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إذا   -يمكن القضاء على الجوع 
 كانت التنمية الزراعية مستدامة 
-7002يف أعقاب الزيادة الكبرية يف أسعار الغذاء على نطاق عاملي خالل فرتة 

التغذية  يف ، يعاين ما يقارب بليون شخص يف الوقت الراهن من نقص7022
القضاء غري أن للحكومات سلطة  .ويواجهون حالة خطرية من انعدام األمن الغذائي

وهذا ما يقتضي زيادة  .ا ملموساوسوء التغذية وجعل احلق يف الغذاء واقع عاجلو  على
وإتاحة فرص  -عن طريق تكثيف اإلنتاج واحلد من اهلدر  -توفري األطعمة املغذية 

أسواق الغذاء واألسواق الزراعية حمليا  طريقة تشغيلعن طريق حتسني  احلصول عليها،
 . ووطنيا وعامليا

 9باليني نسمة يف الوقت الراهن إىل  6.8سكان العامل من من املتوقع أن يتزايد غري أن 
 20ومن املتوقع أن يتزايد الطلب العاملي على الغذاء مبعدل  .7000باليني حبلول عام 

تيح للعديد من األسر يالدخل يف البلدان النامية س منويف املائة خالل هذه الفرتة، ألن 
وعندما يسعى املنتجون إىل تلبية الطلب  .املعيشية زيادة استهالك األغذية زيادة ملموسة

املياه، واألرض، )املتزايد على الغذاء، فإهنم سيزيدون من الضغط على املوارد الطبيعية 
خدمات النظم اإليكولوجية، والسيما يف مناطق العامل على و ( والطاقة، ومصائد األمساك

الغذاء واستهالكه يلزم أن ومن مث، فإن الزيادة يف إنتاج  .ذات النظم اإليكولوجية اهلشة
  .تتم بطريقة مستدامة

هذا النمو إذا مت الرتكيز يف آن واحد على مواجهة حتديات األمن  يتحققومن املرجح أن 
وتكتسي  .الغذائي املباشرة وعلى تعزيز قدرة التحمل الطويلة األجل يف جمال إنتاج الغذاء

املعيشية اليت تعاين من انعدام األمن أمهية بالغة قضايا شبكات األمان االجتماعي لألسر 
حتسني إدارة خماطر احملاصيل، وتوفري فرص احلصول على كما يكتسي أمهية الغذائي،  

مبا فيها  -القدرة املؤسسية ملنظمات منتجي األغذية واملنتجني الزراعيني  التمويل، وتطوير
الغذائي على الصعيد ولذلك فإن احلد من انعدام األمن  .تعاونيات صغار املزارعني

 على الدوامتدرج  جه  ا يتطلب تطبيق ن   تد تقلباهتوتش العاملي يف وقت تتزايد فيه األسعار
 .الدعم االقتصادي والبيئي واالجتماعي للمنتجني واملستهلكني على حد سواء

 ولصغار املزارعني مكانة حمورية يف التنمية الزراعية املستدامة، واحلد من الفقر يف الريف،
 7.0ويزاول الزراعة . يعيشون يف املناطق الريفية فثالثة أرباع فقراء العامل .وإهناء اجلوع

 .منهم يف أسر معيشية لصغار املزارعني 2.0بليون من سكان األرياف، حيث يعيش 
 -اليت تدير الكثري منها نساء  -وملا كانت ضيعات صغار املزارعني واملؤسسات الصغرية 

ينبغي أن تشكل حمور سياسات األمن  االزراعي األويل، فإهن تشكل معظم اإلنتاج
  .الغذائي والتغذية

حلصول على دخل على إمكانية حصوهلم يف اوكثريا ما تتوقف فرص صغار املزارعني 
على األرض واملاء وغريمها من املوارد، وهي إمكانية ال حتميها النظم القانونية الوطنية 

وميكن ضمان هذه اإلمكانية من خالل بذل جهود حلماية حقوق  .دائما محاية كاملة
اليت بادر إليها برنامج  مبادرة التمكين القانوني للفقراء مثال عن طريق)صغار املزارعني 

وابط جتارية قوية وعميمة إقامة ر  عن طريقو ، (الربنامج اإلمنائي) األمم املتحدة اإلمنائي 
 .الفائدة بني صغار املزارعني واملؤسسات التجارية الكبرية

 االستثمار من أجل إنهاء الهدر في إنتاج الغذاء واستهالكه
 األمن الغذائي والتغذية يتطلب احلد من اهلدرحالة إن إدخال حتسينات مستدامة على 

واستهالكها؛ كما يتطلب زيادة فرص الواضح يف كل مراحل إنتاج األغذية وجتهيزها 
الغذائية بكلفة  اإلمدادات واملستوردة للغذاء على حصول األسر املعيشية الضعيفة

الوطنية للحد من اجلوع وحتسني التغذية الغايات  ج األهداف  در  وينبغي أن ت   .ميسورة

 :تتطلب التنمية الزراعية المستدامة ما يلي
أن تعكس أسعار الغذاء بدقة: 

o ألرض واملاء والطاقة واملوارد األخرى الالزمة اتكاليف كامل
 ؛ (االستدامة البيئية)إلنتاج الغذاء 

o وأن تكون األجور واإليرادات الالزمة لألسر املزارعة الضعيفة
االستدامة )فوق عتبة الفقر وأن تظل يف ذلك املستوى 

 ؛ (االقتصادية

 تلك األطعمة أن تكون ألمان االجتماعي لضمان لشبكات مثة وأن تكون
ملستهلكة الصافية ملعيشية ااملغذية ميسورة التكلفة، السيما بالنسبة لألسر ا

 ؛(االستدامة االجتماعية)للغذاء 

وأن تكون مثة استثمارات كبرية للدولة واملاحنني يف التنمية الريفية، مبا فيها 
ق، واختاذ اسو خدمات اإلرشاد الزراعي، والنقل الريفي واهلياكل األساسية لأل

  ؛األغذية واملنتجات الزراعية تدابري للحد من هدر

 والتجارة  ،والتوسيم األخضر ،برامج الشهادات اخلضراءوتوسيع نطاق
على  املزارعنيوغريها من الربامج الرامية إىل تعزيز حتفيز صغار  ،العادلة

 .‘سالسل القيم اخلضراء’املشاركة يف 
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 :التالية

  دىن حد يف إنتاج األغذية وجتهيزها واستهالكها؛أختفيض اهلدر إىل  

  تاح تبطرق مستدامة و ليت يتم إنتاجها وا ةواملغذي ةاملأمون لألطعمة املتسقالتوفري و
 األسواق احمللية؛  يف كل

  تدابري إلهناء إزالة األحراج؛ واختاذ 

  تعميم االستفادة من شبكات األمان االجتماعي لفائدة األسر املعيشية اليت تعاين و
 ؛من انعدام األمن الغذائي

  (. النمو وفقر الدم توقف)إهناء سوء التغذية املزمن و 

يف العديد من احلاالت، سيتطلب القضاء على اجلوع استثمارات كبرية من القطاع العام و 
ويف البلدان النامية،   .ومن القطاع اخلاص( من اجلهات املاحنة ومن احلكومات أيضا)

ومن اجلهات املاحنة يف خدمات تكتسي أمهية بالغة االستثمارات املمولة من الدولة 
اإلرشاد الزراعي، ويف حتسني فرص احلصول على التمويل، ويف النقل الريفي واهلياكل 

اختاذ تدابري خلفض اخلسائر يف احملاصيل يف  يكتسي أمهية بالغةكما  .األساسية لألسواق
 . سلسلة القيمةمراحل من  وجتارة اجلملة مرحليت التجهيز

 املستهلكني باإلنتاج واالستهالك الزراعيني املستدامني، يتوقع أن تتزايدومع تنامي اهتمام 
 .املماثلة والتجارة العادلة، وغريمها من الربامج‘ التوسيم األخضر’فوائد املشاركة يف 

ولذلك فإن تسريع وترية التقدم احملرز يف احلد من الفقر يف األرياف يتطلب مساعدة 
 . املشاركة يف هذه الربامجاألسر املعيشية الريفية على 

ضري املنتجات وحتومن املستبعد أن حتدث زيادات يف استثمار القطاع اخلاص يف الزراعة 
وهذه يعين، يف مجلة أمور  .الغذائية إذا مل يسمح لألسواق ونظم التجارة بالعمل بفعالية

لطاقة أخرى، السماح بأن تعكس أسعار األغذية التكاليف احلقيقية للماء واألرض وا
وغريها من املوارد الطبيعية املستعملة يف إنتاج األغذية، وذلك لتشجيع احلفاظ على رأس 

ويعين  .الئقة املال الطبيعي ومتكني املزارعني وعمال الزراعة من كسب إيرادات وأجور
ضا ختفيض اإلعانات املقدمة للصادرات الزراعية واليت تستبقيها البلدان املتقدمة النمو، يأ

يشوه األسواق العاملية لألغذية وحيد من إمكانيات اإلنتاج الزراعي احمللي يف البلدان مما 
 .النامية

لكن إشراك  -لزراعة المستدامة ة لموحد نماذجهناك  تليس
 المجتمعات المحلية الريفية أمر ال محيد عنه

جمموعة ال توجد مثة خطة وحيدة للزراعة املستدامة واألمن الغذائي، كما ال توجد أي 
غري أن باإلمكان تكييف احلوافز على  .من اإلجراءات اليت ميكن تطبيقيها عامليا

وبالتايل فإن مثة حاجة إىل أن تعمل  .الصعيدين احمللي والوطين لتشجيع االستدامة
اجملتمعات احمللية على حتديد وتصميم وتنفيذ السياسات والربامج واملمارسات الزراعية 

ا تكون مثة حاجة إىل دعم التطوير املؤسسي للتعاونيات واجلمعيات وكثريا م .املستدامة
ففي  .التجارية احمللية، والبلديات الريفية إذا أريد للمجتمعات احمللية أن تقوم هبذا الدور

تقدمي خدمات التمويل الصغري يف إشراك تعاونيات االدخار احمللية  تىمنغوليا مثال، تأ

وذلك  kcaBcaX هاسبنكلريفية املعزولة عن طريق مصرف حمللية اللمجتمعات ا
 .كنولوجيات املعلوماتتيف تدريب املوظفني ويف  ةكبري   مسبقةبفضل استثمارات 

 

 

 

 

 
 
 

، مكتب السياسات  أخصائية السياساتهيين ميسرتس، : معلومات جهة االتصال
 (.gr  pe ueesreas eM ei.naH) اإلمنائية بالربنامج اإلمنائي

 إنهاء الهدر في الزراعة ما العمل للقضاء على الجوع في العالم؟
 .واستهالكها -وإنتاج األغذية 

يضيع أو يُهدر كل عام ما يقرب من ثلث الغذاء املنتج عامليا لالستهالك  
بسبب تفشي نقص الكفاءة الذي ( بليون طن  ١،٣أي حنو )البشري 

 .يشوب سلسلة اإلمداد بالغذاء

 ٢٢٢) تعادل األغذية اليت يهدرها املستهلكون يف البلدان املرتفعة الدخل 
 جمموع اإلنتاج الغذائي يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى تقريبا ( مليون طن

 ومن شأن ختفيض هذا اهلدر بالثلث أن خيفض بصورة (.مليون طن ٢٣٠)
 .ملموسة األسعار اليت تستورد هبا البلدان غري اآلمنة غذائيا املواد الغذائية

 األغذيةوتتساوى البلدان الصناعية مع البلدان النامية يف كميات خسائر .
 يف املائة من خسائر األغذية يف البلدان النامية  ٤٠بيد أن أكثر من 

احلبوب اليت  مثال،) للجينوالتخزين الالحقتني  حيدث يف مرحليت التجهيز
 . وإمدادفهذه مسألة إنتاج  (.تأكلها القوارض يف املخازن

 ،يف ، يف املائة من األغذية ٤٠فإن نسبة تفوق وعلى العكس من ذلك
يعين أن  وهذا .تُفقد يف مرحليت البيع بالتجزئة واالستهالك ،البلدان الصناعية

باألسواق  أو الغذاء غري املستهلك ينتهي به املطاف يف حاويات القمامة
 . وهذه مسألة استهالك .التجارية الكربى أو يف علبة القمامة يف البيت

ا يف املرة جتاري اسوق تزورعندما  القضاء على اجلوع يف العامل؟ فهل تريد
 .واخرب صديقا .فكر على نطاق عاملي وتصرف على نطاق حملي - القادمة

 

فريق تقرير ) أفضل خيار :المناعة لإلنسان وللكوكب معا :اقتبس بتصرف من
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