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موجزة  نبذة 

شهد عام ٢٠١٦ بوادر هامة تفيد بتحقيق تقدم يف مجايل األمن الغذايئ والتغذية مع إبداء 

االلتزام تجاه التنمية املُستدامة. وعىل الرغم من ذلك، متتحن التحديات الناجمة عن التغيري 

الدويل  الزخم  )السكاىن(،  والدميغرايف  واالقتصادي  السيايس  املشهد  يجتاح  الذي  الجذري 

  .)sustainable development agenda( الجديد املستدامة  التنمية  أعامل  الداعم لجدول 

ومع استمرار تسارع وترية التوسع الحرضي )urbanization( عرب كافة أنحاء العامل، يتفاقم 

ومبعدالت متزايدة، مستوى تعقيد قضايا الفقر وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية باعتبارها 

مشكالت ذات صبغة حرضية.  ويؤدي هذا التحول الرسيع إىل تغيري الُنظم الغذائية وإعادة 

تشكيل السالسل الغذائية – ابتداءاً من ُصغرى املزارع إىل كُربى سالسل املتاجر الحديثة. ويف 

سبيل تحقيق تقدم لألمام، يتعني عىل السياسات واالستثامرات الهادفة إىل القضاء عىل الجوع 

إقامة  إىل  باإلضافة  الحرضية،  املناطق  الفقراء يف  السكان  احتياجات  مراعاة  التغذية،  وسوء 

املناطق  القامئة يف  واألسواق  الريفية من جهة  املناطق  األغذية يف  منتجي  بني  قوية  روابط 

الحرضية من جهة أخرى، مبا يدعم الفئات السكانية يف املناطق الريفية والحرضية عىل حد 

سواء.

استعراض عام ٢٠١٦ 
للعام  العاملي  االقتصادي  الركود  استمرار  من  الرغم  عىل  وذلك   ،٢٠١٦ عام  يف  اإليجابية  املؤرشات  بعض  رصد  تم 

السادس عىل التوايل. وعىل نحو غري مسبوق يف التاريخ الحديث، فقد تراجع عدد من يعيشون يف فقر مدقع دون 

 global rate of( نسبة ١٠ يف املائة من تعداد سكان العامل، ومن املتوقع أن ينخفض املعدل العاملي لنقص التغذية

undernutrition( دون نسبة ١١٪ يف املائة. وتجدر اإلشارة إىل خفض “بنجالديش” مستويات الجوع من نسبة ٣٣ 

يف املائة إىل نسبة ١٦ يف املائة منذ أوائل حقبة التسعينات من القرن املايض، كام أحرزت “اثيوبيا” مزيدا من التقدم 

الهائل، والذى يتجىل يف خفض مستوى الجوع من نسبة ٧٥ يف املائة إىل نسبة ٣٢ يف املائة.  وعىل األرجح، فقد ساهمت 

االسرتاتيجيات الشاملة والربامج املتكاملة الرامية إىل الحد من معدالت الجوع وسوء التغذية، إىل جانب الجهود التي 

تُبذل من أجل تحسني وتنويع انتاج املحاصيل يف إحداث هذه التحسينات. ويف ذات الوقت، استفاد املستهلك من 

تراجع أسعار الغذاء عىل املستوى العاملي للعام الخامس عىل التوايل وذلك نتيجة زيادة العرض. 

التزامات دولية

الرفاهية  تحسني  نحو  الزخم  حشد  إىل   ٢٠١٦ عام  يف  العاملية  السياسات  شهدتها  التي  الرئيسية  التطورات  أدت 

 Agenda for Sustainable(  ٢٠٣٠ لعام  املُستدامة  التنمية  أعامل  جدول  لتنفيذ  العامل  وتأهب  والبيئية.  البرشية 

التنمية  أهداف  بلوغ  نحو  واالنطالق  املتحدة  األمم  عن  الصادر  الطموح  بالطابع  يتصف  والذي   )Development

الجوع  بالحد من  التزامها  التأكيد عىل  املتحدة  األمم  )Sustainable Development Goals(. وجددت  املُستدامة 

وسوء التغذية عن طريق اإلعالن عن “عقد العمل من أجل التغذية”  )Decade of Action on Nutrition( خالل 

 Paris Agreement on climate( ”الفرتة من عام ٢٠١٦ إىل عام ٢٠٢٥. ومع رسيان “اتفاق باريس بشأن تغيري املناخ

change(، تعكس االلتزامات التي تعهدت بها األمم املتحدة بشأن العمل يف مجال املناخ، أهمية حاسمة بالنسبة ملجايل 

األمن الغذايئ والتغذية. وباإلضافة إىل ما تقدم، فلقد انبثقت تطورات إيجابية من قبل منتديات دولية ومجموعات 

إمنائية إقليمية ذات تأثري ونفوذ ولكن عىل نطاق ضيق.  وأكدت “مجموعة البلدان السبعة” )G7( مجدداً التزامها 

بإدراج مسألة التغذية ضمن قامئة أولوياتها مع تقديم املساعدة إلجاميل ٥٠٠ مليون نسمة يف البلدان النامية من أجل 

 ،)G20( ”النجاة من غائلة الجوع ودرء سوء التغذية وذلك بحلول عام ٢٠٣٠. وقد قامت “مجموعة البلدان العرشين

بتسليط الضوء عىل األهمية التي تكمن يف مجال االبتكار يف القطاع الزراعي من اجل بلوغ التنمية املُستدامة. وتعهد 

عند   )International Development Association( الدولية”  اإلمنائية  “املؤسسة  موارد  بتجديد  الدويل  املجتمع 

مستوى قيايس يبلغ ٧٥ مليار دوالر أمرييك ملساعدة الفئات السكانية األشد فقراً. ويف إطار فعاليات “ُمنتدى الثورة 

املانحة  الزعامء األفارقة، والرشكات، والجهات  الخرضاء األفريقية” )African Green Revolution Forum(، تعهد 

الرئيسية بتوفري مبلغ يتجاوز ٣٠ مليار دوالر أمرييك، لدعم قطاع الزراعة يف أفريقيا مبا يكفل زيادة مستوى االنتاج 

ومعدل الدخل ونسب التوظيف لدعم املزارعني واملزارعات من أصحاب الحيازات الصغرية والرشكات الزراعية املحلية.

التقدم املحقق والتحديات الراهنة عىل املستوى القطري 

باألمن  املتعلقة  السياسات  باالعتبار يف شأن  إجراءات هامة وجديرة  فردي  أساس  البلدان عىل  بعض  اتخذت 

الغذايئ والتغذية يف عام ٢٠١٦. ومن ضمن هذه اإلجراءات، أقر “الكونجرس األمرييك” “قانون األمن الغذايئ العاملي” 

)Global Food Security Act(، والذي يدعم أهداف التنمية املُستدامة. وقد اعتمدت “فرنسا” حزمة من اإلجراءات 

الرامية إىل مكافحة هدر الغذاء.  كام أعلنت “الصني” عن تخصيص استثامرات يف القطاع الزراعي تبلغ قرابة ٤٥٠ 

مليون دوالر أمرييك بهدف زيادة االنتاجية الزراعية وتعزيز مستويات الدخل يف املناطق الريفية.  وأطلقت “ماالوي” 

سياسة زراعية وطنية جديدة تهدف إىل تحسني مستويات الدخل وتعزيز األمن الغذايئ ودعم التغذية الصحية، كام 

والذي يحرص عىل  الصادر يف عام ٢٠١٣،   )Food Security Law( ”الغذايئ األمن  “قانون  “الهند” تطبيق  واصلت 

الصدمات  تسببت  ذلك،  من  الرغم  وعىل  سكانها.  من  نسمة  مليون   ٨٠٠ لصالح  مدعومة  غذائية  حبوب  تخصيص 

الطبيعية التي تم التعرض لها، إىل جانب استمرار اندالع الرصاعات وتصاعد أعداد الالجئني والالجئات، يف تفاقم قضيتي 

الجوع وسوء التغذية اللتني طال أمد املعاناة منهام يف بعض األجزاء من العامل. ويف منطقة “غرب أفريقيا”، تعرضت 



الشكل األول )١( منو الفئات السكانية الحرضية يف البلدان الرئيسية
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األحوال واألحداث  الغذايئ يف عام ٢٠١٦. كام تسببت  األمن  انعدام  )١٠( ماليني نسمة ملستويات حادة من  عرشة 

الجوية املرتبطة بظاهرة “النينيو” )El Niño weather event( خالل الفرتة ما بني عام ٢٠١٥ وعام ٢٠١٦ يف تواضع 

السكان ملستويات  ما يقرب من نصف  “اليمن”، تعرض  العامل. ويف  أنحاء  كافة  البلدان يف  العديد من  املحاصيل يف 

مرتفعة من انعدام األمن الغذايئ جراء اندالع الرصاع يف املقام األول، كام اقتىض الوضع امداد عدد يرتاوح بني أربعة 

)٤( إىل خمسة )٥( ماليني نازح ونازحة من “سوريا” التي متزقت بفعل الحرب، مبعونات غذائية عاجلة عىل مدار العام.  

وعىل الرغم من مساهمة املعونات االنسانية يف دعم العديد من الحاالت التي تتعرض الحتياج ماس وعاجل للحصول 

عىل معونات، التزال قابلية التأثر والترضر من انعدام األمن الغذايئ املُزمن )chronic food insecurity( تُثري القلق. 

وتُخيم العديد من التحديات الجديدة بظاللها عىل عام ٢٠١٧. وبينام متيل التوقعات إىل ارتفاع معدل النمو، 

يتسبب الغموض الذي يكتنف الوضع االقتصادي، إىل جانب تغري النامذج السياسية يف البلدان املتقدمة والبلدان 

النامية عىل حد سواء، يف ضبابية الرؤية إزاء آفاق التنمية العاملية وذلك مبعدالت تفوق الوضع السائد خالل 

السنوات املاضية. 

التوسع الحرضي يف دائرة الضوء
الضوء عىل   )Global Food Policy Report  2017( لعام ٢٠١٧  العاملية  الغذائية  السياسات  تقرير  ويسلط 

التحديات الفريدة من نوعها والفرص غري املسبوقة الناشئة عن ظاهرة التوسع الحرضي من أجل القضاء عىل الجوع 

وسوء التغذية والنهوض بجدول أعامل عام ٢٠٣٠. ويؤدي تسارع وترية التحرض الرسيع، والسيام يف البلدان النامية، إىل 

إعادة تشكيل مشهد األمن الغذايئ والتغذية يف املناطق الريفية واملناطق الحرضية عىل حد سواء. ويقطن ما يتجاوز 

نصف سكان العامل يف الوقت الراهن يف ُمدن وبلدات، ومن املتوقع، بحلول عام ٢٠٥٠، أن يقطن ٦٦ يف املائة من سكان 

العامل يف مناطق حرضية، مع متركز هذه الزيادة يف منطقة “رشق وجنوب آسيا” ويف “أفريقيا” )يُرجى االطالع عىل 

الشكل رقم ١(. ومن املتوقع أن يتسبب التوسع الحرضي والنمو السكاين يف تصاعد الضغوط التي تتعرض لها املنظومة 

واألحوال  املناخي،  والتغري  البيئي،  التدهور  اإلجهاد جراء  تحت وطأة  الزراعي  االنتاج  يرزح  بينام  العاملية،  الغذائية 

الطقسية الحادة. وعىل غرار تسارع وترية التوسع الحرضي يف بعض البلدان النامية، تتفاقم ظاهرة العبء الثاليث الناجم 

عن سوء التغذية )triple burden of malnutrition(: أي تزامن الجوع ونقص التغذية وفرط التغذية يف السمنة 

والبدانة. ومثة أنباء طيبة تبعث عىل التفاؤل والتي تُفيد بحرص العامل عىل إبداء االهتامم تجاه هذه القضايا. واحتلت 

 global development policy( العاملية  التنمية  سياسات  أعامل  يف جدول  متقدم  موضع  الحرضي  التوسع  قضية 

 New( ”يف عام ٢٠١٦: حيث اعتمدت العديد من البلدان، بواقع ١٦٧ بلداً، “جدول األعامل الحرضي الجديد )agenda

Urban Agenda( خالل انعقاد مؤمتر املوئل الثالث )Habitat III summit(، والذى يعد مبثابة جدول أعامل يحدد 

.)standard for sustainable urban development( معيار التنمية الحرضية املُستدامة

التوسع الحرضي واألمن الغذايئ والتغذية الصحية

تتفاقم قضايا الفقر وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية باعتبارها مشكالت حرضية عرب جميع مناطق العامل مبعدالت 

متزايدة.  وتنتقل األعباء الناجمة عن سوء التغذية – مبا يف ذلك استمرار قضية نقص التغذية لدى األطفال واستعصاء 

الراهن عىل  الوقت  األطفال يف  تقزم  تؤثر قضية  املثال،  املدينة. فعىل سبيل  إىل  الدقيقة –  املُغذيات  نقص  مشكلة 

طفل واحد من بني كل ثالثة أطفال يف املناطق الحرضية. وبني األشخاص البالغني، تركز ازدياد معدل السمنة والبدانة 

عىل املستوى العاملي يف مناطق حرضية. ويواجه سكان املناطق الحرضية ممن يعانون من وطأة الفقر، والسيام من 

قاطني األحياء العشوائية غري الرسمية، تحديات ال نظري لها يف مجايل األمن الغذايئ والتغذية والتي تحول دون إتاحة 

أطعمة ُمغذية؛ وحامية اجتامعية؛ ومرافق مالمئة تكفل توفري إمدادات املياه وخدمات الرصف الصحي وُسبل النظافة 

العامة. ويقتيض تحقيق األمن الغذايئ يف املناطق الحرضية اىل توفري موارد نقدية، نظراً لتسبب نقص املوارد النقدية 

يف إلحاق الرضر بالفقراء، والسيام النساء، وذلك نتيجة فرط االعتامد عىل فرص عمل تتصف بالتذبذب ويغيب عنها 

طابع االستقرار يف القطاع غري الرسمي. ويف إطار العديد من البلدان النامية، تُنفق األرُس املعيشية التي تقطن مناطق 

حرضية وتعاىن وطأة الفقر املُدقع ما يتجاوز ٥٠ يف املائة من موازناتها يف غرض توفري املواد الغذائية.  ويف كثري من 

الحامية لصالح  الرسمي يف توفري  الرسمي وغري  التي تعاين املحدودية عىل املستويني  األحيان، تُخفق شبكات األمان 

بيئات معيشية صحية ومؤاتية،  نتيجة غياب  الغذايئ والتغذية  املتعلقة مبجايل األمن  تتفاقم املشكالت  الفقراء، كام 

والسيام يف األحياء العشوائية الفقرية. 

وباإلضافة إىل ما تقدم، تقرتن البيئات الحرضية بظاهرة تحول أمناط التغذية )nutrition transition( – التحول 

)األغذية  املُصنعة  املصدر والسكر والدهون والزيوت وامللح واألغذية  الحيوانية  األغذية  استهالك  زيادة معدل  نحو 

املُعالجة( – والتي تحدث بوترية رسيعة يف املُدن والبلدان مقارنة بغريها من املناطق. ويتسبب هذا التغيري الحادث يف 

الُنظم الغذائية يف ارتفاع معدالت اإلصابة بالبدانة والسمنة واألمراض املتعلقة بالُنظم الغذائية، مبا يف ذلك عىل سبيل 

املثال، مرض السكري وأمراض القلب.  ويف املُعتاد، تتسبب الُنظم الغذائية املُتاحة يف متناول اليد والتي تتوفر بأسعار 

ُمعتدلة، والسيام بالنسبة للفئات التي تعاين الفقر وتقطن يف مناطق حرضية، يف اإلرضار بصحة االنسان. ويجب تصميم 

 – )urban food environments( السياسات الغذائية عىل نحو يؤدي إىل تغيري البيئات الغذائية يف املناطق الحرضية

التي تُسبب “البدانة” يف املُعتاد – عىل نحو يكفل زيادة معدل إتاحة الُنظم الغذائية الصحية مع تهيئة بيئات داعمة 

وصحية لصالح الفقراء يف املناطق الحرضية. وال يقتيض هذا التوجه فقط توثيق التعاون مع الجهات الفاعلة يف الحلقة 

النهائية من سلسلة القيمة الغذائية املعنية بتجارة التجزئة، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال سالسل املتاجر )محالت السوبر 

ماركت(، وإمنا يتطلب أيضاً إقامة الروابط مع املنتجني يف املناطق الريفية. 

تعزيز الروابط بني املناطق الريفية واملناطق الحرضية

التغذية عىل أساس ُمستدام، باإلضافة إىل تلبية أهداف  التي تكفل القضاء عىل سوء  العوامل الحاسمة  يتمثل أحد 

التنمية املُستدامة األخرى، يف إقامة روابط بني املنتجني الزراعيني يف املناطق الريفية من جهة واألسواق الحرضية من 
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الشكل الثاين )٢(: املواد الغذائية الواردة من مزارع صغرية إىل ُمدن كبرية

供应链活动和参与体

城乡连续统一体

粮食行业流程

消费

家庭

零售与促销

非正式零售商、
超市、餐馆、快餐公司

配送与运输

进口商、外销经纪人、
批发商

储存与加工

包装商、磨坊主、
贸易商和精制加
工厂商

生产

小农、农业劳动者、
商品生产者

非常偏远的农村农村小城镇中型城市近郊大型城市

• 食物及农产品      • 自然资源      • 融资和保险

• 投入品（如种子、设备）     • 劳动力与汇款     • 信息     • 浪费

املصدر: مقتبس من …

)“ج. فون براون”، “الروابط بني الريف والحرض لتعزيز النمو وفرص العمل والحد من الفقر”، وتم تقديم هذه املقالة يف “املؤمتر الدويل الخامس حول االقتصاد اإلثيويب”، “جمعية االقتصاد اإلثيويب”، “أديس أبابا”، يف الفرتة من ٧ إىل ٩ يونيو / حزيران عام ٢٠٠٧.(

الحيازات الصغرية من  الزراعيني، والسيام أصحاب  القامئة بني املنتجني  القوية  الروابط  جهة أخرى. وميكن أن تُسهم 

جهة، واملستهلكني يف املناطق الحرضية من جهة أخرى يف تحفيز التنمية االقتصادية وتحسني مستوى األمن الغذايئ 

ودعم التغذية السليمة لصالح املناطق الريفية والحرضية عىل حد سواء. وتوفر املدن الفرص التي تكفل تعزيز الروابط 

الفعالة بني املنتجني يف املناطق الريفية ممن يسعهم تزويد املناطق الحرضية باألطعمة املُغذية، إىل جانب االستفادة 

من األسواق الحرضية واسعة النطاق. ويف املقابل، يستثمر هؤالء املنتجني يف توفري فرص اقتصادية زراعية وغري زراعية 

 rural-urban( والحرض(  الريف  )سلسلة  والحرض  الريف  متوالية  عرب  الروابط  تعزيز  ويجوز  الريفية.  املناطق  يف 

السياسات  التنسيق عىل مستوى  تحسني   )١( – عن طريق …   )٢ رقم  الشكل  االطالع عىل  )يُرجى   )continuum

عرب مجاالت االختصاص، )٢( تدعيم سالسل القيمة، )٣( تعزيز وضع املُدن الصغرية ومتوسطة الحجم، )٤( تخصيص 

استثامرات فعالة يف قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم، )٥( تعزيز ُسبل الحامية االجتامعية. 

quiet revo- )ويف العديد من البلدان النامية، تشهد هذه الروابط الحيوية التطور بالفعل. وتؤثر “ثورة هادئة” 

 ،)modern inputs( عىل سالسل قيمة املواد الغذائية األساسية. ويتجىل تنامي استخدام املدخالت الحديثة )lution

وتزايد توظيف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات، واتساع نطاق الحلقات الوسطى يف سلسلة القيمة يف عملية التحول 

املُشار إليها. عىل سبيل املثال، مييل املزارعون إىل تبني تكنولوجيات جديدة، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال أصناف البذور 

املُحسنة، يف حالة انخفاض تكاليف النقل إىل األسواق الحرضية الرئيسية. وتُعد املُدن مبثابة قاطرة للنمو تُسهم يف دعم 

التنمية الريفية ويف تلبية االحتياجات باملناطق الحرضية. 

عىل الرغم من انتشار ظاهرة التوسع الحرضي يف جميع املناطق تقريباً، تشهد منطقة “أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى” )Africa south of the Sahara( تغيريات رسيعة مبعدالت تفوق غريها من املناطق. ويف إطار هذه املنطقة، 

تعتمد فئات سكانية كبرية تعاين من الفقر وتقطن يف مناطق حرضية بشكل رئييس عىل األسواق غري الرسمية من أجل 

الحصول عىل أطعمة ُمغذية ومعتدلة األسعار ويف متناول اليد. وعىل الرغم من ذلك، يتعارض وضع الباعة يف األسواق 

غري الرسمية مع التدخالت الحكومية التي ينصب تركيزها عىل مامرسات الرقابة والتنظيم والقضاء الرضوس يف كثري من 

األحيان عىل االقتصاد الغذايئ غري الرسمي. وقد تتطلب شئون حوكمة هذا القطاع الحيوي، استقدام ابتكارات متميزة 

عىل األصعدة املؤسسية واإلدارية والسياسية مبا يكفل تحقيق األمن الغذايئ وسالمة األغذية يف املنطقة. 

املسار نحو األمام
عامة حول  نظرة   )Global Food Policy Report  2017( لعام ٢٠١٧”  العاملية  الغذائية  السياسات  “تقرير  يقدم 

املعارف التي تتوفر لدينا بشأن قضايا التوسع الحرضي واألمن الغذايئ والتغذية، فضالً عن بعض من أبرز االحتياجات 

املُلحة املتعلقة مبجال البحوث والبيانات. وباإلضافة إىل ما تقدم، يرصد التقرير اتجاهات واعدة عىل مستوى السياسات 

الهادفة إىل تدعيم الروابط بني الريف والحرض. ومن الرضوري أن يتم تلبية احتياجات الصفوف املتنامية من سكان 

الحرض، وتحسني ُسبل معيشة أصحاب الحيازات الصغرية مبا يكفل تحقيق األمن الغذايئ وتعزيز التغذية السليمة عىل 

املستوى العاملي ومبا يضمن إحراز تقدم لألمام يف تحقيق جدول أعامل التنمية املُستدامة الجديد.  

أنشطة سلسلة القيمة والجهات الفاعلة

االنتاج

أصحاب الحيازات الصغرية، 
والعاملة الزراعية، ومنتجي 

السلع األساسية

التخزين والتجهيز

القامئني عىل التعبئة 
واملطاحن والتجارة 
والتكرير )املعالجة(

التوزيع والنقل

املستوردون، واملصدرون، 
والوسطاء، وتجار الجملة

تجارة التجزئة والرتويج

تجارة التجزئة غري الرسمية، سالسل 
املتاجر )السو برماركت(، املطاعم، 

رشكات الوجبات الرسيعة

االستهالك

األرس املعيشية 

• املنتجات الغذائية والزراعية • املوارد الطبيعية • التمويل والتأمني
• املدخالت )مثل البذور، واملعدات واألجهزة( • العاملة والتحويالت املالية • معلومات • هدر )فاقد(

متوالية الريف والحرض )سلسلة الريف والحرض(

طابع شبه ريفيطابع ريفي بالغ
حرضي

طابع حرضي 
بالغ

مدن متوسطة 
الحجم )بلدات 
متوسطة الحجم(

مدن صغرية 
)بلدات صغرية(

تدفقات قطاع الغذاء
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