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ملخص

استعراض عام 2015
حينما اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة في 
سبتمبر/ أيلول، ُفتح فصل جديد لألمن الغذائي والتغذية. فاألهداف السبعة 
عشر التي سترسى اآلن جدول اعمال التنمية للخمسة عشر عامًا القادمة 
هي أهداف عالمية عن حق، ويكمن في صميمها الهدفان 1 و2، واللذان 

يدعوان للقضاء على الفقر والجوع، بما في ذلك كافة أشكال سوء التغذية 
بحلول عام 2030.

ولقد أدى أيضًا المؤتمر الدولي الذي ُعقد في شهر يوليو/ تموز في 
أديس أبابا، بأثيوبيا، حول تمويل التنمية إلى عقد اتفاقيات دولية جديدة، بما 

في ذلك اتفاق اجتماعي لتوفير الخدمات األساسية للجميع وااللتزام بتعليم 
ثانوي عام وحقوق اقتصادية متساوية للمرأة.

ولقد شهدت نهاية العام عدة قرارات عالمية إضافية، ففي ديسمبر/ 
كانون األول، حدد االجتماع المعني بالتغير المناخى لمؤتمر األطراف 21 

والذى عقد في باريس نهجًا جديدًا للتكيف مع تغير المناخ، حيث يحث 
على االبتعاد عن العمل على تخفيض الغازات المسببة لالحتباس الحرارى 
)الغازات الدفيئة(، واستبدال ذلك بالسماح للدول بتقديم خططهم المستقبلية 
لتقليل االنبعاثات المحلية. وبهدف الحفاظ على متوسط الزيادة في درجة 

الحرارة العالمية الى أقل من 2 درجة مئوية، فقد قدمت 188 دولة خططًا 
لتبطئ من سرعة نمو انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحرارى 

)الغازات الدفيئة(.
أما االجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في نيروبي 
في شهر ديسمبر/ كانون األول فقد أسفر عن حزمة من القرارات الهامة، 

بما في ذلك االلتزام بإلغاء دعم الصادرات للمحاصيل الحقلية، والسعي 

للوصول لحل دائم بشأن معالجة الحيازات العامة للدولة من المخزون 
الغذائي ألغراض األمن الغذائي.

وقد أبرزت عدة تطورات أخرى في عام 2015 مدى الترابط بين 
دول العالم وشعوبها. فقد كان النمو االقتصادي العالمي الكلي بطيئًا 

بدرجة مخيبة لآلمال حيث بلغ نسبة 2.4 في المائة، وسط نمو بطئ في 
االقتصادات الناشئة. ولقد أثرت عدة عوامل على االنحدار المستمر في 

أسعار الغذاء العالمية، بما في ذلك توافر الموارد مع تواضع الطلب على 
تلك الموارد باالضافة إلى ارتفاع فى قيمة الدوالر األمريكي. ومع نهاية 
العام فقد تراجعت أسعار النفط العالمية بدرجة كبيرة، حيث وصلت إلى 

أدنى مستوى لها في 11 عامًا.
باالضافة إلى ذلك، فقد ضربت سلسلة من الكوارث الطبيعية عدة دول 

ومناطق ونظم غذائية فى جميع أنحاء العالم خالل عام 2015. فقد أدت 
السيول في أفريقيا الجنوبية، والجفاف في أمريكا الوسطى، والزلزال الكبير 

الذي ضرب نيبال، إلى انعدام األمن الغذائي على نطاق واسع. أيضًا، في 
مارس/ آذار بدأ نمط طقس قوي يعرف بظاهرة النينو، أّثر تأثيرًا شديدًا 
على األمن الغذائي في عدة مناطق، متضمنًا أسوأ موجات الجفاف التى 

شهدتها أثيوبيا منذ عقود.
وصلت أعداد النازحين إلى معدالت أزمة غير مسبوقة. ورغم وجود 

صراعات في دول عديدة والتى ساهمت في تحركات الناس بأعداد كبيرة، 
فإن الحرب األهلية في سوريا مسؤولة عن النسبة األكبر من النازحين. 

فتدفق الالجئين ال يمثل فقط معاناة وخطر للنازحين أنفسهم، بل يمثل أيضًا 
تحديات جسيمة للمجتمعات المضيفة وللنظام اإلنساني الدولي.

عام 2015 لحظة فارقة لمجتمع التنمية الدولية. فلقد ابرزت نهاية االهداف كان 
االنمائية لأللفية التقدم الملحوظ والمحقق لتلك االهداف منذ عام 1990، حيث 

انخفضت معدالت الجوع والفقر المدقع ووفيات األطفال إلى النصف، ومع ذلك تظل هناك 
تحديات جسيمة. يستعرض تقرير السياسة الغذائية العالمية لعام 2016 االتجاهات واالحداث 

والتغيرات الكبرى التى تؤثر على األمن الغذائي والتغذية في عام 2015 وما بعدها؛ كما 
يناقش كيف يمكن للنظام الغذائي العالمي أن يساهم فى المزيد من خفض معدالت حدة الفقر، 

والجوع، وسوء التغذية مع ضمان االستخدام المستدام لموارد العالم. وسوف يكون عام 2016 
عاًما حاسًما حيث تترجم االلتزامات العالمية والوطنية الجديدة إلى واقع ملموس.



أمثلة مختارة من كيفية مساهمة أصحاب الحيازات الصغيرة في أهداف متعددة من أهداف التنمية المستدامةا1الكشل 

زیادة المساواة في الحصول على 
األراضي وتنظیمھا 

حصول المرأة على المدخالت 
والتمویل والتأمین 

دعم نظم إدارة المیاه بكفاءة 

االستثمار في تقنیات ري حدیثة

دعم الزراعة الذكیة المراعیة 
للظروف المناخیة 

تحسین عملیة الحصول على 
تمویل لمواجھة التغیر المناخي

زیادة اإلنتاجیة

نمو زراعي أكبر

االستثمار في البحث الزراعي والتنمیة 

دعم سالسل قیم غذائیة فعالة وشاملة 

توسیع نطاق شبكات أمان اجتماعي مثمرة 

العمل المناخي المیاه النظیفة والنظافة الصحیةالمساواة بین الجنسین القضاء التام على الجوع  القضاء على الفقر 

تمكین المرأة في قطاع الزراعة 

زیادة المشاركة في أسواق 
العمل الریفیة 

زیادة التوافر، والقدرة 
االقتنائیة، والمقبولیة، 
وجودة األغذیة المغذیة

تحسین األمن الغذائي 
والتغذیة 

كفاءة استخدام المیاه في الزراعة 

تحسین الري من أجل توفیر المیاه

تخفیف حدة آثار تغیر المناخ 
والتكیف معھا 

االستعداد لمواجھة التغیر المناخي 
وكفاءة األرض الزراعیة

دعم أصحاب 
الحیازات الصغیرة 

المكاسب

۱۲٥٦۱۳أھداف التنمیة المستدامة
المصدر: تجميع معدي التقرير.

مالحظة: للحصول على جدول أشمل، انظر تقرير السياسة الغذائية العالمية لعام 2016.

ولقد كان التغير اإليجابي ملحوظًا أيضًا، فكاًل من شرق آسيا والصين 
قدمت التزامات جديدة فيما يتعلق بسالمة الغذاء؛ وشهد جنوب آسيا تقدمًا 
في السياسات الغذائية. فدول آسيا الوسطى تعتمد سياسات لسالمة الغذاء 
وتحسين التغذية وقد شهدت أفريقيا نهاية وباء االيبوال وإطالق مبادرات 

جديدة حول الزراعة الذكية والتى تراعى الظروف المناخية. ولقد اعتمدت 
كثير من دول أمريكا الالتينية خطة إقليمية لألمن الغذائي، مع االلتزام 

بالقضاء التام على الجوع بحلول عام 2025.

 بناء نظام غذائي مفيد 
للبشرية ولكوكب األرض

مع التزام المجتمع الدولي بأهداف التنمية المستدامة فإننا نتحرك أيضًا في 
اتجاه تفكير أكثر شمولية — أو على مستوى نظامي — لمعالجة القضايا 

المعقدة من فقر وجوع وسوء تغذية. يناقش تقرير السياسة الغذائية العالمية 
لعام 2016 طرق تطوير نظام غذائي شامل للجميع، يراعي الظروف 

المناخية، مستدام، كفء، قائم على التغذية والصحة، ومواتي لألعمال، وذلك 
من أجل تحسين رفاهية الناس والكوكب.

نظام كامل للجميع 
يقوم أصحاب الحيازات الصغيرة بدور جوهري في القضاء على الجوع 
وسوء التغذية وفيما يخص العمل من أجل المناخ، حيث تقدم مزارعهم 

فرص للعمل والدخل والغذاء لمليارات من الناس في كثير من البلدان النامية. 

ورغم ذلك، فإنهم يمثلون أيضًا نصف الجوعى في العالم. فغالبًا ما يعد 
صغار المالك، خاصة من النساء والشباب، من الفقراء والمهمشين — فإنهم 

يواجهون صعوبة فى الحصول على األصول والنفاذ إلى األسواق، فضاًل 
عن مخاطر التعرض لإلقصاء من سالسل القيم الغذائية شديدة التعقد، وأيضًا 

التعرض بشكل خاص لتغير المناخ. إن تعظيم قدرات مزارعهم الفعالة 
تجاريًا وتمكين المرأة والشباب للمشاركة في النظم الغذائية يعد أمرًا هامًا 

لتغذيتهم وأمنهم الغذائي. 
 أيضًا، يعد نجاح أصحاب الحيازات الصغيرة أمرًا جوهريًا من أجل 

تحقيق عدة أهداف من أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ. فهناك 
مجموعة كبيرة من السياسات — بدءًا من االستثمار في سالسل قيم شاملة 
وتحسين الحصول على المدخالت والموارد المالية ووصواًل إلى تطوير 

تقنيات مستدامة — من شأنها مساعدة صغار المالك على التحول تجاه إنتاج 
أغذية مربحة ومغذية على نطاق أوسع وتمكينهم من المساهمة في تحقيق 

الكثير من أهداف التنمية المستدامة )الشكل 1(.

نظام يراعي الظروف المناخية 
إن لتغير المناخ تأثيرًا كبيرًا على المحاصيل الزراعية، ومن المتوقع أن 

تقل المحاصيل بدرجة أكبر في العقود القادمة. فأصحاب الحيازات الصغيرة 
عرضة بشكل خاص لظواهر الطقس الشديدة المصاحبة لتغير المناخ، ولهذا 
فإن بناء نظام غذائي ذكي يراعي الظروف المناخية يمكن أن يزيد من قدرة 

أصحاب الحيازات الصغيرة على تحمل الصدمات ويزيد كذلك من األمن 
الغذائي. فنحن نحتاج إلى تطوير استراتيجيات وتقنيات مفيدة للجميع إلدارة 

ذكية تراعي الظروف المناخية فيما يتعلق بالتربة والمياه والطاقة، والتي 
ال تؤدي فقط إلى زيادة اإلنتاجية، بل تحسن أيضًا األمن الغذائي والتغذية 
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وتساعد المزارعين على التخفيف من آثار تغير المناخ أو التكيف معها. 
وقد تم بالفعل تحديد بعض التقنيات المناسبة ألصحاب الحيازات الصغيرة، 
بما في ذلك الزراعة دون حراثة، والتوجه إلى أصناف عدة من المحاصيل 

القادرة على تحمل تغير المناخ، وإلى نظم حراجة زراعية. 

نظام مستدام 
إن النظام الغذائي المستدام يفي بتوفير الطلب الحالي والمتزايد على الغذاء 

بفاعلية دون أن يعرض الموارد الطبيعية الشحيحة للخطر. وفي الوقت 
الراهن، نجد أن استخدام الموارد في قطاع الزراعة هو استخدام غير 

مستدام، حيث أن نسبة المياه الموجهة للرى الزراعى تصل الى 85 في 
المائة من استخدام المياه عالميًا، بينها 15-35 في المائة يعتقد أنه استخدام 

غير مستدام. فما يقرب من ربع األراضي في انحاء العالم قد تأثرت 
بالتدهور البيئي، بينما يساهم استخدام الطاقة في النظام الغذائي — بدءًا من 

مرحلة اإلنتاج إلى مرحلة تجهيز الغذاء — في انبعاثات الغازات المسببة 
لالحتباس الحرارى )الغازات الدفيئة(.

وبالرغم من أن نظام التكثيف الزراعي المستدام مازال يعرف بشكل 
ضعيف فإنه يوفر السبيل الى المزيد من األمن الغذائي والتغذية دون تهديد 

للبيئة. ولقد حدد الباحثون عدة تقنيات زراعية يمكن أن تحد من عمليات 
المفاضلة بين االستدامة، واألمن الغذائي، والتغذية مع االستفادة من أوجه 

التوافق فيما بينها. فيمكن لتلك التقنيات أيضًا أن تساعد فى دعم صحة التربة 
واإلدارة المستدامة لألراضي؛ وأن تكفل خدمات نظم بيئية، مثل توفير 

مأوى للحشرات والملقحات النافعة؛ وأن تدعم صحة اإلنسان.
أما االستثمارات المحتملة لزيادة استدامة استخدام المياه فتتضمن تبطين 

قنوات الري، وتركيب نظم حديثة للري بالتنقيط أو الرش، وتوفير حوافز 
مالية للمزارعين العتماد تقنيات ذات كفاءة في استخدام الموارد. كما تتيح 

الطاقة الخضراء أيضًا فرصًا لتلبية االحتياجات الغذائية للعالم باستدامة 
أكبر، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة على نطاق أوسع، مثل الطاقة 
المائية والشمسية، واإلدارة الواعية للوقود الحيوي، ومواقد الطبخ األكثر 

كفاءة في استخدام الطاقة.
إن النظم الغذائية )الحمية( العالمية أيضًا على مسار غير مستدام. فأعداد 
الذين يستهلكون سعرات حرارية أكثرمن ما يحتاجون من أجل حياة صحية 
ونشطة فى تزايد؛ حيث يستهلكون كميات من البروتين أكثر مما يحتاجون 

إليه ويحولون استهالكهم تجاه البروتين الحيواني وخاصة اللحم البقري، 
الذي يعتبر مصدر غذائي غير فعال وكثيف االستخدام للموارد. إن هذه 

االتجاهات تشكل تكلفة مرتفعة، ليس فقط بالنسبة لصحة اإلنسان والتغذية، 
ولكن أيضًا فيما يتعلق بالبيئة، عن طريق استخدام األراضي وانبعاثات 

الغازات المسببة لالحتباس الحراري )الغازات الدفيئة(. فهناك حاجة إلى 
استراتيجيات جديدة تكفل انتقال المستهلكين إلى نظام غذائي أكثر استدامة.

نظام شفء
يجب أن يكفل النظام الغذائي العالمي الكفاءة في استخدام الموارد من 

أجل تلبية الطلب الحالي والمتزايد على الغذاء دون تهديد لتوافر الموارد 
الشحيحة. فوجود ابتكارات لزيادة إنتاجية األرض، والمياه، والطاقة ستكون 

لها أهمية كبيرة من أجل نظام غذائي فعال. إضافة الى ذلك، يشكل الفاقد 
والهدر الغذائي مصدرًا كبيرًا لعدم الكفاءة في نظامنا الغذائي. فعلى الصعيد 

العالمي، تقدر نسبة ما يفقد ويهدر من الغذاء في مراحل عدة من سلسلة 
القيمة الغذائية في حدود 30 في المائة، وبخالف تبعات هذا على األمن 

الغذائي، فإن للفاقد والهدر الغذائي تكلفة بيئية مرتفعة. وحتى يصبح النظام 
الغذائي أكثر كفاءة فإن األمر يستلزم قياس أفضل للفاقد والهدر الغذائي، 

واستثمارات لتحسين البنية التحتية، والتكنولوجيا، والنقل، والتوزيع عند نقاط 
مناسبة فضاًل عن سلسلة التوريد، وتثقيف المستهلك حول الهدر الغذائي.

 نظام قائم على التغذية والصحة 
إن النظام القائم على التغذية والصحة هو نظام يكفل الحفاظ على أو زيادة 

القيمة الغذائية للطعام على امتداد سلسلة القيمة، كما يهتم بالروابط الهامة مع 
القطاعات األخرى، مثل أهمية المياه للتغذية والصحة. كما يمكن ألنواع عدة 

من تدخالت سلسلة القيمة أن تدعم كال من التغذية واالستدامة، بما في ذلك 
التدخالت الموجهة لتوسيع نطاق توريدات األغذية المغذية، ولزيادة الطلب 

على هذه األغذية، أو لتحسين فعالية سالسل القيم عن طريق معلومات 
أو تنظيم أفضل. ومن بعض الخيارات الواعدة: تثقيف المستهلكين حول 

التغذية، "سالسل التبريد" التي تساعد على االحتفاظ باألغذية القابلة للتلف 
طازجة، وترتيبات الزراعة التعاقدية التي تشجع المزارعين على زراعة 

محاصيل مغذية.
إن الحصول على مياه نظيفة للشرب وصرف صحى يمكن أن يحد من 
انتشاراألمراض المرتبطة بنقص التغذية والتقزم. هناك منافع محتملة عدة 
من تنسيق تدخالت المياه، والتغذية والصحة، بما في ذلك االنخفاض في 

معدالت نقص التغذية المزمن واألمراض المزمنة، فضاًل عن التحسينات 
في النظم الغذائية، ومستوى المعيشة، واالستخدام المستدام والعادل 

للمياه. وللنوع االجتماعي أيضًا دورًا هامًا هنا، حيث أن تمكين المرأة 
في مجال الزراعة عن طريق النفاذ إلى سالسل القيم والمياه لالستخدام 
الزراعي والمنزلي، يمكن أن يساعد على تحسين التنوع الغذائي والحد 

من تقزم األطفال.

نظام مالئم لألعمال التجارية
إن النظم الغذائية العالمية والوطنية والمحلية يجب أن يتم دعمها بأسواق 
تعمل بشكل جيد وببيئة تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة في مجال 

النظم الغذائية. إن دعم المزارع الصغيرة كعمل تجارى، بما في ذلك توفير 
سبل الوصول إلى األسواق، والحصول على قروض، ومعلومات، وأصول 

أخرى يمكن أن يزيد من منافع النظم الغذائية بالنسبة ألصحاب الحيازات 
الصغيرة، بما في ذلك النساء والشباب؛ ويحسن من مساهماتهم في األمن 

الغذائي، االقتصادات الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة. ويمكن أن تساعد 
مشاركة القطاع الخاص في النظام الغذائي العالمي في الدفع بتقدمات هامة 
في التكنولوجيا، واإلنتاجية، ونواتج أخرى – طالما ستكون مدعومة ببنية 
تحتية من المواصالت، واالتصاالت، والطاقة؛ وتوافر التمويل؛ والبحوث 

الزراعية وخدمات اإلرشاد.

3



المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية
عالٌم خاٍل من الجوع وسوء التغذية

www.ifpri.org | ifpri@cgiar.org | +1-202-467-4439 :2033 | الهاتف: 5600-862-202-1+ | الفاكس K Street, NW, Washington, DC 20006-1002 USA
حقوق النشر والتأليف © 2016 المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. كافة الحقوق محفوظة. الرجاء اإلتصال عبر البريد اإللكتروني التالي: ifpri-copyright@cgiar.org للحصول على إذن بإعادة النشر.

نظام غذائي يمكن أن ننجح 
فيه جميعًا

إن وجود نظام غذائي عالمي يشمل االقتراحات الواردة أعاله ، من شأنه أن 
يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة باألمن الغذائي والتغذية، 

والمساواة بين الجنسين، والمياه والنظافة الصحية ، والتشغيل، واستخدام 

األراضي، فضاًل عن التزامات مؤتمر األطراف 21. كما يمكن أيضًا أن 
يساعد العالم في القضاء على الجوع ونقص التغذية بحلول عام 2025، 

وهو هدف اعتمده المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في عام 2015 
مع انضمام عدة دول وشركاء، من خالل مبادرة تحالف 2025. فتغيير 

النظام الغذائي العالمي لن يكون امرًا سهاًل، ولكن وجود رؤية حول أين نود 
أن نكون هي خطوة حيوية أولى. وكما يقترح معدو تقرير السياسة الغذائية 
العالمية لعام 2016، فإن وجود نظامًا غذائيًا داعمًا لسكان أصحاء جيدي 

التغذية وكوكب معافي يمكن أن يستمر ألجيال.

تستند هذه المطبوعة إلى تقرير السياسة الغذائية العالمية لعام 2016، الُمراجع من قبل نظراء، والذي نشره المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية..

معلومات إضافية عن تقرير العام 2016
يعرض تقرير السياسة الغذائية العالمية لعام 2016 رؤية حول قضايا ومستجدات وقرارات رئيسية في عام 2015 حول السياسات الغذائية، ويبرز 

التحديات والفرص لعام 2016.
السياسة الغذائية في 2015 – 2016: إعادة تشكيل النظام الغذائي العالمي من أجل التنمية المستدامة.	 
تغير المناخ والزراعة: تعزيز دور أصحاب الحيازات الصغيرة.	 
نحو نظام غذائي مستدام: الحد من الفاقد والهدر الغذائي.	 
المياه والتغذية والصحة: إيجاد استراتيجيات مفيدة للجميع حول إدارة المياه.	 
إدارة األراضي والتربة: دعم التربة الصحية من أجل نظم زراعية صحية.	 
الطاقة الخضراء: تذكية المسار لألمن الغذائي. 	 
التغذية واالستدامة: حشد سالسل القيم لتحسين النظم الغذائية.	 
تغيير النظم الغذائية )الحمية(: في اتجاه مستقبل غذائي مستدام.	 
التطورات اإلقليمية	 

يعرض تقرير السياسة الغذائية العالمية لعام 2016 أيضًا بيانات حول عدة مؤشرات أساسية للسياسات الغذائية، بما في ذلك بيانات إقليمية حول الجوع، 
واإلنفاق الزراعي، واالستثمار في البحث الزراعي، والقدرة على إجراء بحوث السياسات الغذائية. يعرض التقرير، إضافة إلى أشكال توضيحية، 

وجداول، وخط زمني للفاعليات الخاصة بالسياسات الغذائية في العام 2015، نتائج استطالع رأي عالمي حول الوضع الراهن للسياسة الغذائية.
.http://www.ifpri.org/gfpr/2016 :إن النص الكامل لتقرير هذا العام، بما في ذلك مؤشرات مع عرض تفاعلي لبيانات، متاح على الرابط التالي


