
بعــد عــام مــن النمــو االقتصــادي العاملــي الضعيــف يف ٢٠١٦، شــهد عــام 

٢٠١٧ طفــرة اقتصاديــة مدعومــة ببيئــة ماليــة عامليــة معتدلــة، ودفعــة 

اقتصاديــة يف اقتصــادات مقدمــة وعــدة اقتصــادات ناشــئة، وزيــادات يف 

ــي  ــادي العامل ــايف االقتص ــذا التع ــن ه ــتث�ر. لك ــة واالس ــارة الدولي التج

تشــوه بســبب التبايــن املتزايــد بــ� الــدول والــذي قــد يخمــد أي احتــ�ل 

للحــد مــن معــدل الفقــر،  مــع زيــادة الجــوع يف العــا£ بعــد مــا يقــرب 

مــن عقــد مــن الرتاجــع املمتــد يف معــدل الجــوع. وªكــن أن نعــزو الكثــ¨ 

ــد  ــا ق ــ¨ منه مــن هــذا االتجــاه املــرتدي إىل الرصاعــات املســتمرة، والكث

تفاقــم بســبب الصدمــات املناخيــة.  فقــد تــرضر مــا يقــدر بعــدد 

٣٨ مليــون شــخص يف نيج¨يــا والصومــال وجنــوب الســودان مــن املجاعــة 

ــن  ــا م ــا وكيني ــن وأثيوبي ــا¹ اليم ــ� ع ــديدة؛ ك ــة الش ــات الغذائي واألزم

ــي؛ وتعرضــت  ــة منطقــة الكاريب ــ¨؛ ورضبــت األعاصــ¨ القوي جفــاف كب

ــ�  ــذاÄ. وبين ــن الغ ــىل األم ــرت ع ــات أث ــيا لفيضان ــوب آس ــة جن منطق

تراجــع معــدل االنتشــار العاملــي للتقــزم بــ� األطفــال مــن حــوايل 

٣٠ يف املائــة يف عــام ٢٠١٥ إىل ٢٣ يف املائــة يف عــام ٢٠١٦،  فإن التقزم يظل 

ــذي  ــن ال ــال املترضري ــدد األطف ــار ع ــن يف   االعتب ̈ة آخذي ــ ــكلة كب مش

يبلــغ ١٥٥ مليونــا. يف الوقــت ذاتــه، فــإن الــوزن الزائــد والســمنة ªثــالن 

مشــكلة متزايــدة يف أقاليــم العــا£ كافــة. نتيجــة لإلنتــاج الزراعــي القــوي 

ــعار  ــت أس ــد تراجع ــئة، فق ــادات الناش ــب يف االقتص ــو الطل Ò ــؤ و تباط

̈ة مــن عــام ٢٠١٧  الغــذاء العامليــة بشــكل مطــرد يف الشــهور األخــ

ــراء العــا£  ــة لفق ــة محتمل ــع أن تظــل منخفضــة، وهــي هب ومــن املتوق

̈ة من دخلهم عىل الطعام. الذين ينفقون نسبة كب

 

لعــدة تطــورات رئيســية يف  الزخــم لخلــق مســتقبل مســتدام  أدى 

السياســات العامليــة يف عــام ٢٠١٧. و من املشــجع أن تلك الجهــود الدولية 

ركــزت بشــكل متزايــد عــىل اســتخدام نهــج قائــم عــىل النظــم الغذائيــة 

للتعامــل مــع تحديــات الجــوع وتغــ¨ املنــاخ وعــدم املســاواة والوظائــف 

والنمــو. فقــد التــزم وزراء الزراعــة Üجموعــة العرشيــن بدعــم االســتخدام 

املســتدام للميــاه يف اإلنتــاج الغــذاÄ والزراعــي، كــ� ركــز االجتــ�ع 

ــىل  ــبع ع ــة الس ــدول الصناعي ــة ال ــة يف مجموع ــوزراء الزراع ــوزاري ل ال

ــوق، والكــوارث الطبيعيــة،  ح�يــة دخــل املزارعــ� مــن أزمــات  الس

وتغــ¨ املنــاخ.  كــ� واصلــت الــدول العمــل مــع بعضهــا البعــض Üوجــب 

اتفــاق باريــس لزيــادة العمــل املناخــي واســتمر التقــدم يف خطــة 

استعراض عام ٢٠١٧

دَفعة للتنمية املستدامة 

نبذة موجزة

مارس/آذار ٢٠١٨ تقرير السياسات الغذائية العاملية

٢٠٣٠ للتنميــة املســتدامة مــن خــالل االعتــ�د الرســمي إلطــار املــؤرشات 

العاملية لرتصد التقدم يف تلبية أهداف التنمية املستدامة الطموحة. 

عــىل الصعيــد الوطنــي، أحــرزت الــدول تقدمــاً فيــ� يتعلــق باالســتدامة 

البيئيــة وبالتغذيــة.  اطلقــت الçويــج صندوقــا بقيمــة ٤٠٠ مليــون دوالر 

أمريــè للحــد مــن إزالــة الغابــات عــن طريــق الزراعــة.؛ اطلقــت 

بنجالديــش والصــ� والهنــد خطــط تغذيــة وطنيــة جديــدة تركــز بشــدة 

الــدول  بعــض  قامــت  والفتيــات.  للنســاء  التغذيــة  تحســ�  عــىل 

بإصالحــات زراعيــة ، مثــل التوســع يف املســاحات املرويــة وتحســ� عمليــة 

توزيــع األســمدة والتقــاوي يف الجزائــر والحصــول عــىل امليــاه عــىل نحــو 

ــدول األخــرى – Üــا فيهــا   أفضــل يف جيبــوì. كــ� أكــدت الكثــ¨ مــن ال

غانــا والهنــد ونيج¨يــا - مجــددا عــىل التزامهــا بوضــع حــد للجــوع وســوء 

التغذية بحلول عام ٢٠٣٠.

حتــى مــع تعزيــز االلتزامــات املتصلــة باألمــن الغــذاÄ والتغذيــة، شــهد 

عــام ٢٠١٧ انحرافــاً شــديداً عــن مســار التوافــق والتعــاون والتكامــل عــىل 

ــة انســحابها  ــات املتحــدة األمريكي ــد العاملــي. وقــد أعلنــت الوالي الصعي

ــام  ــن الع ــر م ــت مبك ــادئ يف وق ــط اله ــرب املحي ــة ع ــاق الرشاك ــن اتف م

ــدأت  ــا، ب ــاخ. يف أوروب ــ¨ املن ــاص بتغ ــس الخ ــاق باري ــن اتف ــا م والحق

 .òاململكــة املتحــدة مفاوضــات مــن أجــل االنســحاب مــن االتحــاد األورو

وفشــلت الــدول األعضــاء Üنظمــة التجــارة العامليــة يف التوصــل إىل اتفــاق 

مشــرتك يف املؤôــر الــوزاري الحــادي عــرش الــذي ُعقــد يف بونــس أيريــس. 

 Äمــا داللــة تصاعــد نــربة مناهضــة العوملــة بالنســبة لألمــن الغــذا

والتغذية؟ 

ــ¨ املســبوقة يف  ̈ة غ ــ ــب التخفيضــات األخ ــة يف قل ــع النظــم الغذائي تق

ــاس  ــتصبح أس ــا£، وس ــة يف الع ــص التغذي ــوع ونق ــر والج ــدالت الفق مع

̈ات العامليــة الجذريــة – Üــا يف ذلــك  التقــدم يف املســتقبل. غــ¨ أن التغــ

تصاعــد عمليــة مناهضــة العوملــة والتكنولوجيــات الناشــئة – تــؤدي إىل 

تحديــات وفــرص جديــدة.  عــالوة عــىل ذلــك، تســاهم النظــم الغذائيــة 

الحاليــة يف حــدوث أزمــات صحيــة و بيئيــة.  إن الكثــ¨ مــن النظــم 

الغذائيــة الوطنيــة تتحــول برسعــة إىل نظــم ذات نســب مرتفعــة للغايــة 

مــن امللــح والســكر والدهــون؛ كــ� أن النظــم الغذائيــة تتســبب يف 

مجموعــة مــن الضغوطــات البيئيــة. ورغــم حــدة تلــك التحديــات، فــإن 

النظــم الغذائيــة يف وضــع متفــرد يجعلهــا أحــد القــوي الدافعــة الرئيســية 

ــ¨  ــة تغ ــنى إدراك طريق ــى يتس ــة. وحت ــان والبيئ ــة اإلنس ــ� صح لتحس

النظــم الغذائيــة يف هــذا الوقــت مــن التغــ¨ العاملــي، يتعــ� إدراك كيــف 

يؤثر التغ¨ العاملي عىل األمن الغذاÄ والتغذية.

املحتمــل  التصاعــد  خاصــة  ̈ة،  األخــ العوملــة  مناهضــة  مشــاعر  إن 

للح�ئيــة التجاريــة ، كــ� يتمثــل يف املخاطــر املهــددة التفاقيــة التجــارة 

الحــرة  ألمريــكا الشــ�لية (نافتــا)، مــن شــأنها أن تهــدد بتباطــؤ التقــدم 

ــادة النمــو االقتصــادي، وتحســن  ــة املســتدامة، وزب نحــو أهــداف التنمي

األمــن الغــذاÄ والتغذيــة.  تُظهــر التجربــة أن التجــارة تقــوم بــدور مهــم 

ــع غــ¨  ــدون عــددا، يف ظــل التوزي ــن يتزاي يف إطعــام ســكان العــا£ الذي

ــىل  ــع ع ــاح الواس ــد أدى االنفت ــة.  لق ــوارد الزراعي ــألرض وامل ــئ ل املتكاف

التجــارة ، بدايــة مــن القــرن التاســع عــرش، إىل تخفيــض متوســط تكلفــة 

ــة.  ــة متنوع ــا£ ووســع نطــاق الحصــول عــىل ســالل أغذي الغــذاء يف الع

وعــىل النقيــض، تــؤدي الحواجــز التجاريــة إىل ارتفــاع أســعار الغــذاء يف 

ــا؛ وإىل  ــن زراعته ــي ªك ــح يف األرايض الت ــن ش ــاÿ م ــي تع ــدان الت البل

انخفــاض أســعار الغــذاء يف البلــدان التــي لديهــا وفــرة مــن االرايض، مــ� 

ــر  ــاول املخاط ــب تن ــ� . يج ــل يف كال الحالت ــي أق ــل حقيق ــؤدي لدخ ي

ــدم  ــاوت وع ــادة التف ــن زي ــي تتضم ــاري – الت ــاح التج ــة باالنفت املرتبط

ــد للطاقــة، والــرضر  ــ¨ عــىل الصحــة، واالســتخدام املتزاي املســاواة، والتأث

البيئــي- مــن خــالل سياســات تســتهدف مصــدر املشــكلة مبــارشة، بــدال 

مــن عرقلــة التجــارة. عــىل ســبيل املثــال، يجــب معالجــة التغذيــة 

املفرطــة والســمنة مــن خــالل التعليــم وسياســات أخــرى تســتهدف 

االستهالك مبارشة. 

يتطلــب تلبيــة الطلــب املتنامــي عــىل املزيــد مــن الغــذاء واملزيــد مــن 

ــات واملزارعــ�.  ــب الحكوم ــن جان ̈ة م ــ ــوع اســتث�رات كب ــذاء املتن الغ

ــ�  ــا يف تحس ــاص أيض ــدويل الخ ــتث�ر ال ــز االس ــاهم تعزي ــن أن يس ªك

النظــم الغذائيــة. ªكــن أن يســاعد االســتث�ر الــدويل الخــاص عــىل توفــ¨ 

ــ�  ــار املزارع ــط صغ ــف، ورب ــة يف الري ــة التحتي ــر البني ــف، وتطوي وظائ

ــززة  ــا املُع ــة والتكنولوجي ــة الفني ــتحداث املعرف ــة، واس ــواق العاملي باألس

ــت  ــل. َخلُص ــىل ôوي ــ� ع ــول املزارع ــة حص ــ� عملي ــة، وتحس لإلنتاجي

دراســة حديثــة لالســتث�رات الخاصــة الكــربى يف مجــال األعــ�ل الزراعيــة 

يف إفريقيــا وآســيا إىل أن تلــك االســتث�رات مكنــت الســكان املحليــ� مــن 

رشاء كميــات أكــرب مــن الغــذاء واملزيــد مــن الغــذاء املغــذي. رغــم هــذا، 

ــدرج  ــب أن ت ــه، يج ــرًا. وعلي ــاص خط ــتث�ر الخ ــكل االس ــن أن يش ªك

ــع  ــة أوس ــة وطني ــرتاتيجيات تنمي ــاص يف اس ــتث�ر الخ ــات االس الحكوم

ــي  ــ�ذج األعــ�ل الت ــة لن ــا. ويجــب أن تعطــي السياســات األفضلي نطاق

ــج  ــع الدم ــذاÄ م ــن الغ ــدام األم ــن انع ــاÿ م ــي تع ــق الت ــل املناط تفض

العــادل لصغــار املزارعــ� والنســاء والفئــات املســتضعفة األخــرى، فضــال 

عن ض�ن أن االستث�رات تسرتشد Üبادئ مسؤولة.

ــظ  ــ�، نلح ــن الالجئ ̈ة م ــ ــات كب ــات إىل تدفق ــؤدي الرصاع ــن ت يف زم

تصاعــد الخطــاب والسياســات املناهضــة للهجــرة يف البلــدان املضيفــة. إن 

ــود عــىل الهجــرة ال يدعمــه أي دليــل عــىل  الجــدل الســيايس حــول القي

أثــر الهجــرة عــىل االقتصــاد والتشــغيل، أو الجرªــة، أو التكاليــف املاليــة 

املرتبطــة باملهاجريــن. ويُظهــر الدليــل أن الهجــرة الطوعيــة ترتبــط 

بشــكل إيجــاò بأمــن غــذاÄ أكــرب للمهاجريــن واألرس التــي ال تلحــق بهــم، 

ــن أن  ــف. وªك ــد املضي ــة يف البل ــة واملالي ــع االقتصادي ــن املناف ــال ع فض

ــة  ــ� االقتصــادات املحلي ــ�ت الالجئ ــة ومخي ــد الهجــرة غــ¨ الطوعي تفي

عــن طريــق تعزيــز الدخــل املحــيل وأنشــطة ريــادة األعــ�ل. إن القيــود 

املُهــددة للمهاجريــن ســتؤثر بقــوة عــىل الفئــات األكــ] فقــرا. وملجابهــة 

هــذا التحــدي، يجــب أن تحســن دول املصــدر آليــات الهجــرة املوســمية، 

ــام الهجــرة، وتخفــض التكلفــة مــن  ــة أم ــات الداخلي ــل مــن املعوق وتقل

خــالل منتجــات ماليــة مبتكــرة.  مــن أجــل التعامــل بشــكل أفضــل مــع 

ــتخدام  ــاق اس ــيع نط ــن توس ــرة، ªك ــة بالهج ــة املرتبط ــات الغذائي األزم

التكنولوجيــات الجديــدة مثــل الهواتــف املحمولــة لتحســ� عمليــة 

مراقبة وتوف¨ الخدمات وإدارة مخي�ت الالجئ�.

 ªكــن للبيانــات واملعرفــة والتكنولوجيــات املصاحبــة أن تلعــب دوراً أكــرب 

ــد  ــى، يتزاي ــد العامل ــىل الصعي ــذوى. فع ــذا\ والتغ ــن الغ ــق األم ىف تحقي

الدعــم للبيانــات املفتوحــة - البيانــات التــى ªكــن إســتخدامها وتقاســمها 

والبنــاء عليهــا دون مقابــل مــن قبــل أي شــخص، يف أي مــكان، وألي 

ــدءا باملزرعــة حتــى  ــع القــرار ب ــات املتاحــة مهمــة لصن غــرض. إن البيان

ــات عــىل املســتوى الحقــيل  ــة واملعلوم ــة. إن إتاحــة املعرف تاجــر التجزئ

ــىل  ــون، ع ــد املنتج ــة. يعتم ــن اإلنتاجي ــن م ــن أن يُحس ــ� ªك للمزارع

ســبيل املثــال، عــىل معرفــة املدخــالت( األرض وامليــاه والســ�د والتقــاوي 

بشــأن  للتوجيــه  املحاصيــل  زراعــة  نظــم  بيانــات  والقــرض) وعــىل 

املحاصيــل التــي ªكــن زراعتهــا. وعــىل الصعيــد الوطنــي، ôُكــن البيانــات 

ــاًء عــىل األدلــة ودفعهــا يف  املفتوحــة الحكومــات مــن اتخــاذ قــرارات بن

اتجــاه املزيــد مــن املســاءلة؛ إال أن مســاحة عــدم املســاواة يف الحصــول 

عــىل املعرفــة تتزايــد. إن إتاحــة الحصــول عــىل البيانــات وتحليلهــا 

للجميــع (دمقرطــة البيانــات)، عــيل ســبيل املثــال عــن طريــق وضــع أداة 

تتصــل بالبيانــات مثــل تطبيقــات الهاتــف املحمــول يف أيــدي املزارعــ�، 

ªكــن أن يســاعد يف هــذا الصــدد. كــ� أن بنــاء مبــادرات بيانــات 

مفتوحــة وجعــل "البيانــات الضخمــة" للحكومــة متاحــة للجميــع يف 

ــىل  ــرار ع ــع الق ــات أفضــل وصن ــع لسياس ــن أن يدف ــرس ªك ــوذج متي Ò

نحــو أفضــل.  يتطلــب األمــر االلتــزام بالبيانــات املفتوحــة، واألكــ] 

أهمية، بالفعل من جانب الحكومات واملؤسسات الدولية.

رغــم أن تدفقــات الســلع واالســتث�رات والنــاس واملعرفــة مهمــة للحــد 

مــن الجــوع والفقــر يف العــا£، فــإن السياســات الزراعيــة يف الــدول 

املتقدمــة تؤثــر أيضــا عــىل األمــن الغــذاÄ العاملــي.  يُذكرنــا فشــل أعضــاء 

 ٢٠١٧ عــام  يف  اتفــاق  إىل  التوصــل  يف  العامليــة  التجــارة  منظمــة 

ــدول  ــاع ال ــة إقن ــدى صعوب Ü ــي ــاع الزراع ــيل للقط ــم املح ــول الدع ح

بالتخــيل عــن الدعــم الضــار للَمزارعــ�. إن سياســات دعــم املزارعــ� – 

خاصــة التعرفــة الجمركيــة املرتفعــة وأســعار الدعــم- تعــزل املنتجــ� عــن 

أســعار الســوق مــ� يــؤدي يف الغالــب إىل فــرط اإلنتــاج الــذي ينتهــي بــه 

ــارسون  ــة. الخ ــعار العاملي ــن األس ــض م ــا£ ويخف ــواق الع ــاف يف أس املط

ــون يف هــذا الســياق هــم املزارعــون ذوي الدخــل املنخفــض يف  الحقيقي

ــر ريفــي  ــل وفق ــون مــن أســعار أق ــن يعان ̈ة الذي ــ ــة الفق ــدول النامي ال

ــدول  ــ� يف ال ــم املزارع ــن دع ــة ع ــد الناجم ــة األم ــار طويل ــرب. إن اآلث أك

املتقدمــة عــىل الــدول الناميــة هــي آثــار ضــارة، فهــى تقلــل مــن حوافــز 

اإلنتــاج مــ� يــؤدي لعواقــب وخيمــة بالنســبة لألمــن الغــذاÄ والتغذيــة 

عــام  بعــد  كبــ¨  تقــدم  حــدث  لقــد  الريفيــة.  والتنميــة 

١٩٨٦ مــن خــالل الحــد مــن تلــك الدعومــات الضــارة، مدفوعــاً لحــد كبــ¨ 

بجولــة أوروجــواي مــن املفاوضــات التجاريــة، وإنشــاء منظمــة التجــارة 

العامليــة، واتفــاق الزراعــة. غــ¨ أن مســتويات الدعــم تظــل مرتفعــة حتــى 

̈ة، فــرتت اإلصالحــات يف الــدول املتقدمــة لحــد  اليــوم؛ ويف الســنوات األخــ

ــالح  ــإن اإلص ــا£، ف ــتضعفة يف الع ــات املس ــ] الفئ ــبة ألك ــ¨.  وبالنس كب

املستمر رضوري لتمكينهم من االستفادة من األسواق العاملية.

حيــث إن نظــم األغذيــة والزراعــة قــد اصبحــت متأثــرة بالعوملــة بشــكل 

ــد  ــة ق ــة باألمــن الغــذاÄ والتغذي ــا الحوكمــة املتصل ــإن قضاي ــد ، ف متزاي

املرتبــط  الجــوع  أصبحــت معقــدة بشــكل متزايــد – Üــا يف ذلــك 

بالرصاعــات والتغذيــة واملخاطــر البيئيــة وسياســة التكامــل العاملــي.  إن 

̈ة تُظهــر الحاجــة إىل  عــدم كفايــة ردود الفعــل تجــاه أزمــات الغــذاء األخــ

إعــادة تصميــم نظــام الحوكمــة العامليــة يف مجــال الغــذاء والزراعــة 

ــل  ــو األمث ــىل النح ــر ع ــر األم ــا أن تدي ــي ال ªكنه ــدان الت ــة البل ملعالج

بنفســها أو لــن تقــوم بذلــك. وªكــن أن تدعــم الحوكمــة العامليــة 

مجموعــة مــن الســلع العامــة الدوليــة، Üــا يف ذلــك معايــ¨ صحــة 

وســالمة الغــذاء، والتنســيق الــدويل للمســاعدات الغذائيــة عنــد حــدوث 

كارثــة، وكذلــك التنســيق مــن أجــل تجــارة حــرة وعادلــة. يف ظــل اإليقــاع 

الرسيــع للتغــ¨ العاملــي، ينبغــي أن ôُكــن هيــاكل الحوكمــة النظــم 

ــتٍو  ــذا مس ــب ه ــف. يتطل ــىل التكي ــدرة ع ــكار والق ــن االبت ــة م الغذائي

أفضــل مــن التنســيق وإدراج للعلــم يف السياســات. لتحقيــق ذلــك، ªكــن 

ــة  إىل إنشــاء منصــة  ــة املؤسســية العاملي ــم البني ــادة تصمي ــؤدي إع أن ي

ــة  ــال الزراع ــة يف مج ــددة العامل ــ�ت املتع ــ¨ املنظ ــإلدارة واإلرشاف ع ل

ــة. ªكــن أن تضمــن تلــك املنصــة التنســيق املطلــوب  ــة والتغذي واألغذي

لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف ظــل التعقــد املتنامــي للوضــع. 

ولتكملــة تلــك املنصــة، ªكــن أن تقــوم هيئــة دوليــة، تضــم خــرباء مــن 

املجتمــع العلمــي العاملــي، بدعــم عمليــة وضــع سياســات ســليمة عــن 

ــة  ــة مرتكــزة عــىل البحــث يف مجــال الزراعــة واألغذي ــ¨ أدل ــق توف طري

والتغذية. 

ــة  ــة العومل ــه مناهض ــتمر توج ــل أن يس ــن املحتم ــتقبلية، م ــرة مس بنظ

ــ¨ عــىل التجــارة واالســتث�ر والهجــرة،  واملشــهد العاملــي املتغــ¨ يف التأث

مــ� يــؤدي إىل حالــة أكــرب مــن عــدم اليقــ� الســيايس واالقتصــادي. مــن 

 ،٢٠١٨ عــام  يف  العاملــي  االقتصــادي  النمــو  يُدعــم  أن  املتوقــع 

وخاصــة يف االقتصــادات الناشــئة، والتــي ªكــن أن يرتجــم إىل تحســينات 

يف ســبل املعيشــة والدخــل واألمــن الغــذاÄ. كــ� ªكــن أن يــؤدي التقــدم 

ــة، إىل  ــه مــن تدفــق عاملــي يف املعرف ــا يصاحب ــع، وم التكنولوجــي الرسي

ــاق  ــم آف ــة. ورغ ــم الغذائي ــة والنظ ــق بالزراع ــ� يتعل ــع في ــ¨ الوض تغ

̈ات  االقتصــاد الورديــة نســبياً، فمــن املتوقــع أن تســتمر التعديــالت والتغــ

 ،Äــذا ــن الغ ــددة لألم ــارص املُه ــتمر العن ــ� تس ــي ك ــاد العامل يف االقتص

ــة أن  ــاف؛ وخاص ــه الجف ــرصاع ويفاقم ــه ال ــذي يغذي ــوع ال ــة الج خاص

عــام  يف  والجفــاف  املجاعــة  مــن  عانــت  التــي  اإلفريقيــة  البلــدان 

٢٠١٧ ســتظل عرضــة النعــدام األمــن الغــذاÄ. ويظــل تغــ¨ املنــاخ يفــرض 

تهديــدا مبــارشا وطويــل األمــد، كــ� ســيظل التعــاون الــدويل رضوريــاً مــع 

زيــادة التوتــرات بســبب تغــ¨ املنــاخ. ينبغــي حــث النظــم الغذائيــة عــىل 

تحســ� األداء حيــث ªكــن أن تحســم الكثــ¨ مــن املشــكالت عــن طريــق 

ــم  ــة لتقدي ــا الغذائي ــ¨ نظمن ــ� تغي ــك, يتع ــق ذل ــن لتحقي ــذاء، ولك الغ

إطــار  يف  للجميــع  معقولــة  وبتكلفــة  وصحــي  وشــهي  كاٍف  غــذاء 

االســتدامة. فكيــف نصــل لهــذه املرحلــة؟ بــدال مــن االبتعــاد عــن 

التكامــل العاملــي، علينــا أن نعمــل عــىل تعظيــم املنافــع وتقليــل مخاطــر 

ــة   ــم الغذائي ــي للنظ ــل العامل ــل التكام ــة. ªث ــط العاملي ــالت والرواب الص

الوطنيــة - عــن طريــق تدفــق الســلع واالســتث�رات والنــاس واملعرفــة- 

العامــل الرئيــيس يف التقــدم، غــ¨ أن هــذا ســيتطلب إدارة رشــيدة والتــزام 

ــة،  ــ¨ النظــم الغذائي ــن أجــل تغي ــدويل. وم ــع ال ــل املجتم ــن قب ــوي م ق

ــ¨  ــب توف ــادل. فيج ــؤ وع ــوح وكف ــاري مفت ــام تج ــجيع نظ ــب تش يج

الدعــم للتنميــة الريفيــة مــن أجــل كــرس دورة الرصاعــات وانعــدام األمــن 

الغــذاÄ والهجــرة. كــ� يجــب أن يوجــه االســتث�ر إىل البحــث واالبتــكار، 

ــع  ــز مناف ــنى تعزي ــى يتس ــة، حت ــىل األدل ــة ع ــة القا> ــك السياس وكذل

ــة،  التكنولوجيــات الناشــئة.  عــىل األصعــدة الدوليــة واإلقليميــة والوطني

ينبغــي أن تظــل البيانــات واألدلــة يف قلــب نظــم غذائيــة أكــ] انفتاحــا 

̈ات عــىل  ــ ــك التغي وشــفافية وشــمولية. يتوقــف النجــاح يف إحــداث تل

وعــرب  املصلحــة  أصحــاب  بــ�  التعامــل  يف  املنعزلــة  الجــزر  إنهــاء 

القطاعــات واالختصاصــات املختلفــة مــن أجــل تعزيــز التعــاون واالرتقــاء 

̈ا، يتطلــب األمــر أرادة سياســية قويــة  بقــوة عمليــة تقاســم املعرفــة. وأخــ

ــادة مــن املســتوى العاملــي إىل املســتوى املحــيل مــن أجــل  ــزام وقي والت

تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

ــالد،  ــة للب ــدود الوطني ــئة للح ــات الناش ــن التحدي ــ¨ م ــاوز الكث ــع تج م

تصبــح الحوكمــة العامليــة أهــم لتوجيــه املعايــ¨ العامليــة وحشــد االلتــزام 

الج�عــي.  ويصبــح مــن األولويــات املهمــة حينئــذ وضــع سياســات 

ــعل  ــي تش ــر الت ــن املخاط ــد م ــع الح ــة م ــع العومل ــىل مناف ــول ع للحص

التوجــه املناهــض للعوملــة. ومــن أجــل تحقيــق األمــن الغــذاÄ والتغذيــة 

ــة  ــن مرحل ــال م ــاون لالنتق ــ� التع ــتدام, يتع ــو مس ــىل نح ــل ع األفض

االلتزام ملرحلة الفعل.

شــهد عــام ٢٠١٧  تنامــي حالــة عــدم اليقــ� ووجود عالمــات متفاوتــة للتقدم. 

ونَِعــم العــا£ بانتعــاش اقتصــادي قــوي، غــ¨ أن معــدل الجــوع يف العــا£ قــد 

ارتفــع بســبب اســتمرار الرصاعــات وأزمــات املجاعــة والالجئــ�. فقــد اســتمر 

املشــهد العاملــي يف التغــ¨ مــع تزايــد املشــاعر املناهضــة للعوملــة مــ� يهــدد 

التجــارة العامليــة واالســتث�ر وكذلــك تدفــق النــاس واملعرفــة.  ومــع انســحاب 

الواليــات املتحــدة مــن االتفاقيــات الدوليــة الكــربى، واســتفتاء خــروج 

بريطانيــا مــن االتحــاد األوروò، وتزايــد الخطــاب املناهــض للهجــرة يف الكثــ¨ 

ــي  ــل العامل ــن التكام ــود م ــن عق ــاد ع ــا£ يف االبتع ــدأ الع ــا£، ب ــن دول الع م

الذي أ/ر عن انخفاض غ¨ مسبوق يف معدالت الفقر وسوء التغذية.

يســتعرض تقرير السياســات الغذائية العاملية لعام ٢٠١٨ املســتجدات األساسية 

يف السياســات يف عــام ٢٠١٧  ويــربز التحديــات والفــرص املقبلــة، مــع نظــرة 

ــد  ــائل حش ــة ووس ــة العومل ــبب مناهض ــدة بس ــاوف املتزاي ــة يف املخ متعمق

التكامل العاملي من أجل االستفادة من نظامنا الغذاÄ العاملي. 



بعــد عــام مــن النمــو االقتصــادي العاملــي الضعيــف يف ٢٠١٦، شــهد عــام 

٢٠١٧ طفــرة اقتصاديــة مدعومــة ببيئــة ماليــة عامليــة معتدلــة، ودفعــة 

اقتصاديــة يف اقتصــادات مقدمــة وعــدة اقتصــادات ناشــئة، وزيــادات يف 

ــي  ــادي العامل ــايف االقتص ــذا التع ــن ه ــتث�ر. لك ــة واالس ــارة الدولي التج

تشــوه بســبب التبايــن املتزايــد بــ� الــدول والــذي قــد يخمــد أي احتــ�ل 

للحــد مــن معــدل الفقــر،  مــع زيــادة الجــوع يف العــا£ بعــد مــا يقــرب 

مــن عقــد مــن الرتاجــع املمتــد يف معــدل الجــوع. وªكــن أن نعــزو الكثــ¨ 

ــد  ــا ق ــ¨ منه مــن هــذا االتجــاه املــرتدي إىل الرصاعــات املســتمرة، والكث

تفاقــم بســبب الصدمــات املناخيــة.  فقــد تــرضر مــا يقــدر بعــدد 

٣٨ مليــون شــخص يف نيج¨يــا والصومــال وجنــوب الســودان مــن املجاعــة 

ــن  ــا م ــا وكيني ــن وأثيوبي ــا¹ اليم ــ� ع ــديدة؛ ك ــة الش ــات الغذائي واألزم

ــي؛ وتعرضــت  ــة منطقــة الكاريب ــ¨؛ ورضبــت األعاصــ¨ القوي جفــاف كب

ــ�  ــذاÄ. وبين ــن الغ ــىل األم ــرت ع ــات أث ــيا لفيضان ــوب آس ــة جن منطق

تراجــع معــدل االنتشــار العاملــي للتقــزم بــ� األطفــال مــن حــوايل 

٣٠ يف املائــة يف عــام ٢٠١٥ إىل ٢٣ يف املائــة يف عــام ٢٠١٦،  فإن التقزم يظل 

ــذي  ــن ال ــال املترضري ــدد األطف ــار ع ــن يف   االعتب ̈ة آخذي ــ ــكلة كب مش

يبلــغ ١٥٥ مليونــا. يف الوقــت ذاتــه، فــإن الــوزن الزائــد والســمنة ªثــالن 

مشــكلة متزايــدة يف أقاليــم العــا£ كافــة. نتيجــة لإلنتــاج الزراعــي القــوي 

ــعار  ــت أس ــد تراجع ــئة، فق ــادات الناش ــب يف االقتص ــو الطل Ò ــؤ و تباط

̈ة مــن عــام ٢٠١٧  الغــذاء العامليــة بشــكل مطــرد يف الشــهور األخــ

ــراء العــا£  ــة لفق ــة محتمل ــع أن تظــل منخفضــة، وهــي هب ومــن املتوق

̈ة من دخلهم عىل الطعام. الذين ينفقون نسبة كب

 

لعــدة تطــورات رئيســية يف  الزخــم لخلــق مســتقبل مســتدام  أدى 

السياســات العامليــة يف عــام ٢٠١٧. و من املشــجع أن تلك الجهــود الدولية 

ركــزت بشــكل متزايــد عــىل اســتخدام نهــج قائــم عــىل النظــم الغذائيــة 

للتعامــل مــع تحديــات الجــوع وتغــ¨ املنــاخ وعــدم املســاواة والوظائــف 

والنمــو. فقــد التــزم وزراء الزراعــة Üجموعــة العرشيــن بدعــم االســتخدام 

املســتدام للميــاه يف اإلنتــاج الغــذاÄ والزراعــي، كــ� ركــز االجتــ�ع 

ــىل  ــبع ع ــة الس ــدول الصناعي ــة ال ــة يف مجموع ــوزراء الزراع ــوزاري ل ال

ــوق، والكــوارث الطبيعيــة،  ح�يــة دخــل املزارعــ� مــن أزمــات  الس

وتغــ¨ املنــاخ.  كــ� واصلــت الــدول العمــل مــع بعضهــا البعــض Üوجــب 

اتفــاق باريــس لزيــادة العمــل املناخــي واســتمر التقــدم يف خطــة 

٢٠٣٠ للتنميــة املســتدامة مــن خــالل االعتــ�د الرســمي إلطــار املــؤرشات 

العاملية لرتصد التقدم يف تلبية أهداف التنمية املستدامة الطموحة. 

عــىل الصعيــد الوطنــي، أحــرزت الــدول تقدمــاً فيــ� يتعلــق باالســتدامة 

البيئيــة وبالتغذيــة.  اطلقــت الçويــج صندوقــا بقيمــة ٤٠٠ مليــون دوالر 

أمريــè للحــد مــن إزالــة الغابــات عــن طريــق الزراعــة.؛ اطلقــت 

بنجالديــش والصــ� والهنــد خطــط تغذيــة وطنيــة جديــدة تركــز بشــدة 

الــدول  بعــض  قامــت  والفتيــات.  للنســاء  التغذيــة  تحســ�  عــىل 

بإصالحــات زراعيــة ، مثــل التوســع يف املســاحات املرويــة وتحســ� عمليــة 

توزيــع األســمدة والتقــاوي يف الجزائــر والحصــول عــىل امليــاه عــىل نحــو 

ــدول األخــرى – Üــا فيهــا   أفضــل يف جيبــوì. كــ� أكــدت الكثــ¨ مــن ال

غانــا والهنــد ونيج¨يــا - مجــددا عــىل التزامهــا بوضــع حــد للجــوع وســوء 

التغذية بحلول عام ٢٠٣٠.

حتــى مــع تعزيــز االلتزامــات املتصلــة باألمــن الغــذاÄ والتغذيــة، شــهد 

عــام ٢٠١٧ انحرافــاً شــديداً عــن مســار التوافــق والتعــاون والتكامــل عــىل 

ــة انســحابها  ــات املتحــدة األمريكي ــد العاملــي. وقــد أعلنــت الوالي الصعي

ــام  ــن الع ــر م ــت مبك ــادئ يف وق ــط اله ــرب املحي ــة ع ــاق الرشاك ــن اتف م

ــدأت  ــا، ب ــاخ. يف أوروب ــ¨ املن ــاص بتغ ــس الخ ــاق باري ــن اتف ــا م والحق

 .òاململكــة املتحــدة مفاوضــات مــن أجــل االنســحاب مــن االتحــاد األورو

وفشــلت الــدول األعضــاء Üنظمــة التجــارة العامليــة يف التوصــل إىل اتفــاق 

مشــرتك يف املؤôــر الــوزاري الحــادي عــرش الــذي ُعقــد يف بونــس أيريــس. 

 Äمــا داللــة تصاعــد نــربة مناهضــة العوملــة بالنســبة لألمــن الغــذا

والتغذية؟ 

ــ¨ املســبوقة يف  ̈ة غ ــ ــب التخفيضــات األخ ــة يف قل ــع النظــم الغذائي تق

ــاس  ــتصبح أس ــا£، وس ــة يف الع ــص التغذي ــوع ونق ــر والج ــدالت الفق مع

̈ات العامليــة الجذريــة – Üــا يف ذلــك  التقــدم يف املســتقبل. غــ¨ أن التغــ

تصاعــد عمليــة مناهضــة العوملــة والتكنولوجيــات الناشــئة – تــؤدي إىل 

تحديــات وفــرص جديــدة.  عــالوة عــىل ذلــك، تســاهم النظــم الغذائيــة 

الحاليــة يف حــدوث أزمــات صحيــة و بيئيــة.  إن الكثــ¨ مــن النظــم 

الغذائيــة الوطنيــة تتحــول برسعــة إىل نظــم ذات نســب مرتفعــة للغايــة 

مــن امللــح والســكر والدهــون؛ كــ� أن النظــم الغذائيــة تتســبب يف 

مجموعــة مــن الضغوطــات البيئيــة. ورغــم حــدة تلــك التحديــات، فــإن 

النظــم الغذائيــة يف وضــع متفــرد يجعلهــا أحــد القــوي الدافعــة الرئيســية 

ــ¨  ــة تغ ــنى إدراك طريق ــى يتس ــة. وحت ــان والبيئ ــة اإلنس ــ� صح لتحس

النظــم الغذائيــة يف هــذا الوقــت مــن التغــ¨ العاملــي، يتعــ� إدراك كيــف 

يؤثر التغ¨ العاملي عىل األمن الغذاÄ والتغذية.

املحتمــل  التصاعــد  خاصــة  ̈ة،  األخــ العوملــة  مناهضــة  مشــاعر  إن 

للح�ئيــة التجاريــة ، كــ� يتمثــل يف املخاطــر املهــددة التفاقيــة التجــارة 

الحــرة  ألمريــكا الشــ�لية (نافتــا)، مــن شــأنها أن تهــدد بتباطــؤ التقــدم 

ــادة النمــو االقتصــادي، وتحســن  ــة املســتدامة، وزب نحــو أهــداف التنمي

األمــن الغــذاÄ والتغذيــة.  تُظهــر التجربــة أن التجــارة تقــوم بــدور مهــم 

ــع غــ¨  ــدون عــددا، يف ظــل التوزي ــن يتزاي يف إطعــام ســكان العــا£ الذي

ــىل  ــع ع ــاح الواس ــد أدى االنفت ــة.  لق ــوارد الزراعي ــألرض وامل ــئ ل املتكاف

التجــارة ، بدايــة مــن القــرن التاســع عــرش، إىل تخفيــض متوســط تكلفــة 

ــة.  ــة متنوع ــا£ ووســع نطــاق الحصــول عــىل ســالل أغذي الغــذاء يف الع

مناهضة العوملة ىف تصاعد مستمر 

̈ات جذرية ىف النظم الغذائية  تغي

ما هو دور التجارة؟ 

وعــىل النقيــض، تــؤدي الحواجــز التجاريــة إىل ارتفــاع أســعار الغــذاء يف 

ــا؛ وإىل  ــن زراعته ــي ªك ــح يف األرايض الت ــن ش ــاÿ م ــي تع ــدان الت البل

انخفــاض أســعار الغــذاء يف البلــدان التــي لديهــا وفــرة مــن االرايض، مــ� 

ــر  ــاول املخاط ــب تن ــ� . يج ــل يف كال الحالت ــي أق ــل حقيق ــؤدي لدخ ي

ــدم  ــاوت وع ــادة التف ــن زي ــي تتضم ــاري – الت ــاح التج ــة باالنفت املرتبط

ــد للطاقــة، والــرضر  ــ¨ عــىل الصحــة، واالســتخدام املتزاي املســاواة، والتأث

البيئــي- مــن خــالل سياســات تســتهدف مصــدر املشــكلة مبــارشة، بــدال 

مــن عرقلــة التجــارة. عــىل ســبيل املثــال، يجــب معالجــة التغذيــة 

املفرطــة والســمنة مــن خــالل التعليــم وسياســات أخــرى تســتهدف 

االستهالك مبارشة. 

يتطلــب تلبيــة الطلــب املتنامــي عــىل املزيــد مــن الغــذاء واملزيــد مــن 

ــات واملزارعــ�.  ــب الحكوم ــن جان ̈ة م ــ ــوع اســتث�رات كب ــذاء املتن الغ

ــ�  ــا يف تحس ــاص أيض ــدويل الخ ــتث�ر ال ــز االس ــاهم تعزي ــن أن يس ªك

النظــم الغذائيــة. ªكــن أن يســاعد االســتث�ر الــدويل الخــاص عــىل توفــ¨ 

ــ�  ــار املزارع ــط صغ ــف، ورب ــة يف الري ــة التحتي ــر البني ــف، وتطوي وظائ

ــززة  ــا املُع ــة والتكنولوجي ــة الفني ــتحداث املعرف ــة، واس ــواق العاملي باألس

ــت  ــل. َخلُص ــىل ôوي ــ� ع ــول املزارع ــة حص ــ� عملي ــة، وتحس لإلنتاجي

دراســة حديثــة لالســتث�رات الخاصــة الكــربى يف مجــال األعــ�ل الزراعيــة 

يف إفريقيــا وآســيا إىل أن تلــك االســتث�رات مكنــت الســكان املحليــ� مــن 

رشاء كميــات أكــرب مــن الغــذاء واملزيــد مــن الغــذاء املغــذي. رغــم هــذا، 

ــدرج  ــب أن ت ــه، يج ــرًا. وعلي ــاص خط ــتث�ر الخ ــكل االس ــن أن يش ªك

ــع  ــة أوس ــة وطني ــرتاتيجيات تنمي ــاص يف اس ــتث�ر الخ ــات االس الحكوم

ــي  ــ�ذج األعــ�ل الت ــة لن ــا. ويجــب أن تعطــي السياســات األفضلي نطاق

ــج  ــع الدم ــذاÄ م ــن الغ ــدام األم ــن انع ــاÿ م ــي تع ــق الت ــل املناط تفض

العــادل لصغــار املزارعــ� والنســاء والفئــات املســتضعفة األخــرى، فضــال 

عن ض�ن أن االستث�رات تسرتشد Üبادئ مسؤولة.

ــظ  ــ�، نلح ــن الالجئ ̈ة م ــ ــات كب ــات إىل تدفق ــؤدي الرصاع ــن ت يف زم

تصاعــد الخطــاب والسياســات املناهضــة للهجــرة يف البلــدان املضيفــة. إن 

ــود عــىل الهجــرة ال يدعمــه أي دليــل عــىل  الجــدل الســيايس حــول القي

أثــر الهجــرة عــىل االقتصــاد والتشــغيل، أو الجرªــة، أو التكاليــف املاليــة 

املرتبطــة باملهاجريــن. ويُظهــر الدليــل أن الهجــرة الطوعيــة ترتبــط 

بشــكل إيجــاò بأمــن غــذاÄ أكــرب للمهاجريــن واألرس التــي ال تلحــق بهــم، 

ــن أن  ــف. وªك ــد املضي ــة يف البل ــة واملالي ــع االقتصادي ــن املناف ــال ع فض

ــة  ــ� االقتصــادات املحلي ــ�ت الالجئ ــة ومخي ــد الهجــرة غــ¨ الطوعي تفي

عــن طريــق تعزيــز الدخــل املحــيل وأنشــطة ريــادة األعــ�ل. إن القيــود 

املُهــددة للمهاجريــن ســتؤثر بقــوة عــىل الفئــات األكــ] فقــرا. وملجابهــة 

هــذا التحــدي، يجــب أن تحســن دول املصــدر آليــات الهجــرة املوســمية، 

ــام الهجــرة، وتخفــض التكلفــة مــن  ــة أم ــات الداخلي ــل مــن املعوق وتقل

خــالل منتجــات ماليــة مبتكــرة.  مــن أجــل التعامــل بشــكل أفضــل مــع 

ــتخدام  ــاق اس ــيع نط ــن توس ــرة، ªك ــة بالهج ــة املرتبط ــات الغذائي األزم

التكنولوجيــات الجديــدة مثــل الهواتــف املحمولــة لتحســ� عمليــة 

مراقبة وتوف¨ الخدمات وإدارة مخي�ت الالجئ�.

كيف ªكن أن يساهم
 االستث�ر الدوىل ىف هذا الشأن؟

كيف ªكن أن تؤثر الهجرة عىل األمن الغذا\؟

 ªكــن للبيانــات واملعرفــة والتكنولوجيــات املصاحبــة أن تلعــب دوراً أكــرب 

ــد  ــى، يتزاي ــد العامل ــىل الصعي ــذوى. فع ــذا\ والتغ ــن الغ ــق األم ىف تحقي

الدعــم للبيانــات املفتوحــة - البيانــات التــى ªكــن إســتخدامها وتقاســمها 

والبنــاء عليهــا دون مقابــل مــن قبــل أي شــخص، يف أي مــكان، وألي 

ــدءا باملزرعــة حتــى  ــع القــرار ب ــات املتاحــة مهمــة لصن غــرض. إن البيان

ــات عــىل املســتوى الحقــيل  ــة واملعلوم ــة. إن إتاحــة املعرف تاجــر التجزئ

ــىل  ــون، ع ــد املنتج ــة. يعتم ــن اإلنتاجي ــن م ــن أن يُحس ــ� ªك للمزارع

ســبيل املثــال، عــىل معرفــة املدخــالت( األرض وامليــاه والســ�د والتقــاوي 

بشــأن  للتوجيــه  املحاصيــل  زراعــة  نظــم  بيانــات  والقــرض) وعــىل 

املحاصيــل التــي ªكــن زراعتهــا. وعــىل الصعيــد الوطنــي، ôُكــن البيانــات 

ــاًء عــىل األدلــة ودفعهــا يف  املفتوحــة الحكومــات مــن اتخــاذ قــرارات بن

اتجــاه املزيــد مــن املســاءلة؛ إال أن مســاحة عــدم املســاواة يف الحصــول 

عــىل املعرفــة تتزايــد. إن إتاحــة الحصــول عــىل البيانــات وتحليلهــا 

للجميــع (دمقرطــة البيانــات)، عــيل ســبيل املثــال عــن طريــق وضــع أداة 

تتصــل بالبيانــات مثــل تطبيقــات الهاتــف املحمــول يف أيــدي املزارعــ�، 

ªكــن أن يســاعد يف هــذا الصــدد. كــ� أن بنــاء مبــادرات بيانــات 

مفتوحــة وجعــل "البيانــات الضخمــة" للحكومــة متاحــة للجميــع يف 

ــىل  ــرار ع ــع الق ــات أفضــل وصن ــع لسياس ــن أن يدف ــرس ªك ــوذج متي Ò

نحــو أفضــل.  يتطلــب األمــر االلتــزام بالبيانــات املفتوحــة، واألكــ] 

أهمية، بالفعل من جانب الحكومات واملؤسسات الدولية.

رغــم أن تدفقــات الســلع واالســتث�رات والنــاس واملعرفــة مهمــة للحــد 

مــن الجــوع والفقــر يف العــا£، فــإن السياســات الزراعيــة يف الــدول 

املتقدمــة تؤثــر أيضــا عــىل األمــن الغــذاÄ العاملــي.  يُذكرنــا فشــل أعضــاء 

 ٢٠١٧ عــام  يف  اتفــاق  إىل  التوصــل  يف  العامليــة  التجــارة  منظمــة 

ــدول  ــاع ال ــة إقن ــدى صعوب Ü ــي ــاع الزراع ــيل للقط ــم املح ــول الدع ح

بالتخــيل عــن الدعــم الضــار للَمزارعــ�. إن سياســات دعــم املزارعــ� – 

خاصــة التعرفــة الجمركيــة املرتفعــة وأســعار الدعــم- تعــزل املنتجــ� عــن 

أســعار الســوق مــ� يــؤدي يف الغالــب إىل فــرط اإلنتــاج الــذي ينتهــي بــه 

ــارسون  ــة. الخ ــعار العاملي ــن األس ــض م ــا£ ويخف ــواق الع ــاف يف أس املط

ــون يف هــذا الســياق هــم املزارعــون ذوي الدخــل املنخفــض يف  الحقيقي

ــر ريفــي  ــل وفق ــون مــن أســعار أق ــن يعان ̈ة الذي ــ ــة الفق ــدول النامي ال

ــدول  ــ� يف ال ــم املزارع ــن دع ــة ع ــد الناجم ــة األم ــار طويل ــرب. إن اآلث أك

املتقدمــة عــىل الــدول الناميــة هــي آثــار ضــارة، فهــى تقلــل مــن حوافــز 

اإلنتــاج مــ� يــؤدي لعواقــب وخيمــة بالنســبة لألمــن الغــذاÄ والتغذيــة 

عــام  بعــد  كبــ¨  تقــدم  حــدث  لقــد  الريفيــة.  والتنميــة 

١٩٨٦ مــن خــالل الحــد مــن تلــك الدعومــات الضــارة، مدفوعــاً لحــد كبــ¨ 

بجولــة أوروجــواي مــن املفاوضــات التجاريــة، وإنشــاء منظمــة التجــارة 

العامليــة، واتفــاق الزراعــة. غــ¨ أن مســتويات الدعــم تظــل مرتفعــة حتــى 

̈ة، فــرتت اإلصالحــات يف الــدول املتقدمــة لحــد  اليــوم؛ ويف الســنوات األخــ

ــالح  ــإن اإلص ــا£، ف ــتضعفة يف الع ــات املس ــ] الفئ ــبة ألك ــ¨.  وبالنس كب

املستمر رضوري لتمكينهم من االستفادة من األسواق العاملية.

حيــث إن نظــم األغذيــة والزراعــة قــد اصبحــت متأثــرة بالعوملــة بشــكل 

ــد  ــة ق ــة باألمــن الغــذاÄ والتغذي ــا الحوكمــة املتصل ــإن قضاي ــد ، ف متزاي

املرتبــط  الجــوع  أصبحــت معقــدة بشــكل متزايــد – Üــا يف ذلــك 

بالرصاعــات والتغذيــة واملخاطــر البيئيــة وسياســة التكامــل العاملــي.  إن 

̈ة تُظهــر الحاجــة إىل  عــدم كفايــة ردود الفعــل تجــاه أزمــات الغــذاء األخــ

إعــادة تصميــم نظــام الحوكمــة العامليــة يف مجــال الغــذاء والزراعــة 

ــل  ــو األمث ــىل النح ــر ع ــر األم ــا أن تدي ــي ال ªكنه ــدان الت ــة البل ملعالج

بنفســها أو لــن تقــوم بذلــك. وªكــن أن تدعــم الحوكمــة العامليــة 

مجموعــة مــن الســلع العامــة الدوليــة، Üــا يف ذلــك معايــ¨ صحــة 

وســالمة الغــذاء، والتنســيق الــدويل للمســاعدات الغذائيــة عنــد حــدوث 

كارثــة، وكذلــك التنســيق مــن أجــل تجــارة حــرة وعادلــة. يف ظــل اإليقــاع 

الرسيــع للتغــ¨ العاملــي، ينبغــي أن ôُكــن هيــاكل الحوكمــة النظــم 

ــتٍو  ــذا مس ــب ه ــف. يتطل ــىل التكي ــدرة ع ــكار والق ــن االبت ــة م الغذائي

أفضــل مــن التنســيق وإدراج للعلــم يف السياســات. لتحقيــق ذلــك، ªكــن 

ــة  إىل إنشــاء منصــة  ــة املؤسســية العاملي ــم البني ــادة تصمي ــؤدي إع أن ي

ــة  ــال الزراع ــة يف مج ــددة العامل ــ�ت املتع ــ¨ املنظ ــإلدارة واإلرشاف ع ل

ــة. ªكــن أن تضمــن تلــك املنصــة التنســيق املطلــوب  ــة والتغذي واألغذي

لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف ظــل التعقــد املتنامــي للوضــع. 

ولتكملــة تلــك املنصــة، ªكــن أن تقــوم هيئــة دوليــة، تضــم خــرباء مــن 

املجتمــع العلمــي العاملــي، بدعــم عمليــة وضــع سياســات ســليمة عــن 

ــة  ــة مرتكــزة عــىل البحــث يف مجــال الزراعــة واألغذي ــ¨ أدل ــق توف طري

والتغذية. 

ــة  ــة العومل ــه مناهض ــتمر توج ــل أن يس ــن املحتم ــتقبلية، م ــرة مس بنظ

ــ¨ عــىل التجــارة واالســتث�ر والهجــرة،  واملشــهد العاملــي املتغــ¨ يف التأث

مــ� يــؤدي إىل حالــة أكــرب مــن عــدم اليقــ� الســيايس واالقتصــادي. مــن 

 ،٢٠١٨ عــام  يف  العاملــي  االقتصــادي  النمــو  يُدعــم  أن  املتوقــع 

وخاصــة يف االقتصــادات الناشــئة، والتــي ªكــن أن يرتجــم إىل تحســينات 

يف ســبل املعيشــة والدخــل واألمــن الغــذاÄ. كــ� ªكــن أن يــؤدي التقــدم 

ــة، إىل  ــه مــن تدفــق عاملــي يف املعرف ــا يصاحب ــع، وم التكنولوجــي الرسي

ــاق  ــم آف ــة. ورغ ــم الغذائي ــة والنظ ــق بالزراع ــ� يتعل ــع في ــ¨ الوض تغ

̈ات  االقتصــاد الورديــة نســبياً، فمــن املتوقــع أن تســتمر التعديــالت والتغــ

 ،Äــذا ــن الغ ــددة لألم ــارص املُه ــتمر العن ــ� تس ــي ك ــاد العامل يف االقتص

ــة أن  ــاف؛ وخاص ــه الجف ــرصاع ويفاقم ــه ال ــذي يغذي ــوع ال ــة الج خاص

عــام  يف  والجفــاف  املجاعــة  مــن  عانــت  التــي  اإلفريقيــة  البلــدان 

٢٠١٧ ســتظل عرضــة النعــدام األمــن الغــذاÄ. ويظــل تغــ¨ املنــاخ يفــرض 

تهديــدا مبــارشا وطويــل األمــد، كــ� ســيظل التعــاون الــدويل رضوريــاً مــع 

زيــادة التوتــرات بســبب تغــ¨ املنــاخ. ينبغــي حــث النظــم الغذائيــة عــىل 

تحســ� األداء حيــث ªكــن أن تحســم الكثــ¨ مــن املشــكالت عــن طريــق 

ــم  ــة لتقدي ــا الغذائي ــ¨ نظمن ــ� تغي ــك, يتع ــق ذل ــن لتحقي ــذاء، ولك الغ

إطــار  يف  للجميــع  معقولــة  وبتكلفــة  وصحــي  وشــهي  كاٍف  غــذاء 

االســتدامة. فكيــف نصــل لهــذه املرحلــة؟ بــدال مــن االبتعــاد عــن 

التكامــل العاملــي، علينــا أن نعمــل عــىل تعظيــم املنافــع وتقليــل مخاطــر 

ــة   ــم الغذائي ــي للنظ ــل العامل ــل التكام ــة. ªث ــط العاملي ــالت والرواب الص

الوطنيــة - عــن طريــق تدفــق الســلع واالســتث�رات والنــاس واملعرفــة- 

العامــل الرئيــيس يف التقــدم، غــ¨ أن هــذا ســيتطلب إدارة رشــيدة والتــزام 

ــة،  ــ¨ النظــم الغذائي ــن أجــل تغي ــدويل. وم ــع ال ــل املجتم ــن قب ــوي م ق

ــ¨  ــب توف ــادل. فيج ــؤ وع ــوح وكف ــاري مفت ــام تج ــجيع نظ ــب تش يج

الدعــم للتنميــة الريفيــة مــن أجــل كــرس دورة الرصاعــات وانعــدام األمــن 

الغــذاÄ والهجــرة. كــ� يجــب أن يوجــه االســتث�ر إىل البحــث واالبتــكار، 

ــع  ــز مناف ــنى تعزي ــى يتس ــة، حت ــىل األدل ــة ع ــة القا> ــك السياس وكذل

ــة،  التكنولوجيــات الناشــئة.  عــىل األصعــدة الدوليــة واإلقليميــة والوطني

ينبغــي أن تظــل البيانــات واألدلــة يف قلــب نظــم غذائيــة أكــ] انفتاحــا 

̈ات عــىل  ــ ــك التغي وشــفافية وشــمولية. يتوقــف النجــاح يف إحــداث تل

وعــرب  املصلحــة  أصحــاب  بــ�  التعامــل  يف  املنعزلــة  الجــزر  إنهــاء 

القطاعــات واالختصاصــات املختلفــة مــن أجــل تعزيــز التعــاون واالرتقــاء 

̈ا، يتطلــب األمــر أرادة سياســية قويــة  بقــوة عمليــة تقاســم املعرفــة. وأخــ

ــادة مــن املســتوى العاملــي إىل املســتوى املحــيل مــن أجــل  ــزام وقي والت

تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

ــالد،  ــة للب ــدود الوطني ــئة للح ــات الناش ــن التحدي ــ¨ م ــاوز الكث ــع تج م

تصبــح الحوكمــة العامليــة أهــم لتوجيــه املعايــ¨ العامليــة وحشــد االلتــزام 

الج�عــي.  ويصبــح مــن األولويــات املهمــة حينئــذ وضــع سياســات 

ــعل  ــي تش ــر الت ــن املخاط ــد م ــع الح ــة م ــع العومل ــىل مناف ــول ع للحص

التوجــه املناهــض للعوملــة. ومــن أجــل تحقيــق األمــن الغــذاÄ والتغذيــة 

ــة  ــن مرحل ــال م ــاون لالنتق ــ� التع ــتدام, يتع ــو مس ــىل نح ــل ع األفض

االلتزام ملرحلة الفعل.

٢

شــهد عــام ٢٠١٧  تنامــي حالــة عــدم اليقــ� ووجود عالمــات متفاوتــة للتقدم. 

ونَِعــم العــا£ بانتعــاش اقتصــادي قــوي، غــ¨ أن معــدل الجــوع يف العــا£ قــد 

ارتفــع بســبب اســتمرار الرصاعــات وأزمــات املجاعــة والالجئــ�. فقــد اســتمر 

املشــهد العاملــي يف التغــ¨ مــع تزايــد املشــاعر املناهضــة للعوملــة مــ� يهــدد 

التجــارة العامليــة واالســتث�ر وكذلــك تدفــق النــاس واملعرفــة.  ومــع انســحاب 

الواليــات املتحــدة مــن االتفاقيــات الدوليــة الكــربى، واســتفتاء خــروج 

بريطانيــا مــن االتحــاد األوروò، وتزايــد الخطــاب املناهــض للهجــرة يف الكثــ¨ 

ــي  ــل العامل ــن التكام ــود م ــن عق ــاد ع ــا£ يف االبتع ــدأ الع ــا£، ب ــن دول الع م

الذي أ/ر عن انخفاض غ¨ مسبوق يف معدالت الفقر وسوء التغذية.

يســتعرض تقرير السياســات الغذائية العاملية لعام ٢٠١٨ املســتجدات األساسية 

يف السياســات يف عــام ٢٠١٧  ويــربز التحديــات والفــرص املقبلــة، مــع نظــرة 

ــد  ــائل حش ــة ووس ــة العومل ــبب مناهض ــدة بس ــاوف املتزاي ــة يف املخ متعمق

التكامل العاملي من أجل االستفادة من نظامنا الغذاÄ العاملي. 



بعــد عــام مــن النمــو االقتصــادي العاملــي الضعيــف يف ٢٠١٦، شــهد عــام 

٢٠١٧ طفــرة اقتصاديــة مدعومــة ببيئــة ماليــة عامليــة معتدلــة، ودفعــة 

اقتصاديــة يف اقتصــادات مقدمــة وعــدة اقتصــادات ناشــئة، وزيــادات يف 

ــي  ــادي العامل ــايف االقتص ــذا التع ــن ه ــتث�ر. لك ــة واالس ــارة الدولي التج

تشــوه بســبب التبايــن املتزايــد بــ� الــدول والــذي قــد يخمــد أي احتــ�ل 

للحــد مــن معــدل الفقــر،  مــع زيــادة الجــوع يف العــا£ بعــد مــا يقــرب 

مــن عقــد مــن الرتاجــع املمتــد يف معــدل الجــوع. وªكــن أن نعــزو الكثــ¨ 

ــد  ــا ق ــ¨ منه مــن هــذا االتجــاه املــرتدي إىل الرصاعــات املســتمرة، والكث

تفاقــم بســبب الصدمــات املناخيــة.  فقــد تــرضر مــا يقــدر بعــدد 

٣٨ مليــون شــخص يف نيج¨يــا والصومــال وجنــوب الســودان مــن املجاعــة 

ــن  ــا م ــا وكيني ــن وأثيوبي ــا¹ اليم ــ� ع ــديدة؛ ك ــة الش ــات الغذائي واألزم

ــي؛ وتعرضــت  ــة منطقــة الكاريب ــ¨؛ ورضبــت األعاصــ¨ القوي جفــاف كب

ــ�  ــذاÄ. وبين ــن الغ ــىل األم ــرت ع ــات أث ــيا لفيضان ــوب آس ــة جن منطق

تراجــع معــدل االنتشــار العاملــي للتقــزم بــ� األطفــال مــن حــوايل 

٣٠ يف املائــة يف عــام ٢٠١٥ إىل ٢٣ يف املائــة يف عــام ٢٠١٦،  فإن التقزم يظل 

ــذي  ــن ال ــال املترضري ــدد األطف ــار ع ــن يف   االعتب ̈ة آخذي ــ ــكلة كب مش

يبلــغ ١٥٥ مليونــا. يف الوقــت ذاتــه، فــإن الــوزن الزائــد والســمنة ªثــالن 

مشــكلة متزايــدة يف أقاليــم العــا£ كافــة. نتيجــة لإلنتــاج الزراعــي القــوي 

ــعار  ــت أس ــد تراجع ــئة، فق ــادات الناش ــب يف االقتص ــو الطل Ò ــؤ و تباط

̈ة مــن عــام ٢٠١٧  الغــذاء العامليــة بشــكل مطــرد يف الشــهور األخــ

ــراء العــا£  ــة لفق ــة محتمل ــع أن تظــل منخفضــة، وهــي هب ومــن املتوق

̈ة من دخلهم عىل الطعام. الذين ينفقون نسبة كب

 

لعــدة تطــورات رئيســية يف  الزخــم لخلــق مســتقبل مســتدام  أدى 

السياســات العامليــة يف عــام ٢٠١٧. و من املشــجع أن تلك الجهــود الدولية 

ركــزت بشــكل متزايــد عــىل اســتخدام نهــج قائــم عــىل النظــم الغذائيــة 

للتعامــل مــع تحديــات الجــوع وتغــ¨ املنــاخ وعــدم املســاواة والوظائــف 

والنمــو. فقــد التــزم وزراء الزراعــة Üجموعــة العرشيــن بدعــم االســتخدام 

املســتدام للميــاه يف اإلنتــاج الغــذاÄ والزراعــي، كــ� ركــز االجتــ�ع 

ــىل  ــبع ع ــة الس ــدول الصناعي ــة ال ــة يف مجموع ــوزراء الزراع ــوزاري ل ال

ــوق، والكــوارث الطبيعيــة،  ح�يــة دخــل املزارعــ� مــن أزمــات  الس

وتغــ¨ املنــاخ.  كــ� واصلــت الــدول العمــل مــع بعضهــا البعــض Üوجــب 

اتفــاق باريــس لزيــادة العمــل املناخــي واســتمر التقــدم يف خطــة 

٢٠٣٠ للتنميــة املســتدامة مــن خــالل االعتــ�د الرســمي إلطــار املــؤرشات 

العاملية لرتصد التقدم يف تلبية أهداف التنمية املستدامة الطموحة. 

عــىل الصعيــد الوطنــي، أحــرزت الــدول تقدمــاً فيــ� يتعلــق باالســتدامة 

البيئيــة وبالتغذيــة.  اطلقــت الçويــج صندوقــا بقيمــة ٤٠٠ مليــون دوالر 

أمريــè للحــد مــن إزالــة الغابــات عــن طريــق الزراعــة.؛ اطلقــت 

بنجالديــش والصــ� والهنــد خطــط تغذيــة وطنيــة جديــدة تركــز بشــدة 

الــدول  بعــض  قامــت  والفتيــات.  للنســاء  التغذيــة  تحســ�  عــىل 

بإصالحــات زراعيــة ، مثــل التوســع يف املســاحات املرويــة وتحســ� عمليــة 

توزيــع األســمدة والتقــاوي يف الجزائــر والحصــول عــىل امليــاه عــىل نحــو 

ــدول األخــرى – Üــا فيهــا   أفضــل يف جيبــوì. كــ� أكــدت الكثــ¨ مــن ال

غانــا والهنــد ونيج¨يــا - مجــددا عــىل التزامهــا بوضــع حــد للجــوع وســوء 

التغذية بحلول عام ٢٠٣٠.

حتــى مــع تعزيــز االلتزامــات املتصلــة باألمــن الغــذاÄ والتغذيــة، شــهد 

عــام ٢٠١٧ انحرافــاً شــديداً عــن مســار التوافــق والتعــاون والتكامــل عــىل 

ــة انســحابها  ــات املتحــدة األمريكي ــد العاملــي. وقــد أعلنــت الوالي الصعي

ــام  ــن الع ــر م ــت مبك ــادئ يف وق ــط اله ــرب املحي ــة ع ــاق الرشاك ــن اتف م

ــدأت  ــا، ب ــاخ. يف أوروب ــ¨ املن ــاص بتغ ــس الخ ــاق باري ــن اتف ــا م والحق

 .òاململكــة املتحــدة مفاوضــات مــن أجــل االنســحاب مــن االتحــاد األورو

وفشــلت الــدول األعضــاء Üنظمــة التجــارة العامليــة يف التوصــل إىل اتفــاق 

مشــرتك يف املؤôــر الــوزاري الحــادي عــرش الــذي ُعقــد يف بونــس أيريــس. 

 Äمــا داللــة تصاعــد نــربة مناهضــة العوملــة بالنســبة لألمــن الغــذا

والتغذية؟ 

ــ¨ املســبوقة يف  ̈ة غ ــ ــب التخفيضــات األخ ــة يف قل ــع النظــم الغذائي تق

ــاس  ــتصبح أس ــا£، وس ــة يف الع ــص التغذي ــوع ونق ــر والج ــدالت الفق مع

̈ات العامليــة الجذريــة – Üــا يف ذلــك  التقــدم يف املســتقبل. غــ¨ أن التغــ

تصاعــد عمليــة مناهضــة العوملــة والتكنولوجيــات الناشــئة – تــؤدي إىل 

تحديــات وفــرص جديــدة.  عــالوة عــىل ذلــك، تســاهم النظــم الغذائيــة 

الحاليــة يف حــدوث أزمــات صحيــة و بيئيــة.  إن الكثــ¨ مــن النظــم 

الغذائيــة الوطنيــة تتحــول برسعــة إىل نظــم ذات نســب مرتفعــة للغايــة 

مــن امللــح والســكر والدهــون؛ كــ� أن النظــم الغذائيــة تتســبب يف 

مجموعــة مــن الضغوطــات البيئيــة. ورغــم حــدة تلــك التحديــات، فــإن 

النظــم الغذائيــة يف وضــع متفــرد يجعلهــا أحــد القــوي الدافعــة الرئيســية 

ــ¨  ــة تغ ــنى إدراك طريق ــى يتس ــة. وحت ــان والبيئ ــة اإلنس ــ� صح لتحس

النظــم الغذائيــة يف هــذا الوقــت مــن التغــ¨ العاملــي، يتعــ� إدراك كيــف 

يؤثر التغ¨ العاملي عىل األمن الغذاÄ والتغذية.

املحتمــل  التصاعــد  خاصــة  ̈ة،  األخــ العوملــة  مناهضــة  مشــاعر  إن 

للح�ئيــة التجاريــة ، كــ� يتمثــل يف املخاطــر املهــددة التفاقيــة التجــارة 

الحــرة  ألمريــكا الشــ�لية (نافتــا)، مــن شــأنها أن تهــدد بتباطــؤ التقــدم 

ــادة النمــو االقتصــادي، وتحســن  ــة املســتدامة، وزب نحــو أهــداف التنمي

األمــن الغــذاÄ والتغذيــة.  تُظهــر التجربــة أن التجــارة تقــوم بــدور مهــم 

ــع غــ¨  ــدون عــددا، يف ظــل التوزي ــن يتزاي يف إطعــام ســكان العــا£ الذي

ــىل  ــع ع ــاح الواس ــد أدى االنفت ــة.  لق ــوارد الزراعي ــألرض وامل ــئ ل املتكاف

التجــارة ، بدايــة مــن القــرن التاســع عــرش، إىل تخفيــض متوســط تكلفــة 

ــة.  ــة متنوع ــا£ ووســع نطــاق الحصــول عــىل ســالل أغذي الغــذاء يف الع

وعــىل النقيــض، تــؤدي الحواجــز التجاريــة إىل ارتفــاع أســعار الغــذاء يف 

ــا؛ وإىل  ــن زراعته ــي ªك ــح يف األرايض الت ــن ش ــاÿ م ــي تع ــدان الت البل

انخفــاض أســعار الغــذاء يف البلــدان التــي لديهــا وفــرة مــن االرايض، مــ� 

ــر  ــاول املخاط ــب تن ــ� . يج ــل يف كال الحالت ــي أق ــل حقيق ــؤدي لدخ ي

ــدم  ــاوت وع ــادة التف ــن زي ــي تتضم ــاري – الت ــاح التج ــة باالنفت املرتبط

ــد للطاقــة، والــرضر  ــ¨ عــىل الصحــة، واالســتخدام املتزاي املســاواة، والتأث

البيئــي- مــن خــالل سياســات تســتهدف مصــدر املشــكلة مبــارشة، بــدال 

مــن عرقلــة التجــارة. عــىل ســبيل املثــال، يجــب معالجــة التغذيــة 

املفرطــة والســمنة مــن خــالل التعليــم وسياســات أخــرى تســتهدف 

االستهالك مبارشة. 

يتطلــب تلبيــة الطلــب املتنامــي عــىل املزيــد مــن الغــذاء واملزيــد مــن 

ــات واملزارعــ�.  ــب الحكوم ــن جان ̈ة م ــ ــوع اســتث�رات كب ــذاء املتن الغ

ــ�  ــا يف تحس ــاص أيض ــدويل الخ ــتث�ر ال ــز االس ــاهم تعزي ــن أن يس ªك

النظــم الغذائيــة. ªكــن أن يســاعد االســتث�ر الــدويل الخــاص عــىل توفــ¨ 

ــ�  ــار املزارع ــط صغ ــف، ورب ــة يف الري ــة التحتي ــر البني ــف، وتطوي وظائ

ــززة  ــا املُع ــة والتكنولوجي ــة الفني ــتحداث املعرف ــة، واس ــواق العاملي باألس

ــت  ــل. َخلُص ــىل ôوي ــ� ع ــول املزارع ــة حص ــ� عملي ــة، وتحس لإلنتاجي

دراســة حديثــة لالســتث�رات الخاصــة الكــربى يف مجــال األعــ�ل الزراعيــة 

يف إفريقيــا وآســيا إىل أن تلــك االســتث�رات مكنــت الســكان املحليــ� مــن 

رشاء كميــات أكــرب مــن الغــذاء واملزيــد مــن الغــذاء املغــذي. رغــم هــذا، 

ــدرج  ــب أن ت ــه، يج ــرًا. وعلي ــاص خط ــتث�ر الخ ــكل االس ــن أن يش ªك

ــع  ــة أوس ــة وطني ــرتاتيجيات تنمي ــاص يف اس ــتث�ر الخ ــات االس الحكوم

ــي  ــ�ذج األعــ�ل الت ــة لن ــا. ويجــب أن تعطــي السياســات األفضلي نطاق

ــج  ــع الدم ــذاÄ م ــن الغ ــدام األم ــن انع ــاÿ م ــي تع ــق الت ــل املناط تفض

العــادل لصغــار املزارعــ� والنســاء والفئــات املســتضعفة األخــرى، فضــال 

عن ض�ن أن االستث�رات تسرتشد Üبادئ مسؤولة.

ــظ  ــ�، نلح ــن الالجئ ̈ة م ــ ــات كب ــات إىل تدفق ــؤدي الرصاع ــن ت يف زم

تصاعــد الخطــاب والسياســات املناهضــة للهجــرة يف البلــدان املضيفــة. إن 

ــود عــىل الهجــرة ال يدعمــه أي دليــل عــىل  الجــدل الســيايس حــول القي

أثــر الهجــرة عــىل االقتصــاد والتشــغيل، أو الجرªــة، أو التكاليــف املاليــة 

املرتبطــة باملهاجريــن. ويُظهــر الدليــل أن الهجــرة الطوعيــة ترتبــط 

بشــكل إيجــاò بأمــن غــذاÄ أكــرب للمهاجريــن واألرس التــي ال تلحــق بهــم، 

ــن أن  ــف. وªك ــد املضي ــة يف البل ــة واملالي ــع االقتصادي ــن املناف ــال ع فض

ــة  ــ� االقتصــادات املحلي ــ�ت الالجئ ــة ومخي ــد الهجــرة غــ¨ الطوعي تفي

عــن طريــق تعزيــز الدخــل املحــيل وأنشــطة ريــادة األعــ�ل. إن القيــود 

املُهــددة للمهاجريــن ســتؤثر بقــوة عــىل الفئــات األكــ] فقــرا. وملجابهــة 

هــذا التحــدي، يجــب أن تحســن دول املصــدر آليــات الهجــرة املوســمية، 

ــام الهجــرة، وتخفــض التكلفــة مــن  ــة أم ــات الداخلي ــل مــن املعوق وتقل

خــالل منتجــات ماليــة مبتكــرة.  مــن أجــل التعامــل بشــكل أفضــل مــع 

ــتخدام  ــاق اس ــيع نط ــن توس ــرة، ªك ــة بالهج ــة املرتبط ــات الغذائي األزم

التكنولوجيــات الجديــدة مثــل الهواتــف املحمولــة لتحســ� عمليــة 

مراقبة وتوف¨ الخدمات وإدارة مخي�ت الالجئ�.

 ªكــن للبيانــات واملعرفــة والتكنولوجيــات املصاحبــة أن تلعــب دوراً أكــرب 

ــد  ــى، يتزاي ــد العامل ــىل الصعي ــذوى. فع ــذا\ والتغ ــن الغ ــق األم ىف تحقي

الدعــم للبيانــات املفتوحــة - البيانــات التــى ªكــن إســتخدامها وتقاســمها 

والبنــاء عليهــا دون مقابــل مــن قبــل أي شــخص، يف أي مــكان، وألي 

ــدءا باملزرعــة حتــى  ــع القــرار ب ــات املتاحــة مهمــة لصن غــرض. إن البيان

ــات عــىل املســتوى الحقــيل  ــة واملعلوم ــة. إن إتاحــة املعرف تاجــر التجزئ

ــىل  ــون، ع ــد املنتج ــة. يعتم ــن اإلنتاجي ــن م ــن أن يُحس ــ� ªك للمزارع

ســبيل املثــال، عــىل معرفــة املدخــالت( األرض وامليــاه والســ�د والتقــاوي 

بشــأن  للتوجيــه  املحاصيــل  زراعــة  نظــم  بيانــات  والقــرض) وعــىل 

املحاصيــل التــي ªكــن زراعتهــا. وعــىل الصعيــد الوطنــي، ôُكــن البيانــات 

ــاًء عــىل األدلــة ودفعهــا يف  املفتوحــة الحكومــات مــن اتخــاذ قــرارات بن

اتجــاه املزيــد مــن املســاءلة؛ إال أن مســاحة عــدم املســاواة يف الحصــول 

عــىل املعرفــة تتزايــد. إن إتاحــة الحصــول عــىل البيانــات وتحليلهــا 

للجميــع (دمقرطــة البيانــات)، عــيل ســبيل املثــال عــن طريــق وضــع أداة 

تتصــل بالبيانــات مثــل تطبيقــات الهاتــف املحمــول يف أيــدي املزارعــ�، 

ªكــن أن يســاعد يف هــذا الصــدد. كــ� أن بنــاء مبــادرات بيانــات 

مفتوحــة وجعــل "البيانــات الضخمــة" للحكومــة متاحــة للجميــع يف 

ــىل  ــرار ع ــع الق ــات أفضــل وصن ــع لسياس ــن أن يدف ــرس ªك ــوذج متي Ò

نحــو أفضــل.  يتطلــب األمــر االلتــزام بالبيانــات املفتوحــة، واألكــ] 

أهمية، بالفعل من جانب الحكومات واملؤسسات الدولية.

رغــم أن تدفقــات الســلع واالســتث�رات والنــاس واملعرفــة مهمــة للحــد 

مــن الجــوع والفقــر يف العــا£، فــإن السياســات الزراعيــة يف الــدول 

املتقدمــة تؤثــر أيضــا عــىل األمــن الغــذاÄ العاملــي.  يُذكرنــا فشــل أعضــاء 

 ٢٠١٧ عــام  يف  اتفــاق  إىل  التوصــل  يف  العامليــة  التجــارة  منظمــة 

ــدول  ــاع ال ــة إقن ــدى صعوب Ü ــي ــاع الزراع ــيل للقط ــم املح ــول الدع ح

بالتخــيل عــن الدعــم الضــار للَمزارعــ�. إن سياســات دعــم املزارعــ� – 

خاصــة التعرفــة الجمركيــة املرتفعــة وأســعار الدعــم- تعــزل املنتجــ� عــن 

أســعار الســوق مــ� يــؤدي يف الغالــب إىل فــرط اإلنتــاج الــذي ينتهــي بــه 

ــارسون  ــة. الخ ــعار العاملي ــن األس ــض م ــا£ ويخف ــواق الع ــاف يف أس املط

ــون يف هــذا الســياق هــم املزارعــون ذوي الدخــل املنخفــض يف  الحقيقي

ــر ريفــي  ــل وفق ــون مــن أســعار أق ــن يعان ̈ة الذي ــ ــة الفق ــدول النامي ال

ــدول  ــ� يف ال ــم املزارع ــن دع ــة ع ــد الناجم ــة األم ــار طويل ــرب. إن اآلث أك

املتقدمــة عــىل الــدول الناميــة هــي آثــار ضــارة، فهــى تقلــل مــن حوافــز 

اإلنتــاج مــ� يــؤدي لعواقــب وخيمــة بالنســبة لألمــن الغــذاÄ والتغذيــة 

عــام  بعــد  كبــ¨  تقــدم  حــدث  لقــد  الريفيــة.  والتنميــة 

١٩٨٦ مــن خــالل الحــد مــن تلــك الدعومــات الضــارة، مدفوعــاً لحــد كبــ¨ 

بجولــة أوروجــواي مــن املفاوضــات التجاريــة، وإنشــاء منظمــة التجــارة 

العامليــة، واتفــاق الزراعــة. غــ¨ أن مســتويات الدعــم تظــل مرتفعــة حتــى 

̈ة، فــرتت اإلصالحــات يف الــدول املتقدمــة لحــد  اليــوم؛ ويف الســنوات األخــ

ــالح  ــإن اإلص ــا£، ف ــتضعفة يف الع ــات املس ــ] الفئ ــبة ألك ــ¨.  وبالنس كب

املستمر رضوري لتمكينهم من االستفادة من األسواق العاملية.

حيــث إن نظــم األغذيــة والزراعــة قــد اصبحــت متأثــرة بالعوملــة بشــكل 

ــد  ما هي الفرص التى تقدمها البيانات املفتوحة؟  ــة ق ــة باألمــن الغــذاÄ والتغذي ــا الحوكمــة املتصل ــإن قضاي ــد ، ف متزاي

املرتبــط  الجــوع  أصبحــت معقــدة بشــكل متزايــد – Üــا يف ذلــك 

بالرصاعــات والتغذيــة واملخاطــر البيئيــة وسياســة التكامــل العاملــي.  إن 

̈ة تُظهــر الحاجــة إىل  عــدم كفايــة ردود الفعــل تجــاه أزمــات الغــذاء األخــ

إعــادة تصميــم نظــام الحوكمــة العامليــة يف مجــال الغــذاء والزراعــة 

ــل  ــو األمث ــىل النح ــر ع ــر األم ــا أن تدي ــي ال ªكنه ــدان الت ــة البل ملعالج

بنفســها أو لــن تقــوم بذلــك. وªكــن أن تدعــم الحوكمــة العامليــة 

مجموعــة مــن الســلع العامــة الدوليــة، Üــا يف ذلــك معايــ¨ صحــة 

وســالمة الغــذاء، والتنســيق الــدويل للمســاعدات الغذائيــة عنــد حــدوث 

كارثــة، وكذلــك التنســيق مــن أجــل تجــارة حــرة وعادلــة. يف ظــل اإليقــاع 

الرسيــع للتغــ¨ العاملــي، ينبغــي أن ôُكــن هيــاكل الحوكمــة النظــم 

ــتٍو  ــذا مس ــب ه ــف. يتطل ــىل التكي ــدرة ع ــكار والق ــن االبت ــة م الغذائي

أفضــل مــن التنســيق وإدراج للعلــم يف السياســات. لتحقيــق ذلــك، ªكــن 

ــة  إىل إنشــاء منصــة  ــة املؤسســية العاملي ــم البني ــادة تصمي ــؤدي إع أن ي

ــة  ــال الزراع ــة يف مج ــددة العامل ــ�ت املتع ــ¨ املنظ ــإلدارة واإلرشاف ع ل

ــة. ªكــن أن تضمــن تلــك املنصــة التنســيق املطلــوب  ــة والتغذي واألغذي

لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف ظــل التعقــد املتنامــي للوضــع. 

ولتكملــة تلــك املنصــة، ªكــن أن تقــوم هيئــة دوليــة، تضــم خــرباء مــن 

املجتمــع العلمــي العاملــي، بدعــم عمليــة وضــع سياســات ســليمة عــن 

ــة  ــة مرتكــزة عــىل البحــث يف مجــال الزراعــة واألغذي ــ¨ أدل ــق توف طري

والتغذية. 

ــة  ــة العومل ــه مناهض ــتمر توج ــل أن يس ــن املحتم ــتقبلية، م ــرة مس بنظ

ــ¨ عــىل التجــارة واالســتث�ر والهجــرة،  واملشــهد العاملــي املتغــ¨ يف التأث

مــ� يــؤدي إىل حالــة أكــرب مــن عــدم اليقــ� الســيايس واالقتصــادي. مــن 

 ،٢٠١٨ عــام  يف  العاملــي  االقتصــادي  النمــو  يُدعــم  أن  املتوقــع 

وخاصــة يف االقتصــادات الناشــئة، والتــي ªكــن أن يرتجــم إىل تحســينات 

يف ســبل املعيشــة والدخــل واألمــن الغــذاÄ. كــ� ªكــن أن يــؤدي التقــدم 

ــة، إىل  ــه مــن تدفــق عاملــي يف املعرف ــا يصاحب ــع، وم التكنولوجــي الرسي

ــاق  ــم آف ــة. ورغ ــم الغذائي ــة والنظ ــق بالزراع ــ� يتعل ــع في ــ¨ الوض تغ

̈ات  االقتصــاد الورديــة نســبياً، فمــن املتوقــع أن تســتمر التعديــالت والتغــ

 ،Äــذا ــن الغ ــددة لألم ــارص املُه ــتمر العن ــ� تس ــي ك ــاد العامل يف االقتص

ــة أن  ــاف؛ وخاص ــه الجف ــرصاع ويفاقم ــه ال ــذي يغذي ــوع ال ــة الج خاص

عــام  يف  والجفــاف  املجاعــة  مــن  عانــت  التــي  اإلفريقيــة  البلــدان 

٢٠١٧ ســتظل عرضــة النعــدام األمــن الغــذاÄ. ويظــل تغــ¨ املنــاخ يفــرض 

تهديــدا مبــارشا وطويــل األمــد، كــ� ســيظل التعــاون الــدويل رضوريــاً مــع 

زيــادة التوتــرات بســبب تغــ¨ املنــاخ. ينبغــي حــث النظــم الغذائيــة عــىل 

تحســ� األداء حيــث ªكــن أن تحســم الكثــ¨ مــن املشــكالت عــن طريــق 

ــم  ــة لتقدي ــا الغذائي ــ¨ نظمن ــ� تغي ــك, يتع ــق ذل ــن لتحقي ــذاء، ولك الغ

إطــار  يف  للجميــع  معقولــة  وبتكلفــة  وصحــي  وشــهي  كاٍف  غــذاء 

االســتدامة. فكيــف نصــل لهــذه املرحلــة؟ بــدال مــن االبتعــاد عــن 

التكامــل العاملــي، علينــا أن نعمــل عــىل تعظيــم املنافــع وتقليــل مخاطــر 

ــة   ــم الغذائي ــي للنظ ــل العامل ــل التكام ــة. ªث ــط العاملي ــالت والرواب الص

الوطنيــة - عــن طريــق تدفــق الســلع واالســتث�رات والنــاس واملعرفــة- 

العامــل الرئيــيس يف التقــدم، غــ¨ أن هــذا ســيتطلب إدارة رشــيدة والتــزام 

ــة،  ــ¨ النظــم الغذائي ــن أجــل تغي ــدويل. وم ــع ال ــل املجتم ــن قب ــوي م ق

ــ¨  ــب توف ــادل. فيج ــؤ وع ــوح وكف ــاري مفت ــام تج ــجيع نظ ــب تش يج

كيف تؤثر اإلصالحات املتصلة بدعم املَزارع�
ىف الدول املتقدمة عىل األمن الغذا\ العاملى؟

بناء النظم الغذائية يف املستقبل بواسطة الصالت
والروابط العاملية 

الدعــم للتنميــة الريفيــة مــن أجــل كــرس دورة الرصاعــات وانعــدام األمــن 

الغــذاÄ والهجــرة. كــ� يجــب أن يوجــه االســتث�ر إىل البحــث واالبتــكار، 

ــع  ــز مناف ــنى تعزي ــى يتس ــة، حت ــىل األدل ــة ع ــة القا> ــك السياس وكذل

ــة،  التكنولوجيــات الناشــئة.  عــىل األصعــدة الدوليــة واإلقليميــة والوطني

ينبغــي أن تظــل البيانــات واألدلــة يف قلــب نظــم غذائيــة أكــ] انفتاحــا 

̈ات عــىل  ــ ــك التغي وشــفافية وشــمولية. يتوقــف النجــاح يف إحــداث تل

وعــرب  املصلحــة  أصحــاب  بــ�  التعامــل  يف  املنعزلــة  الجــزر  إنهــاء 

القطاعــات واالختصاصــات املختلفــة مــن أجــل تعزيــز التعــاون واالرتقــاء 

̈ا، يتطلــب األمــر أرادة سياســية قويــة  بقــوة عمليــة تقاســم املعرفــة. وأخــ

ــادة مــن املســتوى العاملــي إىل املســتوى املحــيل مــن أجــل  ــزام وقي والت

تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

ــالد،  ــة للب ــدود الوطني ــئة للح ــات الناش ــن التحدي ــ¨ م ــاوز الكث ــع تج م

تصبــح الحوكمــة العامليــة أهــم لتوجيــه املعايــ¨ العامليــة وحشــد االلتــزام 

الج�عــي.  ويصبــح مــن األولويــات املهمــة حينئــذ وضــع سياســات 

ــعل  ــي تش ــر الت ــن املخاط ــد م ــع الح ــة م ــع العومل ــىل مناف ــول ع للحص

التوجــه املناهــض للعوملــة. ومــن أجــل تحقيــق األمــن الغــذاÄ والتغذيــة 

ــة  ــن مرحل ــال م ــاون لالنتق ــ� التع ــتدام, يتع ــو مس ــىل نح ــل ع األفض

االلتزام ملرحلة الفعل.

٣

كيف ªكن لإلصالحات املتصلة بالحوكمة
ىف العا£ أن تُحسن من النظم الغذائية؟



بعــد عــام مــن النمــو االقتصــادي العاملــي الضعيــف يف ٢٠١٦، شــهد عــام 

٢٠١٧ طفــرة اقتصاديــة مدعومــة ببيئــة ماليــة عامليــة معتدلــة، ودفعــة 

اقتصاديــة يف اقتصــادات مقدمــة وعــدة اقتصــادات ناشــئة، وزيــادات يف 

ــي  ــادي العامل ــايف االقتص ــذا التع ــن ه ــتث�ر. لك ــة واالس ــارة الدولي التج

تشــوه بســبب التبايــن املتزايــد بــ� الــدول والــذي قــد يخمــد أي احتــ�ل 

للحــد مــن معــدل الفقــر،  مــع زيــادة الجــوع يف العــا£ بعــد مــا يقــرب 

مــن عقــد مــن الرتاجــع املمتــد يف معــدل الجــوع. وªكــن أن نعــزو الكثــ¨ 

ــد  ــا ق ــ¨ منه مــن هــذا االتجــاه املــرتدي إىل الرصاعــات املســتمرة، والكث

تفاقــم بســبب الصدمــات املناخيــة.  فقــد تــرضر مــا يقــدر بعــدد 

٣٨ مليــون شــخص يف نيج¨يــا والصومــال وجنــوب الســودان مــن املجاعــة 

ــن  ــا م ــا وكيني ــن وأثيوبي ــا¹ اليم ــ� ع ــديدة؛ ك ــة الش ــات الغذائي واألزم

ــي؛ وتعرضــت  ــة منطقــة الكاريب ــ¨؛ ورضبــت األعاصــ¨ القوي جفــاف كب

ــ�  ــذاÄ. وبين ــن الغ ــىل األم ــرت ع ــات أث ــيا لفيضان ــوب آس ــة جن منطق

تراجــع معــدل االنتشــار العاملــي للتقــزم بــ� األطفــال مــن حــوايل 

٣٠ يف املائــة يف عــام ٢٠١٥ إىل ٢٣ يف املائــة يف عــام ٢٠١٦،  فإن التقزم يظل 

ــذي  ــن ال ــال املترضري ــدد األطف ــار ع ــن يف   االعتب ̈ة آخذي ــ ــكلة كب مش

يبلــغ ١٥٥ مليونــا. يف الوقــت ذاتــه، فــإن الــوزن الزائــد والســمنة ªثــالن 

مشــكلة متزايــدة يف أقاليــم العــا£ كافــة. نتيجــة لإلنتــاج الزراعــي القــوي 

ــعار  ــت أس ــد تراجع ــئة، فق ــادات الناش ــب يف االقتص ــو الطل Ò ــؤ و تباط

̈ة مــن عــام ٢٠١٧  الغــذاء العامليــة بشــكل مطــرد يف الشــهور األخــ

ــراء العــا£  ــة لفق ــة محتمل ــع أن تظــل منخفضــة، وهــي هب ومــن املتوق

̈ة من دخلهم عىل الطعام. الذين ينفقون نسبة كب

 

لعــدة تطــورات رئيســية يف  الزخــم لخلــق مســتقبل مســتدام  أدى 

السياســات العامليــة يف عــام ٢٠١٧. و من املشــجع أن تلك الجهــود الدولية 

ركــزت بشــكل متزايــد عــىل اســتخدام نهــج قائــم عــىل النظــم الغذائيــة 

للتعامــل مــع تحديــات الجــوع وتغــ¨ املنــاخ وعــدم املســاواة والوظائــف 

والنمــو. فقــد التــزم وزراء الزراعــة Üجموعــة العرشيــن بدعــم االســتخدام 

املســتدام للميــاه يف اإلنتــاج الغــذاÄ والزراعــي، كــ� ركــز االجتــ�ع 

ــىل  ــبع ع ــة الس ــدول الصناعي ــة ال ــة يف مجموع ــوزراء الزراع ــوزاري ل ال

ــوق، والكــوارث الطبيعيــة،  ح�يــة دخــل املزارعــ� مــن أزمــات  الس

وتغــ¨ املنــاخ.  كــ� واصلــت الــدول العمــل مــع بعضهــا البعــض Üوجــب 

اتفــاق باريــس لزيــادة العمــل املناخــي واســتمر التقــدم يف خطــة 

٢٠٣٠ للتنميــة املســتدامة مــن خــالل االعتــ�د الرســمي إلطــار املــؤرشات 

العاملية لرتصد التقدم يف تلبية أهداف التنمية املستدامة الطموحة. 

عــىل الصعيــد الوطنــي، أحــرزت الــدول تقدمــاً فيــ� يتعلــق باالســتدامة 

البيئيــة وبالتغذيــة.  اطلقــت الçويــج صندوقــا بقيمــة ٤٠٠ مليــون دوالر 

أمريــè للحــد مــن إزالــة الغابــات عــن طريــق الزراعــة.؛ اطلقــت 

بنجالديــش والصــ� والهنــد خطــط تغذيــة وطنيــة جديــدة تركــز بشــدة 

الــدول  بعــض  قامــت  والفتيــات.  للنســاء  التغذيــة  تحســ�  عــىل 

بإصالحــات زراعيــة ، مثــل التوســع يف املســاحات املرويــة وتحســ� عمليــة 

توزيــع األســمدة والتقــاوي يف الجزائــر والحصــول عــىل امليــاه عــىل نحــو 

ــدول األخــرى – Üــا فيهــا   أفضــل يف جيبــوì. كــ� أكــدت الكثــ¨ مــن ال

غانــا والهنــد ونيج¨يــا - مجــددا عــىل التزامهــا بوضــع حــد للجــوع وســوء 

التغذية بحلول عام ٢٠٣٠.

حتــى مــع تعزيــز االلتزامــات املتصلــة باألمــن الغــذاÄ والتغذيــة، شــهد 

عــام ٢٠١٧ انحرافــاً شــديداً عــن مســار التوافــق والتعــاون والتكامــل عــىل 

ــة انســحابها  ــات املتحــدة األمريكي ــد العاملــي. وقــد أعلنــت الوالي الصعي

ــام  ــن الع ــر م ــت مبك ــادئ يف وق ــط اله ــرب املحي ــة ع ــاق الرشاك ــن اتف م

ــدأت  ــا، ب ــاخ. يف أوروب ــ¨ املن ــاص بتغ ــس الخ ــاق باري ــن اتف ــا م والحق

 .òاململكــة املتحــدة مفاوضــات مــن أجــل االنســحاب مــن االتحــاد األورو

وفشــلت الــدول األعضــاء Üنظمــة التجــارة العامليــة يف التوصــل إىل اتفــاق 

مشــرتك يف املؤôــر الــوزاري الحــادي عــرش الــذي ُعقــد يف بونــس أيريــس. 

 Äمــا داللــة تصاعــد نــربة مناهضــة العوملــة بالنســبة لألمــن الغــذا

والتغذية؟ 

ــ¨ املســبوقة يف  ̈ة غ ــ ــب التخفيضــات األخ ــة يف قل ــع النظــم الغذائي تق

ــاس  ــتصبح أس ــا£، وس ــة يف الع ــص التغذي ــوع ونق ــر والج ــدالت الفق مع

̈ات العامليــة الجذريــة – Üــا يف ذلــك  التقــدم يف املســتقبل. غــ¨ أن التغــ

تصاعــد عمليــة مناهضــة العوملــة والتكنولوجيــات الناشــئة – تــؤدي إىل 

تحديــات وفــرص جديــدة.  عــالوة عــىل ذلــك، تســاهم النظــم الغذائيــة 

الحاليــة يف حــدوث أزمــات صحيــة و بيئيــة.  إن الكثــ¨ مــن النظــم 

الغذائيــة الوطنيــة تتحــول برسعــة إىل نظــم ذات نســب مرتفعــة للغايــة 

مــن امللــح والســكر والدهــون؛ كــ� أن النظــم الغذائيــة تتســبب يف 

مجموعــة مــن الضغوطــات البيئيــة. ورغــم حــدة تلــك التحديــات، فــإن 

النظــم الغذائيــة يف وضــع متفــرد يجعلهــا أحــد القــوي الدافعــة الرئيســية 

ــ¨  ــة تغ ــنى إدراك طريق ــى يتس ــة. وحت ــان والبيئ ــة اإلنس ــ� صح لتحس

النظــم الغذائيــة يف هــذا الوقــت مــن التغــ¨ العاملــي، يتعــ� إدراك كيــف 

يؤثر التغ¨ العاملي عىل األمن الغذاÄ والتغذية.

املحتمــل  التصاعــد  خاصــة  ̈ة،  األخــ العوملــة  مناهضــة  مشــاعر  إن 

للح�ئيــة التجاريــة ، كــ� يتمثــل يف املخاطــر املهــددة التفاقيــة التجــارة 

الحــرة  ألمريــكا الشــ�لية (نافتــا)، مــن شــأنها أن تهــدد بتباطــؤ التقــدم 

ــادة النمــو االقتصــادي، وتحســن  ــة املســتدامة، وزب نحــو أهــداف التنمي

األمــن الغــذاÄ والتغذيــة.  تُظهــر التجربــة أن التجــارة تقــوم بــدور مهــم 

ــع غــ¨  ــدون عــددا، يف ظــل التوزي ــن يتزاي يف إطعــام ســكان العــا£ الذي

ــىل  ــع ع ــاح الواس ــد أدى االنفت ــة.  لق ــوارد الزراعي ــألرض وامل ــئ ل املتكاف

التجــارة ، بدايــة مــن القــرن التاســع عــرش، إىل تخفيــض متوســط تكلفــة 

ــة.  ــة متنوع ــا£ ووســع نطــاق الحصــول عــىل ســالل أغذي الغــذاء يف الع

وعــىل النقيــض، تــؤدي الحواجــز التجاريــة إىل ارتفــاع أســعار الغــذاء يف 

ــا؛ وإىل  ــن زراعته ــي ªك ــح يف األرايض الت ــن ش ــاÿ م ــي تع ــدان الت البل

انخفــاض أســعار الغــذاء يف البلــدان التــي لديهــا وفــرة مــن االرايض، مــ� 

ــر  ــاول املخاط ــب تن ــ� . يج ــل يف كال الحالت ــي أق ــل حقيق ــؤدي لدخ ي

ــدم  ــاوت وع ــادة التف ــن زي ــي تتضم ــاري – الت ــاح التج ــة باالنفت املرتبط

ــد للطاقــة، والــرضر  ــ¨ عــىل الصحــة، واالســتخدام املتزاي املســاواة، والتأث

البيئــي- مــن خــالل سياســات تســتهدف مصــدر املشــكلة مبــارشة، بــدال 

مــن عرقلــة التجــارة. عــىل ســبيل املثــال، يجــب معالجــة التغذيــة 

املفرطــة والســمنة مــن خــالل التعليــم وسياســات أخــرى تســتهدف 

االستهالك مبارشة. 

يتطلــب تلبيــة الطلــب املتنامــي عــىل املزيــد مــن الغــذاء واملزيــد مــن 

ــات واملزارعــ�.  ــب الحكوم ــن جان ̈ة م ــ ــوع اســتث�رات كب ــذاء املتن الغ

ــ�  ــا يف تحس ــاص أيض ــدويل الخ ــتث�ر ال ــز االس ــاهم تعزي ــن أن يس ªك

النظــم الغذائيــة. ªكــن أن يســاعد االســتث�ر الــدويل الخــاص عــىل توفــ¨ 

ــ�  ــار املزارع ــط صغ ــف، ورب ــة يف الري ــة التحتي ــر البني ــف، وتطوي وظائ

ــززة  ــا املُع ــة والتكنولوجي ــة الفني ــتحداث املعرف ــة، واس ــواق العاملي باألس

ــت  ــل. َخلُص ــىل ôوي ــ� ع ــول املزارع ــة حص ــ� عملي ــة، وتحس لإلنتاجي

دراســة حديثــة لالســتث�رات الخاصــة الكــربى يف مجــال األعــ�ل الزراعيــة 

يف إفريقيــا وآســيا إىل أن تلــك االســتث�رات مكنــت الســكان املحليــ� مــن 

رشاء كميــات أكــرب مــن الغــذاء واملزيــد مــن الغــذاء املغــذي. رغــم هــذا، 

ــدرج  ــب أن ت ــه، يج ــرًا. وعلي ــاص خط ــتث�ر الخ ــكل االس ــن أن يش ªك

ــع  ــة أوس ــة وطني ــرتاتيجيات تنمي ــاص يف اس ــتث�ر الخ ــات االس الحكوم

ــي  ــ�ذج األعــ�ل الت ــة لن ــا. ويجــب أن تعطــي السياســات األفضلي نطاق

ــج  ــع الدم ــذاÄ م ــن الغ ــدام األم ــن انع ــاÿ م ــي تع ــق الت ــل املناط تفض

العــادل لصغــار املزارعــ� والنســاء والفئــات املســتضعفة األخــرى، فضــال 

عن ض�ن أن االستث�رات تسرتشد Üبادئ مسؤولة.

ــظ  ــ�، نلح ــن الالجئ ̈ة م ــ ــات كب ــات إىل تدفق ــؤدي الرصاع ــن ت يف زم

تصاعــد الخطــاب والسياســات املناهضــة للهجــرة يف البلــدان املضيفــة. إن 

ــود عــىل الهجــرة ال يدعمــه أي دليــل عــىل  الجــدل الســيايس حــول القي

أثــر الهجــرة عــىل االقتصــاد والتشــغيل، أو الجرªــة، أو التكاليــف املاليــة 

املرتبطــة باملهاجريــن. ويُظهــر الدليــل أن الهجــرة الطوعيــة ترتبــط 

بشــكل إيجــاò بأمــن غــذاÄ أكــرب للمهاجريــن واألرس التــي ال تلحــق بهــم، 

ــن أن  ــف. وªك ــد املضي ــة يف البل ــة واملالي ــع االقتصادي ــن املناف ــال ع فض

ــة  ــ� االقتصــادات املحلي ــ�ت الالجئ ــة ومخي ــد الهجــرة غــ¨ الطوعي تفي

عــن طريــق تعزيــز الدخــل املحــيل وأنشــطة ريــادة األعــ�ل. إن القيــود 

املُهــددة للمهاجريــن ســتؤثر بقــوة عــىل الفئــات األكــ] فقــرا. وملجابهــة 

هــذا التحــدي، يجــب أن تحســن دول املصــدر آليــات الهجــرة املوســمية، 

ــام الهجــرة، وتخفــض التكلفــة مــن  ــة أم ــات الداخلي ــل مــن املعوق وتقل

خــالل منتجــات ماليــة مبتكــرة.  مــن أجــل التعامــل بشــكل أفضــل مــع 

ــتخدام  ــاق اس ــيع نط ــن توس ــرة، ªك ــة بالهج ــة املرتبط ــات الغذائي األزم

التكنولوجيــات الجديــدة مثــل الهواتــف املحمولــة لتحســ� عمليــة 

مراقبة وتوف¨ الخدمات وإدارة مخي�ت الالجئ�.

 ªكــن للبيانــات واملعرفــة والتكنولوجيــات املصاحبــة أن تلعــب دوراً أكــرب 

ــد  ــى، يتزاي ــد العامل ــىل الصعي ــذوى. فع ــذا\ والتغ ــن الغ ــق األم ىف تحقي

الدعــم للبيانــات املفتوحــة - البيانــات التــى ªكــن إســتخدامها وتقاســمها 

والبنــاء عليهــا دون مقابــل مــن قبــل أي شــخص، يف أي مــكان، وألي 

ــدءا باملزرعــة حتــى  ــع القــرار ب ــات املتاحــة مهمــة لصن غــرض. إن البيان

ــات عــىل املســتوى الحقــيل  ــة واملعلوم ــة. إن إتاحــة املعرف تاجــر التجزئ

ــىل  ــون، ع ــد املنتج ــة. يعتم ــن اإلنتاجي ــن م ــن أن يُحس ــ� ªك للمزارع

ســبيل املثــال، عــىل معرفــة املدخــالت( األرض وامليــاه والســ�د والتقــاوي 

بشــأن  للتوجيــه  املحاصيــل  زراعــة  نظــم  بيانــات  والقــرض) وعــىل 

املحاصيــل التــي ªكــن زراعتهــا. وعــىل الصعيــد الوطنــي، ôُكــن البيانــات 

ــاًء عــىل األدلــة ودفعهــا يف  املفتوحــة الحكومــات مــن اتخــاذ قــرارات بن

اتجــاه املزيــد مــن املســاءلة؛ إال أن مســاحة عــدم املســاواة يف الحصــول 

عــىل املعرفــة تتزايــد. إن إتاحــة الحصــول عــىل البيانــات وتحليلهــا 

للجميــع (دمقرطــة البيانــات)، عــيل ســبيل املثــال عــن طريــق وضــع أداة 

تتصــل بالبيانــات مثــل تطبيقــات الهاتــف املحمــول يف أيــدي املزارعــ�، 

ªكــن أن يســاعد يف هــذا الصــدد. كــ� أن بنــاء مبــادرات بيانــات 

مفتوحــة وجعــل "البيانــات الضخمــة" للحكومــة متاحــة للجميــع يف 

ــىل  ــرار ع ــع الق ــات أفضــل وصن ــع لسياس ــن أن يدف ــرس ªك ــوذج متي Ò

نحــو أفضــل.  يتطلــب األمــر االلتــزام بالبيانــات املفتوحــة، واألكــ] 

أهمية، بالفعل من جانب الحكومات واملؤسسات الدولية.

رغــم أن تدفقــات الســلع واالســتث�رات والنــاس واملعرفــة مهمــة للحــد 

مــن الجــوع والفقــر يف العــا£، فــإن السياســات الزراعيــة يف الــدول 

املتقدمــة تؤثــر أيضــا عــىل األمــن الغــذاÄ العاملــي.  يُذكرنــا فشــل أعضــاء 

 ٢٠١٧ عــام  يف  اتفــاق  إىل  التوصــل  يف  العامليــة  التجــارة  منظمــة 

ــدول  ــاع ال ــة إقن ــدى صعوب Ü ــي ــاع الزراع ــيل للقط ــم املح ــول الدع ح

بالتخــيل عــن الدعــم الضــار للَمزارعــ�. إن سياســات دعــم املزارعــ� – 

خاصــة التعرفــة الجمركيــة املرتفعــة وأســعار الدعــم- تعــزل املنتجــ� عــن 

أســعار الســوق مــ� يــؤدي يف الغالــب إىل فــرط اإلنتــاج الــذي ينتهــي بــه 

ــارسون  ــة. الخ ــعار العاملي ــن األس ــض م ــا£ ويخف ــواق الع ــاف يف أس املط

ــون يف هــذا الســياق هــم املزارعــون ذوي الدخــل املنخفــض يف  الحقيقي

ــر ريفــي  ــل وفق ــون مــن أســعار أق ــن يعان ̈ة الذي ــ ــة الفق ــدول النامي ال

ــدول  ــ� يف ال ــم املزارع ــن دع ــة ع ــد الناجم ــة األم ــار طويل ــرب. إن اآلث أك

املتقدمــة عــىل الــدول الناميــة هــي آثــار ضــارة، فهــى تقلــل مــن حوافــز 

اإلنتــاج مــ� يــؤدي لعواقــب وخيمــة بالنســبة لألمــن الغــذاÄ والتغذيــة 

عــام  بعــد  كبــ¨  تقــدم  حــدث  لقــد  الريفيــة.  والتنميــة 

١٩٨٦ مــن خــالل الحــد مــن تلــك الدعومــات الضــارة، مدفوعــاً لحــد كبــ¨ 

بجولــة أوروجــواي مــن املفاوضــات التجاريــة، وإنشــاء منظمــة التجــارة 

العامليــة، واتفــاق الزراعــة. غــ¨ أن مســتويات الدعــم تظــل مرتفعــة حتــى 

̈ة، فــرتت اإلصالحــات يف الــدول املتقدمــة لحــد  اليــوم؛ ويف الســنوات األخــ

ــالح  ــإن اإلص ــا£، ف ــتضعفة يف الع ــات املس ــ] الفئ ــبة ألك ــ¨.  وبالنس كب

املستمر رضوري لتمكينهم من االستفادة من األسواق العاملية.

حيــث إن نظــم األغذيــة والزراعــة قــد اصبحــت متأثــرة بالعوملــة بشــكل 

ــد  ــة ق ــة باألمــن الغــذاÄ والتغذي ــا الحوكمــة املتصل ــإن قضاي ــد ، ف متزاي

املرتبــط  الجــوع  أصبحــت معقــدة بشــكل متزايــد – Üــا يف ذلــك 

بالرصاعــات والتغذيــة واملخاطــر البيئيــة وسياســة التكامــل العاملــي.  إن 

̈ة تُظهــر الحاجــة إىل  عــدم كفايــة ردود الفعــل تجــاه أزمــات الغــذاء األخــ

إعــادة تصميــم نظــام الحوكمــة العامليــة يف مجــال الغــذاء والزراعــة 

ــل  ــو األمث ــىل النح ــر ع ــر األم ــا أن تدي ــي ال ªكنه ــدان الت ــة البل ملعالج

بنفســها أو لــن تقــوم بذلــك. وªكــن أن تدعــم الحوكمــة العامليــة 

مجموعــة مــن الســلع العامــة الدوليــة، Üــا يف ذلــك معايــ¨ صحــة 

وســالمة الغــذاء، والتنســيق الــدويل للمســاعدات الغذائيــة عنــد حــدوث 

كارثــة، وكذلــك التنســيق مــن أجــل تجــارة حــرة وعادلــة. يف ظــل اإليقــاع 

الرسيــع للتغــ¨ العاملــي، ينبغــي أن ôُكــن هيــاكل الحوكمــة النظــم 

ــتٍو  ــذا مس ــب ه ــف. يتطل ــىل التكي ــدرة ع ــكار والق ــن االبت ــة م الغذائي

أفضــل مــن التنســيق وإدراج للعلــم يف السياســات. لتحقيــق ذلــك، ªكــن 

ــة  إىل إنشــاء منصــة  ــة املؤسســية العاملي ــم البني ــادة تصمي ــؤدي إع أن ي

ــة  ــال الزراع ــة يف مج ــددة العامل ــ�ت املتع ــ¨ املنظ ــإلدارة واإلرشاف ع ل

ــة. ªكــن أن تضمــن تلــك املنصــة التنســيق املطلــوب  ــة والتغذي واألغذي

لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف ظــل التعقــد املتنامــي للوضــع. 

ولتكملــة تلــك املنصــة، ªكــن أن تقــوم هيئــة دوليــة، تضــم خــرباء مــن 

املجتمــع العلمــي العاملــي، بدعــم عمليــة وضــع سياســات ســليمة عــن 

ــة  ــة مرتكــزة عــىل البحــث يف مجــال الزراعــة واألغذي ــ¨ أدل ــق توف طري

والتغذية. 

ــة  ــة العومل ــه مناهض ــتمر توج ــل أن يس ــن املحتم ــتقبلية، م ــرة مس بنظ

ــ¨ عــىل التجــارة واالســتث�ر والهجــرة،  واملشــهد العاملــي املتغــ¨ يف التأث

مــ� يــؤدي إىل حالــة أكــرب مــن عــدم اليقــ� الســيايس واالقتصــادي. مــن 

 ،٢٠١٨ عــام  يف  العاملــي  االقتصــادي  النمــو  يُدعــم  أن  املتوقــع 

وخاصــة يف االقتصــادات الناشــئة، والتــي ªكــن أن يرتجــم إىل تحســينات 

يف ســبل املعيشــة والدخــل واألمــن الغــذاÄ. كــ� ªكــن أن يــؤدي التقــدم 

ــة، إىل  ــه مــن تدفــق عاملــي يف املعرف ــا يصاحب ــع، وم التكنولوجــي الرسي

ــاق  ــم آف ــة. ورغ ــم الغذائي ــة والنظ ــق بالزراع ــ� يتعل ــع في ــ¨ الوض تغ

̈ات  االقتصــاد الورديــة نســبياً، فمــن املتوقــع أن تســتمر التعديــالت والتغــ

 ،Äــذا ــن الغ ــددة لألم ــارص املُه ــتمر العن ــ� تس ــي ك ــاد العامل يف االقتص

ــة أن  ــاف؛ وخاص ــه الجف ــرصاع ويفاقم ــه ال ــذي يغذي ــوع ال ــة الج خاص

عــام  يف  والجفــاف  املجاعــة  مــن  عانــت  التــي  اإلفريقيــة  البلــدان 

٢٠١٧ ســتظل عرضــة النعــدام األمــن الغــذاÄ. ويظــل تغــ¨ املنــاخ يفــرض 

تهديــدا مبــارشا وطويــل األمــد، كــ� ســيظل التعــاون الــدويل رضوريــاً مــع 

زيــادة التوتــرات بســبب تغــ¨ املنــاخ. ينبغــي حــث النظــم الغذائيــة عــىل 

تحســ� األداء حيــث ªكــن أن تحســم الكثــ¨ مــن املشــكالت عــن طريــق 

ــم  ــة لتقدي ــا الغذائي ــ¨ نظمن ــ� تغي ــك, يتع ــق ذل ــن لتحقي ــذاء، ولك الغ

إطــار  يف  للجميــع  معقولــة  وبتكلفــة  وصحــي  وشــهي  كاٍف  غــذاء 

االســتدامة. فكيــف نصــل لهــذه املرحلــة؟ بــدال مــن االبتعــاد عــن 

التكامــل العاملــي، علينــا أن نعمــل عــىل تعظيــم املنافــع وتقليــل مخاطــر 

ــة   ــم الغذائي ــي للنظ ــل العامل ــل التكام ــة. ªث ــط العاملي ــالت والرواب الص

الوطنيــة - عــن طريــق تدفــق الســلع واالســتث�رات والنــاس واملعرفــة- 

العامــل الرئيــيس يف التقــدم، غــ¨ أن هــذا ســيتطلب إدارة رشــيدة والتــزام 

ــة،  ــ¨ النظــم الغذائي ــن أجــل تغي ــدويل. وم ــع ال ــل املجتم ــن قب ــوي م ق

ــ¨  ــب توف ــادل. فيج ــؤ وع ــوح وكف ــاري مفت ــام تج ــجيع نظ ــب تش يج

الدعــم للتنميــة الريفيــة مــن أجــل كــرس دورة الرصاعــات وانعــدام األمــن 

الغــذاÄ والهجــرة. كــ� يجــب أن يوجــه االســتث�ر إىل البحــث واالبتــكار، 

ــع  ــز مناف ــنى تعزي ــى يتس ــة، حت ــىل األدل ــة ع ــة القا> ــك السياس وكذل

ــة،  التكنولوجيــات الناشــئة.  عــىل األصعــدة الدوليــة واإلقليميــة والوطني

ينبغــي أن تظــل البيانــات واألدلــة يف قلــب نظــم غذائيــة أكــ] انفتاحــا 

̈ات عــىل  ــ ــك التغي وشــفافية وشــمولية. يتوقــف النجــاح يف إحــداث تل

وعــرب  املصلحــة  أصحــاب  بــ�  التعامــل  يف  املنعزلــة  الجــزر  إنهــاء 

القطاعــات واالختصاصــات املختلفــة مــن أجــل تعزيــز التعــاون واالرتقــاء 

̈ا، يتطلــب األمــر أرادة سياســية قويــة  بقــوة عمليــة تقاســم املعرفــة. وأخــ

ــادة مــن املســتوى العاملــي إىل املســتوى املحــيل مــن أجــل  ــزام وقي والت

تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

ــالد،  ــة للب ــدود الوطني ــئة للح ــات الناش ــن التحدي ــ¨ م ــاوز الكث ــع تج م

تصبــح الحوكمــة العامليــة أهــم لتوجيــه املعايــ¨ العامليــة وحشــد االلتــزام 

الج�عــي.  ويصبــح مــن األولويــات املهمــة حينئــذ وضــع سياســات 

ــعل  ــي تش ــر الت ــن املخاط ــد م ــع الح ــة م ــع العومل ــىل مناف ــول ع للحص

التوجــه املناهــض للعوملــة. ومــن أجــل تحقيــق األمــن الغــذاÄ والتغذيــة 

ــة  ــن مرحل ــال م ــاون لالنتق ــ� التع ــتدام, يتع ــو مس ــىل نح ــل ع األفض

االلتزام ملرحلة الفعل.
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