
هو أحد حقوق اإلنسان األساسية.  الغذاء  إن 

في ضمان  تساعد  األدلة  على  القائمة  والسياسات 
آمن، وكاٍف، وُمغذي،  الكافة على غذاء  حصول 

السياسات  بحوث  إن  مستدام.  بشكل  وُيزرع 

الدليل.    تنشئ  التي  هي  الغذائية 

الغذائية  السياسات  لبحوث  الدولي  للمعهد  البحثية   الموضوعات  تغطي 
مهمة:  واحدة  رسالة  على  تركز  الموضوعات  من  واسعة  مجموعة 

نتناول هذه  بشكل مستدام.  ونحن  الفقر  والحد من  الجوع  القضاء على 
والمستهلك،  السياسة،  ورجل  الريف،  في  الُمزارع   منظور  من  المسألة 

من  المشاكل  برؤية  لنا  تسمح  المتعددة  مناهجنا  إن  والطفل.  والمرأة، 
تأثير.   لها  يكون  لحلول  أدلة  وإيجاد  زوايا عدة 

لمحة عامة عن المعهد الدولي 
لبحوث السياسات الغذائية 

حلول مستدامة للقضاء على الجوع والحد من الفقر 



جودة البيانات والصحة 
إن الجوع ال يحدد فقط حسب كميات الغذاء بل أيضا جودته.  إن 

نظاما غذائيا بتنوع محدود هو نظام قاصر في كثير من األحيان فيما 
يتصل بالمغذيات الدقيقة التي يحتاج إليها الفرد بشدة مثل الحديد و 

فيتامين أ .  من شأن سوء التغذية في مرحلة مبكرة من حياة الفرد أن 
تؤدي إلى ضرر طول العمر على الصحة، واإلنتاجية، و القدرة على 

كسب العيش والرزق. وتسعى بحوث المعهد الدولي لبحوث السياسات 
الغذائية إلى تحسين جودة النظام الغذائي، ووضع التغذية، وصحة  
األمهات، واألطفال الرضع، واألطفال الصغار في البيئات شديدة 

الفقر، مع التركيز بشكل خاص على “ نافذة الفرصة” – ألف يوم من 
بداية الحمل حتى العام الثاني في عمر الطفل. 

البيئة 
في عالم يزيد فيه شح الموارد،  فإن بحوث المعهد الدولي لبحوث 
السياسات الغذائية تبني على القدرات المحلية، وتحدد السياسات، 

وتضع استراتيجيات طويلة األجل تدعم اإلنتاج الزراعي المتنامي، 
وبخاصة من خالل تقنيات تزيد من الحصيلة الزراعية ؛ و تيسر 

التكيف مع التغير العالمي؛  وتقلل من كثافة الطاقة- مع الحفاظ في 
الوقت ذاته على الموارد الطبيعية، والحد من الجوع والفقر، وتحسين 

الظروف المعيشية في المناطق الريفية، وزيادة دخل الفئات الفقيرة 
في الريف. 

الحوكمة 
من األمور المقررة على نطاق واسع أن الحكم الرشيد هو عنصر 

مهم في القضاء على الفقر، و دعم التنمية، و ضمان األمن 
الغذائي.  ومن شأن ضعف قدرة الدولة،  وسوء اإلدارة،  والفساد 

، أن تعوق  السياسات والمؤسسات المطلوبة للحد من الجوع 
الحوكمة  الزراعية.  إن ضعف  البنية االساسية والخدمات  وتحسين 

يؤثر بشكل خاص على المزارعين من ذوي الحيازات الزراعية 
الصغيرة ، والذين يفتقرون عادة للصوت السياسي.  وتركز 

السياسية واالقتصادية  لإلرادة  يمكن  الحوكمة على كيف  بحوث 
الزراعية والريفية  التنمية  القائمة على األدلة أن تحسن من 

بمعلومات حول  السياسات  الباحثون صناع  الفقراء.  ويمد  لصالح 
الطبيعية وبرامج  للكوارث  االستعداد  بين  تتراوح  موضوعات 

فقر شديد.     يعانون من  لمواطنين  النقدية  التحويالت 

األسواق 
ُتظهر األدلة أن النمو الزراعي يخفض من معدالت الفقر بمعدل 

يمثل ضعف معدل نمو القطاع غير الزراعي، غير أن هذا النمو قد 
تراجع للوراء بسبب اخفاقات السياسات، والمؤسسات، واألسواق. 

ونتيجة ذلك، فإن الفقراء يدفعون أكثر مقابل غذائهم ويحصلون على 
عائد أقل مقابل إنتاجهم. ويواجه صغار المنتجين الزراعين تحديات 

كبيرة، غير أن لديهم أيضا إمكانية كبيرة إلطعام العالم. ويقدم المعهد 
الدولي لبحوث السياسات الغذائية بحوثا سليمة ومبتكرة تركز على 

تحديد السياسات الحكومية التي تحسن من المؤسسات ُبغية دعم كفاءة 
السوق، وخفض تكاليف المعامالت فيما يتعلق بالمنتجين والمستهلكين، 

وحسم االختناقات في سلسلة القيم، مما يساعد المزارعين أصحاب 
الحيازات الصغيرة في دخول األسواق بشكل أفضل.      

ما المقصود بالسياسة الغذائية؟ 

إن السياسة الغذائية هي محصلة القرارات التي تتخذها المؤسسات 
العامة والتي تؤثر على انتاج الغذاء، وتوزيعه، واستهالكه.   

يقوم الباحثون بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بتقييم 
السياسات الغذائية السياسات األخرى التي تؤثر على النواتج الزراعية 

والغذائية. إن بحوث السياسات الغذائية هذه توفر المعرفة المطلوبة 
لصناع السياسات التخاذ أفضل القرارات فيما يتعلق بتوافر الغذاء، 

وإمكانية الحصول عليه، والقدرة على تحمل تكلفته، واستخدامه.

بحوث المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية: الموضوعات محل االهتمام والتركيز 

إن سوء التغذية في مرحلة مبكرة من العمر يؤدي إلى 
ضرر طول العمر على الصحة، واإلنتاجية، والقدرة 

على كسب الرزق.



الزراعة، والتغذية، والصحة 
إن للفقر والممارسات الزراعية تأثيرا كبيرا على التغذية، في 

حين أن الصحة العليلة تؤثر على اإلنتاجية وتزيد من تفاقم 
حدة الفقر. ورغم التداخل العميق بين قطاعات الزراعة، 

والتغذية، والصحة، فإن كثيرا ما يتم التعامل معها بمعزل عن 
بعضها البعض. إن سعى المعهد الدولي لبحوث السياسات 
الغذائية إلى تعميق فهم العالقات المتداخلة بين القطاعات 

الثالثة قد ساعد في تقوية التعاون بين تلك القطاعات و 
التوجيه الستخدام أفضل لالستثمارات الزراعية من أجل 

تحقيق األمن الغذائي و التغذية ، وصحة جيدة لفقراء العالم. 

األمن الغذائي 
إن بحوث المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية قد قادت 

الطريق في مناقشات األمن الغذائي العالمي، وبخاصة 
أثناء األزمات األخيرة في أسعار الغذاء. و بداية بمناقشة 
دور الوقود الحيوي في األزمات السعرية ثم الجدل حول 

االحتياطي الغذائي المادي واالفتراضي وصوال إلى 
تأثير االتفاقات التجارية، فإن بحوث المعهد تزود صناع 
إليها. و  بالمعلومات المطلوبة، حينما يحتاجون  السياسات 

حاليا، فإن نظام اإلنذار المبكر للتغيرالمفرط في أسعار 
الغذاء وهو نظام جديد أطلقه المعهد ينبه صناع السياسات 

و الوكاالت اإلنسانية حينما تواجه المحاصيل الرئيسية 
تقلبات سعرية حادة.   

الزراعة في إفريقيا   
 )CAADP( إن البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا

يوجه جهود الحكومات اإلفريقية بغرض اإلسراع بوتيرة النمو، 
والحد من الفقر، وزيادة األمن الغذائي عن طريق تنشيط التنمية 

الزراعية والريفية. لقد ساعد المعهد في مراجعة وتوصيل جدول 
أعمال هذا البرنامج، وأجرى أبحاث تعاونية على المستوى 

الُقطري لدعم عملية التخطيط للتنفيذ؛ وأسس نقاط التقاء لنظام 
إقليمي للدعم االستراتيجي والمعرفة وذلك لتيسير المراجعة 
والحوار. ومن خالل مشاركة األطراف المعنية على كافة 

المستويات، فقد ساعد المعهد في جذب االنتباه ألهمية الزراعة 
اإلفريقية في استراتيجيات التنمية.   

)CGIAR( البرامج البحثية للمجموعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

إن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية هو واحد من عدد 15 مركزا بحثيا دوليا تابع للمجموعة االستشارية 
للبحوث الزراعية الدولية. إن مراكز هذه المجموعة وشركائها تشارك في برامج بحثية على اتساع المجموعة ككل – 
تخطيط األبحاث وتنفيذها واإلبالغ بالنتائج. إن المعهد يقود برنامجين بحثيين: “ الزراعة لتغذية وصحة محسنتين” و 

“السياسات، والمؤسسات، واألسواق لتقوية األمن الغذائي ومداخيل الفقراء في المناطق الريفية.”    

من البحث إلى التأثير 
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إن منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي هي موطن واحدة من 
أكثر بيئات التنمية الريفية تحديا في العالم ويعزى هذا إلى 

الظروف الجغرافية المعاكسة، وعدم المساواة في الحصول على 
أراضي بدرجة كبيرة، والتفاوت الصارخ في الدخل رغم النمو 

االقتصادي. غير أن خبرة المنطقة في اإلصالحات الهيكلية 
توفر فرص تعلم كبيرة لمناطق أخرى من العالم. إن المعهد 

الدولي لبحوث السياسات الغذائية يعمل في المنطقة في مجاالت 
االقتصاد الكلي؛ والتجارة؛ وسياسات تغير المناخ واالستثمار؛ 

ودخول األسواق؛ واالبتكارات التقنية في مجال الزراعة؛ والفقر، 
والصحة، والتغذية.  

مرت البلدان اإلفريقية بفترة من التعافي االقتصادي المستدام 
منذ منتصف التسعينيات، غيرأن مازال عليها أن تعوض ما فُُقد 
بسبب الفقر، والجوع، وسوء التغذية في الخمسة وعشرين عاما 
المنصرمة. إن مكتب غرب ووسط إفريقيا في داكار، السنغال، 

يمد نشاط المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية عبر المنطقة 
لمساعدة تلك البلدان في النمو بشكل ثابت ومنتظم مع العمل في 
الوقت ذاته على مواصلة جهود الحد من الفقر. إن المكتب يوفر 

سبل الحصول بشكل أكبر على منتجات المعهد وخدماته، كما 
ينظم أنشطة البحث، وبناء القدرات، واالتصاالت التي تدعم التقدم 

المستمر في المنطقة. 

هناك الُكثر في شرقي وجنوبي إفريقيا في حاجة ماسة لألمن 
الغذائي، والحد من الفقر، ومستوى معيشي ُمحسن. وللمساعدة 

في تلبية هذه االحتياجات، يقوم المكتب اإلقليمي لشرقي وجنوبي 
إفريقيا في أديس أبابا، أثيوبيا، بإجراء أنشطة بحثية وتقوية 

القدرات في موضوعات تتراوح بين التعليم الزراعي، والصحة 
والتغذية وصوال إلى الحماية االجتماعية وشبكات األمان 

االجتماعي. ويؤكد المكتب على المتابعة والرصد، والتقويم، 

وتقييم األثر لتحديد مدى مالئمة السياسات والبرامج التنموية في 
المنطقة. 

 أما جنوب آسيا فتحمل مزيجا من مالمح النمو االقتصادي 
السريع و المستويات المرتفعة من الفقر، والجوع، وسوء التغذية. 
ولقد استجاب مكتب أسيا في نيودلهي، الهند، لهذه التحديات عن 

طريق تطوير برامج بحثية واإلعالم بالسياسات في عدة مجاالت 
رئيسية: جعل النمو في صالح الفقراء؛ وتنشيط البحث الزراعي 

ونشر التكنولوجيا؛ وتحسين كفاءات األسواق؛ وإدارة أفضل لشح 
األراضي والمياه وتدهورهما؛ وصياغة استراتيجيات التنمية؛ 

ورفع مستوى الزراعة وصوال لتغذية وصحة محسنتين؛ وزيادة 
التدخالت من أجل التغذية.   

أبحاث المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية على أرض الواقع 
يقع مقر المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في واشنطن العاصمة، ويحظى بتواجد قوي في العالم النامي، ولديه ثالثة مكاتب إقليمية ومكاتب مشروعات عدة عبر إفريقيا وآسيا. وتوفرهذه المكاتب 

لألطراف المعنية المحلية سبل االتصال على نطاق أوسع مع المعهد في حين تسمح للمعهد بتوفيق ملفاته بشكل أفضل مع احتياجات المناطق المختلفة والبلدان الفرادى. وعن طريق القرب من عمالئه وشركائه، 
فقد ضاعف المعهد من فاعليته على األرض. 
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إن الحدود واالسماء الواردة والمسميات المستخدمة في الخريطة ال تدل على تأييد أو قبول رسمي من جانب المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. 
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