
مستقبل األمن الغذائي 
والتغذوي في العالم

على مدى السنوات اخلمس املاضية، 
شهد العالم سلسلة من األزمات 

الغذائية واملالية واالقتصادية تسّببت 
في إبطاء اجلهود العاملية للحّد من 

الفقر واجلوع وبعض األحيان عكسها. 
واليوم تستمر التقّلبات في األسعار 

والهّزات املناخية - مثل اجلفاف 
املدّمر الذي ضرب القرن األفريقي 

مؤخراً - في تقويض مثل هذه 
اجلهود بشدة. وفي هذا السياق، غدا 
الترويج لصمود سبل العيش ولألمن 

الغذائي والتغذوي محورياً على جداول 
األعمال السياساتية للحكومات. 

ويحتاج املزارعون من أصحاب احليازات 
الصغيرة ألن يصبحوا مركز جداول 

األعمال هذه، ولعب دور قيادي 
في اجلهود االستثمارية املطلوبة  

لتحقيق ذلك.

وقد َعرَّف مؤمتر القمة العاملي لألغذية الذي ُعقد 
في روما عام 1996 حتقق األمن الغذائي »عندما 

يتمتع البشر كافة، في جميع األوقات، بفرص 
احلصول، من الناحيتني املادية واالقتصادية، على 

أغذية كافية وسليمة ومغذية تلّبي احتياجاتهم 
التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا 

حياة موفورة النشاط والصحة«.
وقد بدا من الواقعي آنذاك توّقع خفض عدد 

الذين يعانون من نقص األغذية املزمن إلى 
النصف بحلول عام 2015. وكان هذا الهدف في 
صميم إعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي، 

ل األساس للهدف األول من األهداف  وشكَّ
اإلمنائية لأللفية.

ولكن، وفي يومنا هذا، ومع وجود أقل بقليل من 
مليار شخص ممن يعانون من اجلوع كل يوم، يبدو 

أن الطريق ما زال طويالً أمامنا.
وتعود بعض جذور أزمة انعدام األمن الغذائي 

التي نعيشها في يومنا هذا إلى تراجع االستثمار 

العام في الزراعة في البلدان النامية. ففي عام 
مة  1979 بلغت املعونة اإلمنائية الرسمية املقدَّ
إلى الزراعة 18 في املائة من إجمالي املعونات. 

وبحلول عام 2009، تراجعت إلى مجرد 6 في 
املائة. وفي البلدان النامية انخفض االستثمار 

احلكومي في الزراعة أيضاً خالل هذه الفترة 
بحوالي الُثلث في أفريقيا وقرابة الُثلثني في 

آسيا وأمريكا الالتينية.
وال تقتصر املشكلة فقط على تراجع 

االستثمارات العامة. فقد ترافقت في البلدان 
املنخفضة الدخل على وجه اخلصوص، مع 

تفكيك األدوات العامة لدعم الزراعة - التي 
تُعّد على الغالب ُمكلفة وغير كفؤة - 

والنشوء البطيء آلليات جديدة تنطوي على 
إشراك القطاع اخلاص. كذلك فقد بقيت 

السياسات التمكينية لالستثمارات اخلاصة 
في الزراعة )مبا في ذلك استثمارات املزارعني( 

متخلفة عن الركب أو ضعيفة النمو.
ويُعتقد بأن االرتفاعات في األسعار العاملية 

لألغذية منذ عام 2006 هي جزء من توّجه 
طويل األمد ألسعار أعلى وأكثر تفاوتاً 

لألغذية، جنم عنها انعدام التوازن بني العرض 
والطلب عليها، وتفاقمت جراء الظروف 

املناخية التي غدت أكثر تطرفاً واضطراباً، 
واألسواق الزراعية رديئة التشغيل. كذلك فإن 

الرابط القوي بني أسعار األغذية والطاقة 
عامل ُمسهم أيضاً.

وتشير اإلسقاطات إلى منو تعداد سكان 
العالم ليصل إلى 9.1 مليار شخص بحلول 

عام 2050، مما يعني حتّد إضافي آخر على 
األمن الغذائي، فتزايد تعداد السكان 

يعني املزيد من الطلب على األغذية واملياه 
واألراضي في الوقت الذي تتدهور فيه قاعدة 
املوارد الطبيعية اخملصصة للزراعة، باإلضافة 

إلى خروج مساحات كبيرة من األراضي 
الزراعية من إنتاج احملاصيل الزراعية، وخطر 

تغيُّر املناخ الذي يزيد من تقّلص األراضي 
الصاحلة للزراعة.

وللتطرق إلى هذه التحّديات، هنالك حاجة 
الستثمارات متينة يتم استهدافها بصورة 

دقيقة مع أُطر سياساتية شاملة، على 
املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية.
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االستثمار في زراعة احليازات الصغيرة – أولوية دولية



زراعة احليازات الصغيرة أهمية 
هنالك حوالي نصف مليار مزرعة من مزارع أصحاب احليازات الصغيرة في العالم بأسره. 

وفي العديد من البلدان النامية، فإن األغلبية الساحقة من املزارع هي مزارع صغيرة تديرها 
أُسر تنتج معظم األغذية لالستهالك احمللي. كذلك فإن أصحاب احليازات الصغيرة هم 

املستثمرون الرئيسيون في الزراعة في معظم بلدان العالم النامي.
وميكن ألصحاب احليازات الصغيرة أن يسهموا بشكل كبير في النمو االقتصادي، باإلضافة إلى 

احلد من الفقر وضمان األمن الغذائي والتغذوي. فعلى سبيل املثال، حتولت فييت نام من بلد يعاني 
ر لألغذية في العالم، ويعزى جناحها إلى حد كبير في  من العجز الغذائي لتصبح ثاني أكبر ُمصدِّ
قيامها بتنمية قطاع زراعة احليازات الصغيرة لديها. ففي عام 2008، انخفض معدل الفقر فيها 

إلى ما دون 15 في املائة بعد أن كان 58 في املائة عام 1993.
إال أن املزارعني من أصحاب احليازات الصغيرة بحاجة ملزيد من الوصول اآلمن لألراضي واملياه، 

وللحصول على أفضل اخلدمات املالية لتسديد أثمان البذور واألدوات الزراعية واألسمدة. وهم 
بحاجة أيضاً إلى أسواق أفضل تشغيالً توفر لهم احلوافز االستثمارية في حتسني اإلنتاج مع 

مخاطر أقل وطرق ومواصالت أفضل إليصال إنتاجهم إلى األسواق، ووصول للتكنولوجيا 
للحصول على معلومات السوق احملّدثة التي ميكن الوثوق بها. كذلك فإنهم يحتاجون إلى 

البحوث والتكنولوجيا الزراعية لزيادة إنتاجيتهم وحتسني صمودهم في وجه تدهور املوارد 
الطبيعية وتغيُّر املناخ. وهم يحتاجون أيضاً ملنظمات أقوى لتجميع مواردهم ولتحسني 

إدارة اخملاطر، والكتساب قوة تفاوضية أفضل في األسواق، وللتأثير على السياسات الزراعية 
واالستثمارات العامة.

وقبل كل شيء، فإنهم بحاجة إلى التزام طويل األمد من حكوماتهم ومن اجملتمع الدولي 
في تنمية إمكانيات زارعة احليازات الصغيرة.

ما الذي يفعله الصندوق الدولي 
الزراعية؟ للتنمية 

تعمل جميع البرامج واملشروعات املمّولة من الصندوق على التطرق ملسألة األمن الغذائي 
والتغذوي بطريقة أو بأخرى، إذ دعم الصندوق أكثر من 370 مليون من الفقراء نساًء ورجاالً 

على مدى العقود الثالثة املاضية.
ن مشروع تنمية اإلقليم الشمالي الشرقي الذي  ففي الهند، على سبيل املثال، حسَّ

مّوله الصندوق إدارة املوارد الطبيعية، وزاد من إنتاجيتها، وضمن وجود املمارسات املستدامة 
للزراعة واحلصاد. وقد رأى أكثر من 000 230 ريفي بأم أعينهم التحسينات الهائلة في ظروف 

معيشتهم. وهم اآلن ميتلكون دخوالً أعلى بصورة واضحة، ويحظون بوجبات غذائية أكثر 
انتظاماً وتغذية.

ويقول Mitharam Maslai، وهو مزارع من قرية خواركايا: »مازلت أتذكر األيام التي كنت آكل 
فيها القرع وجذور البامبو كل عام ملدة أسبوعني أو ثالثة ألن مخزوننا من األرز قد نفذ متاماً، أما 

اآلن فلدينا ما يكفي من الغذاء على مدار العام.« وتوّسع احلكومة نطاق املشروع ليصل إلى 
400 قرية إضافية وهي تهدف إلى الوصول إلى 000 100 شخص إضافي بحلول عام 2015.

وفي غانا، قام الصندوق بتمويل املشروعات لزيادة اإلنتاج وجتهيز العديد من احملاصيل الزراعية 
مبا في ذلك الكاسافا والذرة والبطاطا احللوة. ومن خالل ترويجه لألصناف احملّسنة وأفضل 

املمارسات والشراكات بني القطاعني العام واخلاص على امتداد سلسلة الطلب على األغذية، 
فقد أسهم البرنامج الُقطري في زيادة إنتاج األغذية وحتسني األمن الغذائي والتغذوي. ويعتبر 
الصندوق اجلهة املانحة الرئيسية التي تدعم إنتاج محصول الكاسافا على نطاق واسع، علماً 

بأنه عنصر أساسي في النظام الغذائي في غانا.
وكمؤسسة للمعرفة، كرس الصندوق جهوده لتحسني اإلدراك العاملي للفقر الريفي واجلوع 

ولنشر االستجابات الفعالة. ويوفر تقرير الفقر الريفي لعام 2011 الذي أعده الصندوق 
حتليالً شامالً للتحديات والفرص للتغّلب على الفقر الريفي في العالم حيث تتغير املناطق 

الريفية باطراد، وحيث تغدو األسواق الزراعية أكثر تكامالً. ففي يناير/كانون الثاني 2011، 
اجتمع خبراء وعاملون في التنمية الريفية من جميع أنحاء العالم في الصندوق للتفكير 

والتداول حول »التوّجهات اجلديدة لزراعة احليازات الصغيرة«.
وأما شركاء الصندوق الرئيسيون فهم حكومات البلدان النامية، وفقراء الريف نساًء ورجاالً 

ومنظماتهم. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الصندوق يعمل على الصعيد الدولي مع جملة واسعة 
من الشركاء حلشد االنتباه العاملي لقضية األمن الغذائي والتغذوي ولدعم زراعة احليازات 

الصغيرة، وهو يعمل بصورة وثيقة مع وكالتي األمم املتحدة اللتان تتخذان من روما مقراً لهما، 
ويلعب دوراً نشطا في فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بأزمة األمن الغذائي العاملية. كذلك 
فإنه عضوا في اللجنة التوجيهية للبرنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي ومقره في واشنطن. 

وقد تأسس هذا البرنامج في أعقاب مبادرة الكويال لألمن الغذائي عام 2009 ومؤمتر قمة 
العشرين في بطرسبرغ. وفي عام 2011. أسهم الصندوق في عملية مجموعة العشرين اخلاصة 

بقضايا األمن الغذائي والتفاوتات احلادة في أسعار األغذية.

حقائق أساسية
تشير التقديرات إلى وجود حوالي 925  –

مليون جائع في العالم.
يعيش حوالي 1.4 مليار شخص على أقل  –

من 1.25 دوالر في اليوم.
يتوقع لعدد سكان العالم أن يصل إلى  –

9.1 مليار نسمة بحلول عام 2050.
قد حتتاج البلدان النامية إلى مضاعفة  –

إنتاجها من األغذية بحلول عام 2050.
حوالي 40 في املائة من األراضي الصاحلة  –

للزراعة في العالم متدهورة إلى حد ما، 
وتتأثر أكثر بتغيُّر املناخ.

هناك حوالي نصف مليار مزرعة صغيرة  –
في البلدان النامية في العالم تدعم سبل 

عيش حوالي ملياري شخص.
منو الناجت احمللي اإلجمالي الذي حتققه  –

الزراعة أكثر فعالية بأربع مرات في 
احلد من الفقر عن النمو الذي حتققه 

القطاعات األخرى.
يُنفق الفقراء بني 50 إلى 80 في املائة من  –

دخلهم على الغذاء.

الروابط
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

http://www.ifad.org/

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
http://www.fao.org/

برنامج األغذية العاملي
http://www.wfp.org/

فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية بأزمة 
األمن الغذائي العاملية التي أنشأها األمني 

العام لألمم املتحدة
http://www.un.org/isssues/food/taskforce/

قصص الصندوق من امليدان
http://www.ifad.org/story/index.htm
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Via Paolo di Dono, 44
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Bettina Prato
منسقة أبحاث

دائرة االستراتيجية وإدارة املعرفة
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Via Paolo di Dono, 44
00142 Rome, Italy

رقم الهاتف: 2122 5459 06 39+
b.prato@ifad.org :البريد اإللكتروني

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو 
مؤسسة مالية دولية ووكالة متخصصة من 

وكاالت األمم املتحدة مكرسة الستئصال الفقر 
واجلوع في املناطق الريفية من البلدان النامية.

أغسطس/آب 2011 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
Via Paolo di Dono 44

00142 Rome, Italy
+39 06 رقم الهاتف: 54591

+39 06 رقم الفاكس: 5043463
ifad@ifad.org :البريد االلكتروني
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