجارة، وغالبا ما يسبب قلقا عامليا على 

الصحة العامة خاصة عندما تؤثر هذه 

األمراض واآلفات على اإلنسان. وقد أدى 

االنتقال املتزايد للسكان، واحليوانات البرية 

واملائية، والنباتات واملنتجات في اقتصاد معولم 

من ناحية، وتركيز نظم اإلنتاج وتكثيفها من 

ناحية أخرى إلى تسريع واتساع عملية إعادة 

توزيع األمراض احليوانية واآلفات النباتية مع 

اجتاه واضح لالمتداد إلى جميع مناطق العالم. 

وفضال عن هذا، يعمل تغير املناخ على إيجاد 

بيئة إيكولوجية جديدة مواتية لعودة اآلفات 

واألمراض إلى الظهور واالنتشار من جديد. 

ونتيجة لذلك، زاد أثر األمراض احليوانية واآلفات 

النباتية العابرة للحدود بدرجة كبيرة. وهناك 

دالئل تشير إلى أن أفقر البلدان ذات النظم 

الصحية الهشة والبنى األساسية الضعيفة 

تتحمل عبئا أكبر من البلدان األخرى. وقد 

اتسعت قائمة األمراض واآلفات الغريبة 

املستوردة بينما لم يحرز تقدم ملموس في 

مكافحة العوامل املمرضة احمللية املتغلغلة. 

وقد تتوقع البلدان الفقيرة واملنتجون مخاطر 

مختلفة وحوافز مرتبطة باألمراض احليوانية 

واآلفات النباتية العابرة للحدود، ومن الضروري 

التعرف على هذه االختالفات عند اتخاذ 

وتنفيذ تدابير للوقاية من هذه األمراض 

واآلفات ومكافحتها. ومن مصلحة اجملتمع 

الدولي أن يتجنب ظهور مستودعات قطرية 

أو إقليمية لألمراض احليوانية واآلفات النباتية 

العابرة للحدود والتي ستعمل على استمرار 

اخلطر على املستوى العاملي.

القضايا األساسية
حتد األمراض احليوانية واآلفات النباتية من 

توافر األغذية وتؤثر على نوعيتها. ومع أن 

التحديد الكمي للخسائر أو اخلسائر احملتملة، 

بسبب هذه اآلفات واألمراض العابرة للحدود، 

يعاني من النقص تاريخيا، فإن دخول األمراض 

احليوانية واآلفات النباتية وترسخها ونشوءها 

وتفشيها، كل ذلك يؤدي إلى مشاكل كبرى 

تتعلق باألغذية، إما بصورة مباشرة نتيجة 

انخفاض مردود احملاصيل الغذائية وخسائر 

اإلنتاج احليواني، )أو انتقالها إلى اإلنسان(، أو 

بصورة غير مباشرة من خالل انخفاض مردود 

احملاصيل النقدية وفقدان ثقة املستهلك، مثل 

أنفلونزا الطيور عالية اإلمراض، أو طاعون 

البقر، أو عفن البطاطس، أو اجلراد.

األمراض التي تصيب احليوان والتي تنتقل 
إلى اإلنسان

كان كثير من األمراض احليوانية، مبا في ذلك 
األمراض التي تنتقل إلى اإلنسان، ميكن أن 

تكون السبب األول لألزمات اإلقليمية أو 
الدولية الرئيسية. فقد كان طاعون البقر أحد 

اآلفات الرئيسية التي أصابت املاشية في أجزاء 
واسعة من أوروبا وأفريقيا وآسيا لعدة قرون، 
وتسبب في نفوق أعداد كبيرة من احليوانات 

الزراعية واحليوانات البرية. واقترن االنتشار 
السريع لفيروس أنفلونزا الطيور في جنوب 
شرق آسيا عام 2004 ثم في أوروبا وأفريقيا 
عام 2005 باخملاوف من أن جائحة األنفلونزا 

البشرية قد تنتقل من الدواجن املنزلية. وقد 
تضرر أكثر من 60 بلدا من حاالت تفشي هذا 
الفيروس، ونفق أكثر من 300 مليون دجاجة أو 

مت إعدامها، وتكبد ماليني املزارعني واملنتجني 
خسائر وصلت إلى مليارات الدوالرات. كذلك 

فإن جائحة األنفلونزا البشرية الناجتة عن 
فيروس أنفلونزا اخلنازير عام 2009 انتشرت 
بسرعة مذهلة على نطاق العالم. ونظرا 
للكثافة السكانية والصالت الوثيقة بني 

اخلنازير والدواجن واإلنسان في أجزاء كثيرة من 
العالم، فإن هناك مخاوف عاملية خطيرة من 

إعادة حتور الفيروسات التي يحملها اإلنسان أو 
اخلنازير أو الطيور لتساعد على ظهور سالالت 

أشد خطرا.

وتعد احلمى القالعية من األمراض املتوطنة 
في معظم أجزاء آسيا، والشرق األوسط، 

وأفريقيا، وأجزاء من أمريكا اجلنوبية. وال تزال 
األمراض املنقولة من احليوان مثل حمى وادي 

الصدع تؤثر على أجزاء من أفريقيا، وتهدد 
باالنتشار إلى الشرق األوسط، وبلدان اخلليج، 

وجنوب أوروبا. ويعد مرض النوم وحمى الساحل 
الشرقي من أشد األمراض فتكا في أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى. فهي تؤثر على أكثر  
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 من خمسمائة ألف شخص وتقتل أكثر من
3 ماليني من احليوانات كل عام  وفضال عن 
هذا، توجد أمراض معدية أخرى مثل حمى 

اخلنازير األفريقية، وآفة اجملترات الصغيرة، 
ومرض ذات اجلنب والرئة الذي يصيب األبقار، 

وحمى اخلنازير التقليدية، ومرض نيوكاسل 
الذي يصيب الدواجن، وهذه األمراض تنتشر 
في أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية وال تزال 

مصدر قلق كبير للمجتمع العاملي. 

وفي قطاع األحياء املائية، يعتبر فيروس 
متالزمة البقع البيضاء الذي يصيب األربيان 
من أخطر العوامل املمرضة لألربيان املزروع. 

وتبني املعلومات املسجلة عن انتشار فيروس 
األربيان األبعاد واملسافات التي ميكن أن تسافر 
إليها األحياء املائية إلى جانب انتقال النواقل 
احلاملة لها - ويتمثل األثر الرئيسي في تنقل 

اليرقات وصغار األسماك وجتمعات الفقس 
 املصابة. ويوجد في الوقت احلاضر أكثر من

20 بلدا من البلدان املتضررة املنتجة لألربيان.

آفات احملاصيل

يعد اجلراد الصحراوي أوضح مثال على آفات 

احملاصيل املهاجرة بسبب السرعة التي حتدث 

بها حاالت التفشي والنطاق الذي ميكن أن 

تصل إليه اإلصابات عندما يتطور هذا الوباء 

بشكل كامل. وميكن أن ينتشر اجلراد على 

مساحة تبلغ نحو 30 مليون كيلو متر مربع 
ويؤثر على أكثر من 60 بلدا. وعند تفشي الوباء 
الرئيسي األخير للجراد الصحراوي خالل الفترة 
من 2003 إلى 2005، تأثرت سبل معيشة نحو 

8 ماليني شخص في شمال وشمال غرب 
أفريقيا. وقد أمكن رش أكثر من 13 مليون 

هكتار باملبيدات الكيميائية لوقف انتشار اجلراد 
الصحراوي. غير أن االستثمار في نظم الوقاية 

وإدارة حاالت الطوارئ يعد مفيدا بشكل خاص. 
فعن طريق تطوير نظم اإلنذار املبكر وبناء 

القدرات البشرية ونظم االستجابة السريعة، 
متت السيطرة بنجاح على ثالثة حاالت على 

األقل من حاالت التفشي واالنتشار في 
املنطقة الوسطى قبل حدوث أضرار لسبل 

معيشة اجملتمعات احمللية. فقد بلغت التكلفة 
اإلمنائية لبرنامج اجلراد الصحراوي التابع لنظام 
الوقاية من اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية 

العابرة للحدود في حاالت الطوارئ نحو 11.5 
مليون دوالر أمريكي على مدى عشر سنوات؛ 

وكانت تكلفة عمليات املكافحة سبعة ماليني 
دوالر أمريكي. وفي املقابل، قدرت التكلفة 

اإلجمالية للحملة وإعادة التأهيل في شمال 
وشمال غرب أفريقيا، في غياب نظام وقائي، 

بأكثر من 390 مليون دوالر أمريكي.

األخطار اجلديدة والناشئة

أثارت اآلفات اجلديدة والناشئة مخاوف من أثرها 

احملتمل على سبل املعيشة، واألمن الغذائي، 
واألسواق العاملية؛ وفيما يلي بعض األمثلة:

أثارت حاالت التفشي األخيرة للجراد في  _
آسيا الوسطى، وجنوب غرب آسيا، ووسط 

أفريقيا، واجلنوب األفريقي مخاوف من 
ظهور سالالت جديدة من اجلراد بخالف اجلراد 
الصحراوي، مما يهدد سبل معيشة أكثر من 

15 مليون شخص في وسط أفريقيا واجلنوب 

األفريقي وحدهما.

تطور خطر جديد عابر للحدود في عام 1999  _
عندما ظهرت سالالت قوية من فيروس 

مرض صدأ جذع القمح في شرق أفريقيا 
ووصلت إلى إيران في أواخر عام 2007. 

وتستأثر مناطق الشرق األدنى، وشرق أفريقيا، 
وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا املهددة بخطر 

مباشر بنسبة 37 في املائة من اإلنتاج 
العاملي للقمح. وهذه الساللة اجلديدة من 
فيروس صدأ جذع القمح قادرة على إصابة 

جميع سالالت القمح تقريبا. وميكن أن 
تسبب خسائر فادحة للمحصول إذا لم تتم 

الوقاية من انتشارها.

تعد ديدان اجليش اليرقات التي تنتقل إلى  _
طور العثة الليلية القادرة على الهجرة 

ملسافات طويلة. وباملقارنة مع حاالت 

تفشي اجلراد، تظهر ديدان اجليش عادة في 

األساسية احلقائق  بعض 

يدعم القطاع الفرعي للثروة احليوانية األمن الغذائي وسبل املعيشة ألكثر  _

من مليار شخص. ويعد إنتاج وجتارة احليوانات واملنتجات احليوانية من العناصر 

املهمة للتنمية االقتصادية للبلدان، ومتثل مصدر دخل رئيسي لفقراء الريف على 

نطاق العالم.

وميثل قطاع الثروة احليوانية نحو 40 في املائة من قيمة الناجت الزراعي العاملي،  _

ويعد واحدا من القطاعات الفرعية األسرع منوا في االقتصاد الزراعي.

وتهدد أمراض احليوانات الزراعية سبل املعيشة عن طريق تخفيض اإلنتاجية  _

واستبعاد البلدان من املشاركة في التجارة العاملية املتنامية بسرعة في 

احليوانات واملنتجات احليوانية. وتعد األمراض احليوانية أحد العوامل الرئيسية 

التي حتد من كفاءة استخدام املوارد احليوانية وتنمية القطاع.

ومع التكثيف املتزايد لإلنتاج احليواني، من املتوقع أن يزداد انتشار ومخاطر  _

األمراض العابرة للحدود، مبا في ذلك األمراض احليوانية التي تصيب اإلنسان. 

وتساعد الكثافة العالية للحيوانات املنزلية واإلنسان، والزيادة املتوقعة في 

انتقال السكان واحليوانات عبر القارات، والتغييرات في النظم اإليكولوجية على 

تهيئة بيئة تساعد على سرعة ظهور العوامل املمرضة وتطورها وانتشارها.

ويوفر إنتاج احملاصيل نحو 84 في املائة من االحتياجات العاملية من الغذاء  _

واألعالف واأللياف، وتعتمد جميع املساعي اإلنسانية األخرى في الواقع على 

األمن الغذائي. وينبغي التغلب على آفات احملاصيل، مبا في ذلك األمراض 

واحلشرات واألعشاب لتلبية االحتياجات في املستقبل.

 وتقدر اخلسائر العاملية في احملاصيل بسبب اآلفات العابرة للحدود بأكثر من _

50 في املائة من اإلنتاج احملتمل للمحاصيل. ويقدر أن اآلفات احلشرية قد تسببت 

في إتالف 15 في املائة من احملاصيل، و13 في املائة بسبب العوامل املمرضة 
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البداية على نطاق أصغر ولكنها قد متتد 

فوق عدة مئات من الكيلومترات املربعة. 

وتقدر اخلسائر التي أحلقتها باحلبوب وقصب 

السكر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

بنحو 20 إلى 60 في املائة.

وعلى العكس من اآلفات املهاجرة، ميكن  _

آلفات وأمراض احلجر الصحي أن تدخل 

بلدا ما عن طريق التجارة وانتقال السكان 

بصورة أساسية. ويعد ذباب الفاكهة، مثل 

املن وفيروس املانيهوت، وداء املوز من اآلفات 

الهامة العابرة للحدود. وتقدر اخلسائر 

االقتصادية الناجتة عن ذباب الفاكهة وحده 

بأكثر من مليار دوالر أمريكي سنويا.

وصلت احلشرة الكبيرة الثاقبة للحبوب في  _

األصل من أمريكا الوسطى في الثمانينات 

من القرن املاضي، وظهرت أوال في تنزانيا 

ثم في كينيا. وخالل العشرين عاماً املاضية، 

انتشرت هذه اآلفة من آفات اخملازن في 

بلدان كثيرة في غرب ووسط وشرق أفريقيا. 

وتسبب هذه اخلنفساء خسائر مدمرة بعد 

احلصاد ألكثر من 90 في املائة من مخزون 

الذرة ، واملانيهوت اجملفف، وكالهما من 

األغذية األساسية األولية في معظم 

البلدان األفريقية.

الزراعية  _ واحليوانات  يتسبب تعدي اإلنسان 
على مناطق لم تكن تستخدم في الزراعة 

من قبل إلى زيادة حاالت االحتكاك بني 
البرية  واحليوانات  املستأنسة  احليوانات 

املمرضة. وعواملها 

تساعد التجارة املربحة في احليوانات النادرة  _
وحلوم حيوانات األدغال على زيادة خطر انتشار 

األمراض احليوانية العابرة للحدود، وظهور 
أمراض حيوانية تصيب اإلنسان لم تكن 

معروفة من قبل.

ميكن أن يتفاقم انتشار أمراض األحياء  _
املائية بسبب العوملة، وتكثيف املمارسات 
الزراعية، وإدخال سالالت جديدة، والتوسع 

في جتارة أسماك الزينة، والتفاعالت غير 
املتوقعة بني اجلموع املزروعة والبرية، وتغير 

املناخ، وعمليات النقل األخرى لسلع األحياء 
املائية بواسطة اإلنسان.

االعتبارات الخاصة بالسياسات
متثل األمراض احليوانية واآلفات النباتية العابرة 
للحدود تهديدا خطيرا لألمن الغذائي العاملي 

بكل أبعاده - التوافر، واالستقرار، واحلصول، 
واالنتفاع )األمن(. فهي تخفض اإلنتاج 

واإلنتاجية، وتسبب إرباكا لالقتصادات احمللية 
والوطنية، وتهدد الصحة البشرية، وتزيد من 

وطأة الفقر. وميكنها أن تؤدي أيضا إلى خسائر 
مالية كبيرة، وهي تتطلب تدابيراً للوقاية 

واملكافحة وبرامج الستئصالها.

الوقاية من املرض

تتطلب استراتيجيات الوقاية األكثر فعالية 
من حيث التكلفة، واحملافظة على سبل 

املعيشة، واألقل ضررا من الناحية اإليكولوجية 
تفاعال سريعا ومنسقا من جانب الشركاء 

الوطنيني واإلقليميني والدوليني، وقدرة على 
تعبئة املوارد بناء على إخطار عاجل للتصدي 

للمخاطر التي تهدد احلياة وسبل املعيشة 
وكذلك ملعاجلة الشواغل البيئية. وميكن 

تعريف حالة االستعداد ملواجهة الطوارئ بأنها 
اإلجراءات التي تتخذ توقعا حلالة طوارئ من 
أجل تسهيل االستجابة السريعة والفعالة 

واملالئمة للخطر، وتهدف إلى: 

توفير نظم اإلنذار والكشف املبكر ملعلومات  _
وحتليالت وثيقة الصلة وحسنة التوقيت 

للتمكني من صنع القرار الفعال.

استعداد احلكومات والشركاء ذوي الصلة  _
للوقاية من األخطار التي تهدد الزراعة 

واألغذية والصحة، والتخفيف من آثارها 
وإدارتها.

تنمية القدرات

ينبغي أن يكون تعزيز قدرات اخلدمات والنظم 
الوطنية للصحة البيطرية والنباتية على 

رأس األولويات ملواجهة األخطار احليوية العابرة 
للحدود بصورة أكثر فعالية. وهذا يشمل 

واألعشاب كل على حدة، وتسببت اإلصابة باآلفات بعد احلصاد في 10 في املائة 

أخرى. وحتدث خسائر بنسبة 100 في املائة في ظروف معينة، لتسبب تفاوتا 

هائال في اإلنتاجية ومخاطر على سبل معيشة األسر الزراعية.

ويتمثل األمر الذي يشكل تهديدا أكبر في حاالت تفشي اآلفات املهاجرة بسبب  _

ظهورها املفاجئ، غالبا بدون إنذار سابق أو بإنذار محدود، بسبب الظروف 

االيكولوجية املتغيرة أو املمارسات الزراعية التي تساعد على زيادة انطالق جموع 

اآلفات وانتشارها السريع في املناطق اجملاورة. وغالبا ما يتسبب هذا الظهور 

املفاجئ حلاالت التفشي الواسعة لهذه اآلفات في إحلاق الضرر بالبلدان التي 

تكون في معظم األحوال أقل استعداد، وال توجد لديها أي قدرات، وإن وجدت، 

فهي قدرات ال متكنها من املواجهة الفعالة لألخطار التي تتطور وتنتقل بسرعة.

ويواجه قطاع تربية األحياء املائية حتديات تتمثل في األمراض املعدية التي  _

حتد من تنمية واستدامة هذا القطاع بسبب خسائر اإلنتاج املباشرة، وزيادة 

تكاليف التشغيل، والقيود املفروضة على التجارة، واآلثار على البيئة، والتنوع 

البيولوجي. وتتراوح تقديرات اخلسائر الناجتة عن أمراض األحياء املائية بني 17.5 

مليون دوالر أمريكي )مرض البقع البيضاء لألربيان في الهند عام 1994( وتقدير 

عاملي يصل إلى أكثر من 3 مليارات دوالر أمريكي بسبب األمراض التي تصيب 

األربيان. ويعد انتقال األحياء املائية املسار الرئيسي لدخول أمراض األحياء 

وانتشارها. املائية 

وفي الغابات، ونتيجة لتغير املناخ، من املتوقع أن ينخفض عمر أجيال خنفساء  _

الصنوبر اجلبلية، وهي آفة من غابات أمريكا الشمالية، وأن تقل األعداد 

التي متوت منها في فصل الشتاء، وهو ما يزيد من خطورة دخولها إلى نظم 

إيكولوجية ضعيفة.
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للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ

أمانة مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي 
مكتب املدير العام املساعد 

اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

الهاتف: 53101 570 06 (39+) 
الفاكس: 56172 570 06 (39+) 

 wsfs2009-secretariat@fao.org :البريد اإللكتروني
مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي

روما 16-18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009

تطوير قدرات تدريبية تعتمد على الذات، 
ووضع أطر قانونية مالئمة وأطر للسياسات، 
وإدخال تكنولوجيات للمواجهة االقتصادية 

والسليمة بيئيا، وإنشاء نظم وطنية للمراقبة 
والتشخيص، ودعم البنية األساسية املالئمة 

واألدوات الالزمة، ووضع خطط عملية للطوارئ، 
وإجراء تدريبات ميدانية.

حماية سبل املعيشة

ملواجهة التحديات التي تتمثل في حاالت 
الطوارئ الواسعة النطاق والناجتة عن األخطار 

احليوية العابرة للحدود بصورة أكثر فعالية، 
وتقدمي املساعدة املنسقة بصورة جيدة 

وحسنة التوقيت للبلدان املتضررة، هناك 
عدة اعتبارات حاسمة حلماية سبل املعيشة، 

والصحة والتغذية، واألمن الغذائي:

ينبغي إعطاء األولوية للتخفيف من  _
أخطار الكوارث والوقاية منها وينبغي أن 

تشمل برامج عابرة للحدود خاصة بأصحاب 
املصلحة العديدين ونهجا منسقة.

يلزم توعية اجملتمع الدولي واجلمهور بأن  _
االستثمار في مواجهة حاالت الطوارئ 

والوقاية من الكوارث مفيد اقتصاديا 
ويخفف من الضغوط الواقعة على 

اجملتمعات الضعيفة بالفعل.

ينبغي تقدمي الدعم لبناء القدرات البشرية،  _
وحتسني الربط الشبكي فيما بني أصحاب 

املصلحة، والتعاون اإلقليمي وداخل األقاليم 
بني البلدان املتضررة، ووضع نظم مراقبة 

أساسها االعتماد على الذات، وقواعد 
للمعرفة، وأدوات ومعايير لتنفيذ مفاهيم 

اإلدارة العابرة للحدود.

ينبغي للمنظمات اإلقليمية ومعاهد  _
البحوث القيام بدور أكثر نشاطا من أجل 

التصدي بصورة منهجية لقضايا الصحة 
احليوانية والنباتية العابرة للحدود.

ينبغي إشراك األوساط العلمية والصناعية  _
في تطوير تكنولوجيات واستراتيجيات 

للمكافحة املالئمة بيئيا.

يجب إشراك جميع أصحاب املصلحة، مبن  _
فيهم املنتجون على جميع املستويات 

والقدرات، في وضع وتنفيذ تدابير للوقاية من 
األمراض واآلفات ومكافحتها من أجل حماية 

سبل معيشتهم وضمان مشاركتهم.

ينبغي تشجيع ومساندة الشراكات  _
والتنسيق فيما بني املنظمات الدولية 

واإلقليمية والوطنية ذات الصلة وكذلك 
املؤسسات املالية.

38



احلوكمة العاملية لألمن الغذائي

التحدي
تفاقم األمن الغذائي والتغذوي في العالم وال 

زال ميثل خطرا جسيما يتهدد السالم واألمن 

على املستويني الوطني والدولي. واليوم يعاني 

أكثر من مليار شخص من اجلوع املدقع، وهو 

ما ميثل 15 في املائة من سكان العالم. ومن 

بني هؤالء، هناك حوالي 150 مليون شخص 

التحقوا بصفوف اجلياع بسبب اآلثار املشتركة 

املترتبة على االرتفاع احلاد في أسعار األغذية 

واألزمتني املالية واالقتصادية اللتني عصفتا 

بالعالم. لكن مستويات اجلوع ظلت في 

ارتفاع خالل فترات انخفاض أسعار األغذية 

وتعافي النمو االقتصادي. وإن وجود مثل هذه 

املستويات املرتفعة من اجلوع وسوء التغذية 

والفقر في ظل تزايد الثروة العاملية ووفرة 

األغذية وعدم القدرة على حماية الفئات 

الضعيفة من آثار األزمات، كّلها أمور تشير إلى 

وجود حاجة ماسة إلى إصالح احلوكمة العاملية 

لألمن الغذائي.

ويحتاج أيضا النظام الزراعي العاملي واملوارد 

التي يستند إليها إلى اهتمام عاجل. وإذا 

لم تتخذ إجراءات مجدية اآلن، لن يكون أداء 

النظام الزراعي العاملي في املستقبل في 

مستوى الطلب املتزايد على األغذية واأللياف 

والوقود. ويتباطأ منو اإلنتاجية الزراعية مع 

انخفاض معدل النمو في محاصيل احلبوب 

الرئيسية بشكل مطرد  من 3.2 في املائة 

عام 1960 إلى 1.5 في املائة عام 2000. وإن 

توفير الطعام لصالح 9.1 مليار شخص في 

عام 2050، سيعيش معظمهم في املناطق 

احلضرية، سيتطلب زيادة اإلنتاج الزراعي 

بنسبة 70 في املائة من متوسط السنوات 

الثالث للفترة 2005-2007. وميكن أن يهدد 

الطلب على الطاقة احليوية، الذي قد يؤدي إلى 

حتويل احملاصيل الغذائية والعلفية إلى إنتاج 

الوقود احليوي وما يرتبط به من آثار مقترنة 

باألسعار، األمن الغذائي. وإذا لم تتخذ إجراءات 

لتطوير تقنيات جديدة وزيادة اإلنتاجية، فإن 

حتويل املوارد إلى إنتاج الوقود احليوي ميكن أن 

يسفر عن صعوبات شديدة في توفير طعام 

كاف للجميع. وستطرح آثار تغير املناخ على 

املديني الطويل والقصير مزيدا من التحديات 

أمام اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي والتغذوي. 

ويقدر األثر السلبي  التراكمي لتغير املناخ على 

 اإلنتاج الزراعي في أفريقيا بنسبة تترواح 

 بني 15 و30 في املائة بحلول الفترة

2080-2100. وتظل اجتاهات االستثمار العام 

اخملصص للزراعة في القطاعات احلاسمة 

األهمية مثل البحوث واإلرشاد والبنية 

األساسية والتنوع البيولوجي متخلفة عن 

الركب على نحو خطير. ومن الواضح أنه البد 

من اتخاذ إجراءات أكثر تناسقا وفعالية لتذليل 

التحديات من هذا احلجم على الصعيد العاملي.

 إصالح احلوكمة العاملية لألغذية 

والزراعة والتغذية

تشير احلوكمة العاملية لألمن الغذائي إلى آلية 

ستيسر املناقشات وبلورة توافق اآلراء وتنسيق 

اإلجراءات من أجل حتسني األمن الغذائي ليس 

على الصعيد العاملي فحسب وإمنا أيضا على 

املستويني اإلقليمي والوطني. وقد اعتمد 

هذا املفهوم ألول مرة عند بزوغ فجر القرن 

العشرين عندما أقرت عصبة األمم باحلاجة 

إلى وضع شكل من أشكال الترتيبات املتعددة 

األطراف في مجال األمن الغذائي العاملي. ولم 

حتدد معالم رؤية خاصة باألمن الغذائي العاملي 

تتجاوز احلدود الوطنية أو اإلقليمية إال حينما 

أنشئت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 

األمم املتحدة عام 1945.

وقد سعت القمم السياسية الرفيعة 

املستوى جاهدة، مثل مؤمتر األغذية العاملي 

لألمم املتحدة الذي انعقد في روما  في 

سبتمبر/أيلول عام 1974، واملؤمتر الدولي عن 

التغذية عام 1992 ومؤمتري القمة العامليني 

لألغذية لعام 1996 وعام 2002، إلى إرساء 

أسس نظام حوكمة دولي لتحقيق األمن 

الغذائي. ومت أخذ التزامات لدحر اجلوع وانعدام 

األمن الغذائي وخرجت هياكل إلى حيز الوجود 

داخل منظومة األمم املتحدة ملعاجلة األمن 

الغذائي والتغذوي. 

وأنشئت جلنة األمن الغذائي العاملي في 

1974 في أعقاب مؤمتر األغذية العاملي  عام 

لتكون جهاز دولي حكومي ضمن منظومة 

املتحدة الستعراض السياسات  األمم 

العاملي  الغذائي  باألمن  املتعلقة  والبرامج 

آلية  بوصفها  اللجنة،  وتتمتع  ومتابعتها. 

فأبوابها  دولية حكومية، بطابع عاملي. 

مفتوحة لكل الدول األعضاء في منظمة 

األغذية والزراعة وفي منظمة األمم 

األخرى،  الدولية  املنظمات  وملمثلي  املتحدة، 

املدني،  واجملتمع  واملنظمات غير احلكومية، 

1996، أسند  والقطاع اخلاص.  وفي عام 

مؤمتر القمة العاملي لألغذية إلى جلنة األمن 

العاملي مسؤولية رصد تنفيذ خطة  الغذائي 

عمل مؤمتر القمة العاملي لألمن الغذائي.
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إال أن القيادة الالزمة إلحراز تقدم كبير وسريع 
صوب حتقيق األمن الغذائي العاملي لم تكلل 

بالنجاح، ويعزى ذلك من جهة إلى إهمال 
احلكومات الذي طال أمده لألسباب اجلذرية 

للجوع، ومن جهة أخرى إلى قلة التناسق 
والتوافق بني سياسات وبرامج البلدان واجلهات 

املانحة وأصحاب الشأن. 

آخر التطورات

أثيرت شواغل واسعة النطاق بشأن األمن 
الغذائي والتغذوي على مدى السنوات القليلة 

املاضية، ال سيما في أعقاب االرتفاع احلاد 
ألسعار األغذية واألزمتني االقتصادية واملالية 

العامليتني. وأولي اهتمام سياسي متجدد 
لألمن الغذائي العاملي وحوكمته بنية معاجلة 

اآلثار املترتبة على األزمتني، ولكن واألهم، 
معاجلة العوامل الهيكلية الطويلة األجل 

التي تتسبب في اجلوع وانعدام األمن الغذائي 
وسوء التغذية. ومت جتديد التعهدات الهادفة 

إلى زيادة املوارد اخملصصة للزراعة ولتحقيق 
األمن الغذائي، ال سيما في البلدان التي هي 
في أمس احلاجة. واعتبر اإلعمال املطرد للحق 
في الغذاء في محافل مختلفة على أنه إطار 

شامل مهم لتحقيق األمن الغذائي.

وبذلت جهود وطنية وإقليمية )سياسات 
وبرامج( من خالل عملية تشاركية من أجل 

تعزيز األمن الغذائي والتغذوي على املستويني 
الوطني ودون الوطني وإطار سياسي يؤدي 

إلى منو الزراعة. كما أن االستجابات اإلقليمية 
وشبه اإلقليمية القائمة والناشئة )مثل 
الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 

)النيباد(/ برنامج التنمية الزراعية الشاملة 
ألفريقيا والقضاء على اجلوع في أمريكا 

الالتينية( تعزز تكامل اجلهود املبذولة على 
املستوى الوطني ومتاسكها واتساقها. ويتضح 

بجالء أيضا الدافع ملزيد من االنسجام على 
مستوى السياسات والتنفيذ في اجلهود 

املبذولة للتنسيق بني املانحني من خالل إعالن 
باريس وخطة عمل أكرا. وأنشئ التحالف 

الدولي ضد اجلوع بعد مؤمتر القمة العاملي: 
بعد خمس سنوات كآلية متعددة القطاعات 

ومتعددة أصحاب الشأن لالستفادة من اخلبرات 
وتعزيز املبادرات على املستوى الوطني.

وردا على األثر املدمر الرتفاع أسعار األغذية 
والوقود على األمن الغذائي العاملي، أُنشئ 
فريق العمل الرفيع املستوى املعني بأزمة 

األمن الغذائي العاملية في أبريل/ نيسان 2008 
للنهوض باستجابة شاملة وموحدة من قبل 

هيئات األمم املتحدة من خالل تسهيل وضع 
خطة عمل ذات أولويات وتنسيق تنفيذها على 

الصعيد الوطني. وفي املؤمتر الرفيع املستوى 
املعني باألمن الغذائي العاملي: حتديات تغير 

املناخ والطاقة احليوية )منظمة األغذية 
والزراعة يونيو/حزيران 2008( ومجموعة 

الثمانية ومؤمتر القمة في اليابان )يوليو/
متوز 2008، إعالن طوكيو( ُطرحت مقترحات 

ملموسة إلقامة شراكة عاملية من أجل 
الزراعة واألغذية. ومت تأكيد ذلك في اجتماع 

مدريد الرفيع املستوى عن األمن الغذائي 
للجميع، )يناير/كانون الثاني 2009(، حيث 

أضيف األمن الغذائي والتغذية إلى النداءات 
الداعية إلى إقامة شراكة عاملية. ونوقشت 
أيضا هذه املقترحات في مؤمتر املنظمة في 

نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وفي مؤمتر قمة 
مجموعة الثمانية في الكويال في يوليو/

متوز 2009، ومؤمتر قمة مجموعة الثمانية في 
بيتسبرغ في سبتمبر/أيلول 2009.

ومتخضت مجموعة الثمانية ومؤمتر القمة في 
إيطاليا في يوليو/متوز 2009، عن مبادرة الكويال 

لتحقيق األمن الغذائي حيث التزم احلاضرون 
ببلوغ الهدف املتمثل في حشد 21 مليار دوالر 

أمريكي على مدى ثالث سنوات لتحسني 
الزراعة واألمن الغذائي على نحو شامل 

وأكثر تنسيقا. وعقد منذ ذلك احلني عدد من 
االجتماعات في سياق الطريق من الكويال 

مع الهيئات الدولية املعنية واجلهات املانحة 
إلعداد نهج منظم لترجمة التزامات الكويال 

إلى خطط ملموسة وخطوات عملية.

ولدى معاجلة الشواغل األساسية بشأن األمن 
الغذائي والتغذية، دعت هذه املبادرات إلى 

تصميم جديد حلوكمة األمن الغذائي العاملي 
استنادا إلى املؤسسات القائمة وإصالحها، 

وإلى الشراكات املعززة. وينبغي إعادة مواءمة 
وظائف املنظمات التي تعنى بالزراعة واألمن 

الغذائي وتعزيزها وتنسيقها جملابهة التحديات 
اجلديدة والناشئة.

وأفضت هذه املبادرات إلى بلورة حلول 
النظر  التماسك وتقارب وجهات  جزئية نحو 

)مثل التماسك بني وكاالت األمم املتحدة 
أو مجموعات من البلدان مثل مجموعة 

الثمانية(. ومع ذلك، يتضح أنه ال زالت 
هناك حاجة إلى املزيد من التماسك في 

لتشجيع  الغذائي  لألمن  العاملية  احلوكمة 
التقارب بني السياسات واإلجراءات املتخذة 

من ِقبل جميع أصحاب الشأن، املتمثلني في 
والدولية  الوطنية  واملؤسسات  احلكومات 

املدني مثل  اجملتمع  املعنية ومنظمات 
وغيرها  واملستهلكني  املنتجني  منظمات 

النظام  الرئيسية في  الفاعلة  من اجلهات 
الغذائي العاملي. وينبغي أال يستهان بدور 

الغذائية،  الصناعات  القطاع اخلاص وقطاع 
الذي يتمتع بقدرات كبيرة في مجالي 

توريد واسعة  البحث والتطوير وسالسل 
النطاق، وقدرة على النفاذ إلى األسواق. 
وميكن لهؤالء أصحاب الشأن، إذا عملوا 

جنبا إلى جنب، املساهمة بفعالية أكبر في 
القضاء على اجلوع املدقع وانعدام األمن 

الغذائي وسوء التغذية واحليلولة دون وقوع 
أزمات غذائية في املستقبل. 
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نحو شراكة عاملية: جلنة األمن الغذائي 

العاملي بعد إصالحها

تتمثل أحدث مبادرة واعدة لتعزيز التنسيق 
والشراكات ملكافحة اجلوع وانعدام األمن 
الغذائي والتغذوي في إصالح جلنة األمن 

الغذائي العاملي. وتهدف حزمة اإلصالحات، 
التي وافق عليها أعضاء جلنة األمن الغذائي 

في 17 أكتوبر/تشرين األول 2009، إلى جعل 
جلنة األمن الغذائي العاملي »... عنصرا محورياً 

من الشراكة العاملية الناشئة بشأن الزراعة 
واألمن الغذائي والتغذية، ]والتي ستشّكل[ 
املنتدى الدولي واحلكومي الدولي الشمولي 

األول لطائفة واسعة من أصحاب الشأن 
امللتزمني للعمل معا بصورة متناسقة دعما 

للعمليات التي تقودها البلدان صوب القضاء 
على اجلوع وضمان األمن الغذائي والتغذية 

لإلنسانية جمعاء«.

ويتطابق العديد من سمات اللجنة املُصلَحة 
مع ما ينبغي أن يشكل العناصر األساسية 

لشراكة عاملية بشأن الزراعة واألمن الغذائي. 
والسمات املهمة للجنة األمن الغذائي العاملي 

املتجددة هي التالي:

جناح التنسيق العاملي للجهود الهادفة إلى  _
القضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائي 

للجميع. وهذا يشمل دعم اخلطط واملبادرات 
الوطنية ملكافحة اجلوع؛ وضمان اإلصغاء 

إلى جميع األصوات ذات الصلة في مناقشة 
السياسات املتعلقة باألغذية والزراعة، 

وتعزيز الروابط على املستويات اإلقليمية 
والوطنية واحمللية؛ واتخاذ قرارات مستندة إلى 

أدلة علمية وآخر املعارف.

الشمولية: إعطاء صوت وأدوار فعالة جملموعة  _
واسعة من املنظمات التي تعالج األمن 

الغذائي والتغذية من وكاالت األمم املتحدة 

مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
وبرنامج األغذية العاملي وفريق العمل الرفيع 
املستوى املعني بأزمة األمن الغذائي العاملية 

وهيئات األمم املتحدة األخرى. وسوف تشرك 
أيضا املراكز التابعة للفريق االستشاري 
للبحوث الزراعية الدولية والبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة 

العاملية ومؤسسات التنمية اإلقليمية 
فضال عن منظمات اجملتمع املدني واملنظمات 

غير احلكومية. وستكون اللجنة أيضا 
مفتوحة أمام ممثلي جمعيات القطاع اخلاص 

واملؤسسات اخليرية. وثمة عنصر أساسي 
لتحقيق حوكمة األمن يتمثل في إقامة 

شراكات وحتالفات أقوى بني جميع أصحاب 
الشأن الرئيسيني على جميع املستويات. 

قاعدة علمية سليمة: احلصول على مشورة  _
علمية رفيعة املستوى من فريق خبراء رفيع 

املستوى معني باألمن الغذائي والتغذية 
واملوضوعات ذات الصلة. وهذا سيكفل تزويد 

هيئات اتخاذ القرارات بأفضل التحليالت 
العلمية والقائمة على املعارف من أجل إيجاد 

حلول أكثر فعالية للقضاء على اجلوع. وإن 
خلق روابط هيكلية بني خبراء املعرفة وهيئات 

صنع القرار أمر ال غنى عنه في دحر اجلوع 
والفقر بطريقة فعالة.

منتدى للمناقشة والتنسيق. سوف يتم  _
النهوض مبزيد من التوفيق بني السياسات 

مبا في ذلك من خالل وضع استراتيجيات 
دولية ومبادئ توجيهية طوعية بشأن األمن 

الغذائي والتغذية باالستناد إلى أفضل 
املمارسات والدروس املستفادة من البلدان 

التي جنحت في احلد من اجلوع. ويجب أن 
تكون البلدان واألقاليم قادرة على التماس 

املساعدة ملعاجلة كيفية احلد من اجلوع وسوء 
التغذية بطريقة أسرع وأجنع.

اعتبارات سياسية

 سيتعني النظر في عدد من االعتبارات 
السياسية مع تطبيق إصالح جلنة األمن 

الغذائي، ومع بداية تبلور الشراكة العاملية من 
أجل الزراعة واألمن الغذائي والتغذية. وميكن 

أن يشمل ذلك ما يلي: 

 كيفية ضمان فعالية حوكمة 
األمن الغذائي؟

ينطوي حتسني حوكمة األمن الغذائي، مع 
وضع اللبنات األساسية لعملية اإلصالح، 

على قدر أعظم من التكامل والتنسيق بني 
مبادرات اإلصالح على املستوى األفقي )في 

ما بني البلدان واملنظمات وأصحاب الشأن 
املعنيني، وغير ذلك( وعلى املستوى الرأسي 
)من الصعيد احمللي إلى الصعيد العاملي(. 
ويتمثل التحدي املاثل في كيفية تسهيل 

هذا التكامل وإسراع وتيرته وضمان أن عملية 
اإلصالح اجلارية تخدم من الناحية العملية 
وعلى نحو فعال املعركة ضد انعدام األمن 

الغذائي »في امليدان«.

كيف ميكن إدراج األمن الغذائي في 
األولويات اإلمنائية الوطنية؟

ال يقصد بسياسات احلد من اجلوع مجرد 
حتسني إدارة النظم الغذائية والزراعية في 

أوقات األزمات؛ بل يجب إدماجها إدماجا كامال 
في األولويات واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية 

مبا في ذلك برامج احلماية االجتماعية. ويجب 
أن تصب أهداف احلد من اجلوع في البرامج 

العاملية واإلقليمية األخرى للتأكد من أن 
قضايا األمن الغذائي تعالج بشكل مالئم 

)مثال في املفاوضات التجارية وتلك املتعلقة 
بتغير املناخ واالتفاقات االقتصادية، وما إلى 

ذلك(. وتقتضي االستجابات املستدامة 
املتخذة ملواجهة األزمات وزيادة مرونة النظم 

الغذائية إعطاء األولوية للنهج احمللية. 
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للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ

أمانة مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي 
مكتب املدير العام املساعد 

اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

الهاتف: 53101 570 06 (39+) 
الفاكس: 56172 570 06 (39+) 

 wsfs2009-secretariat@fao.org :البريد اإللكتروني
مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي

روما 16-18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009

كيف ميكن ملساعدات حاالت الطوارئ 
واملساعدات الطويلة األجل أن تكون 

أكثر توازنا؟

كان هناك اجتاه نحو زيادة املعونة الغذائية 
والزراعية قصيرة األجل حلاالت الطوارئ 

وتراجع املساعدات الطويلة األجل لتشجيع 
املنافع العامة. فما هو التوازن الصحيح بني 

االستجابات القصيرة األجل املتخذة في حاالت 
الطوارئ واملساعدات الطويلة األجل للحد من 
حاالت الطوارئ؟ كيف ميكن للحوكمة العاملية 

احملسنة أن متكن اجلهات املانحة والوكاالت 
املسؤولة عن التنفيذ من ضمان قدرة املعونة 

الطويلة األجل على تعزيز القدرات البشرية 
واملؤسسية في البلدان النامية؟ 

كيف ميكن حلوكمة األمن الغذائي  
أن تكون مرنة وقادرة على مواجهة 

املتغيرة؟ التحديات 

تكون األسباب املعاصرة للجوع وانعدام األمن 
الغذائي وسوء التغذية مختلفة في بعض 
األحيان عن تلك التي متت مواجهتها خالل 

األزمات الغذائية السابقة. ومن احملتمل أيضا 
أن تتغير مع انتشار رقعة العوملة وتسارع 

وتيرتها وتناقص النمو السكاني وزيادة 
التحضر. وينبغي أن تتسم احلوكمة اجلديدة 

بالشمولية، وأن تراعي آراء الدول األعضاء، 
وتتميز باملرونة والقدرة على حشد توافق اآلراء 

السياسي واخلبرات العلمية واملوارد املالية 
وغيرها من املوارد حسب احلاجة.
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