تأمل معـي

تطور الغذاء

رفع الكفاءة واإلنتاجية الزراعية أمر ضروري لتحقيق األمن الغذائي يف املستقبل

أكثر

مــن  750مليــون عامــل زراعــي حــول العــامل ينتجــون الغــذاء الــذي يعيــش عليــه  7.4مليــار
نســمة حــول العــامل.

بالرغ ــم م ــن أن إنتــاج الغــذاء العامل ــي يم كــن أن يكف ــي اجلم يــع ،فــا ي ــزال
األم ــن الغذائ ــي م شــكلة يف كل م ــكان .وألن معظــم الغــذاء ي س ــتهلك حمل يــا،
تتأث ــر األســواق والتوزيــع بظ ــروف كل ب لــد عل ــى ح ــدة ،م ثــل األح ــوال اجلويــة
وضع ــف البن يــة التحت يــة والفق ـر .والغــذاء م ــا ه ــو إال ن س ــبة ب س ــيطة م ــن
جم م ــوع التجــارة العامل يــة ،ولكــن توفي ــر ال س ــيادة واحلمايــة الغذائ يــة
للمزارع ي ــن احمللي ي ــن يم ثــان نقاطــا شــائكة يف املفاوضــات التجاريــة
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م نــذ وقــت طوي ــل.
وقد كانت وتيرة النمو ال ســكاين ،وال س ــيما يف املدن ،أس ــرع من وتيرة
إنتــاج الغــذاء احملل ــي يف كثي ــر م ــن الب لــدان ،مم ــا أدى إىل زيــادة االعت م ــاد
عل ــى اس ــتي راد امل ــواد الغذائ يــة يف العدي ــد منهــا .فم نــذ عــام  ،1990كان

 27ب لــدا قــد حتــول م ــن ب لــد مص ــدر صــاف للغــذاء إىل م س ــتورد صــاف
لــه .ورغــم أن ذلــك ال تم ثــل م شــكلة بالن س ــبة لالقت صــادات الغن يــة ،فــإن
ب عــض الب لــدان الفقي ــرة عانــت لتموي ــل وارداتهــا اجلدي ــدة .ومم ــا زاد م ــن
املصاع ــب الت ــي تعانيهــا االقت صــادات النام يــة ،تزام نــت احلاجــة اجلدي ــدة
الس ــتي راد الغذاء مع طفرة يف أســعار ال س ــلع األولية غير الغذائية ت س ــببت
يف خفــض عائداتهــا م ــن التصدي ـر.
وال شــك أننــا سنشــهد زيــادة يف ع ــدد الب لــدان الت ــي س ــتتعرض النع ــدام
األم ــن الغذائ ــي .فف ــي حالــة اس ــتخدام األراض ــي الزراع يــة املوج ــودة حال يــا
عل ــى النح ــو األم ثــل بح ل ــول عــام  ،2050ف ســوف يتم كــن العــامل م ــن توفي ــر
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تقدي ــر م ــن
الطعــام لع ــدد ال يتجــاوز ت ســعة مل يــارات ن س ــمة عل ــى أفضــل

زﻳــﺎدة اﻟﺘﻮﺳــﻊ اﳊﻀــﺮي ،وﺧﺎﺻــﺔ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ وآﺳــﻴﺎ وأوروﺑــﺎ،
ﺳــﻴﺠﻌﻞ اﻟﺒﻠــﺪان أﻛﺜــﺮ اﻋﺘﻤــﺎدا ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺠــﺎرة؛ وﻗــﺪ ﺗﻌــﺎﱐ ﺑﻌــﺾ اﻟﺒﻠــﺪان
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وارداﺗﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ﺗﺘﻤﺘﻊ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة
إﻣﺪاداﺗﻬﺎ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷراﺿﻲ اﳌﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.

)ﺗﻐﻴﺮ ﺳﻜﺎن اﳊﻀﺮ (%

)اﶈﺼﻮل اﻟﺰراﻋﻲ ،اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﶈﺼﻮل(
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 750مليون عامل يوفرون الغذاء الذي يعيش عليه  6.65مليار نسمة هم بقية سكان العامل.
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من عمال العامل
يعملون يف
الزراعة
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٪٦٠

من عمال إفريقيا جنوب
الصحراء يعملون يف
الزراعة

ب ي ــن تع ــداد ال ســكان الكل ــي املتوقــع أن يب لــغ  9.7مل يــار ن س ــمة .وال يأخــذ
هــذا التقدي ــر يف االعت بــار عواق ــب التوســع الكبي ــر يف اس ــتخدام األراض ــي،
م ــن التصح ــر وفقــدان التن ــوع البيولوج ــي وتده ــور التربــة وزيــادة
انبعاثــات الكرب ــون — وكلهــا ت ســاهم يف تغي ــر املنــاخ وتؤث ــر عل ــى وف ــرة
احملاص ي ــل وإنتاج يــة املاش ــية .وم ــن ثــم يج ــب أن تأت ــي زيــادة إم ــدادات
الغــذاء يف امل س ــتقبل م ــن زيــادة إنتاج يــة األراض ــي املزروعــة بالفع ــل.
ويم كــن أن تك ــون التكنولوج يــا عام ــا م ســاعدا للمزارع ي ــن يف زيــادة
حماصيلهــم الغذائ يــة عل ــى نح ــو م س ــتدام وك فــؤ .فعل ــى س ــبيل املثــال،
جنــد أن األرز رباع ــي الكرب ــون املع ــدل وراث يـ ًـا يتم تــع بك فــاءة أكب ــر يف
اس ــتخدام امل يــاه والنيتروج ي ــن ويح قــق حم ص ــوال أكب ــر بن س ــبة %50
مقارنــة بــاألرز التقلي ــدي .ولكــن كثيري ــن يف العــامل ي شــعرون بالقلــق إزاء
م ــدى أم ــان احملاص ي ــل املعدلــة وراث يــا.
وست س ــتمر زيــادة الطل ــب عل ــى الغــذاء م ــع الن م ــو ال ســكاين العامل ــي،
وس ــيعني االنتقــال م ــن املناطــق الريف يــة إىل احلضريــة أن مزي ــدا م ــن
الب لــدان س ــيعتمد عل ــى التجــارة للوفــاء به ــذا الطل ــب .وس ــيؤدي تزاي ــد
الدخ ــول إىل إعطــاء دفعــة للطل ــب عل ــى اللح ــوم ومنتجــات األل بــان
 PT,طوي لــة األج ــل
10/26/16ــول
واملنتجــات الزراع يــة الطازجــة .وللتوص ــل إىل ح ل
النع ــدام األم ــن الغذائ ــي ،ينبغ ــي احلــد م ــن االس ــتهالك املف ــرط والفاقــد
الغذائ ــي ،وإزالــة احلواج ــز أم ــام التجــارة ،ورفــع اإلنتاج يــة .وينبغ ــي
للب لــدان منخفضــة الدخــل أي ضــا أن تق ــوم بج ه ــد أكب ــر جلــذب التدفقــات
ال رأس ــمالية واالس ــتثمارات إىل القطــاع الزراع ــي.

من جمموع اإلنتاج الغذائي
املوجه لالستهالك اآلدمي

رﻏــﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺘﻮﺳــﻊ ،ﻓﻠﻴــﺲ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻠــﻲ اﺳــﺘﺨﺪام ﻛﻞ اﻷراﺿــﻲ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺌﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.

تُهدَر كل عام.

٪٣٣
( 1.3مليار طن)

)اﻷرض اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ(% ،
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إعــداد ماريــا يوفانوفيتــش .النــص والرســوم البيانيــة يســتندان
إىل التقريــر اخلــاص عــن الســلع األوليــة يف عــدد أكتوبــر 2016
مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد
الــدويل.
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