باختصار
إطعام  9مليارات نسمة بحلول عام 2050

يقــول الســيد أكيــم شــتاينر ،املديــر التنفيــذي لبرنامــج األمم املتحــدة
للبيئــة إن اإلنتــاج الزراعــي العاملــي يجــب أن يتحــول إىل أنمــاط أكثــر
قابليــة لالســتمرار — وهــو مــا يقتضــي زيــادة احلــرص علــى خدمــات
النظــام البيئــي واحلــد مــن املــوارد املهــدرة — بغــرض التوصــل مــع حلــول
عــام  2050إىل توفيــر الطعــام لســكان العــامل الذيــن تتزايــد أعدادهــم
بمعــدالت ســريعة.
ويف كلمــة ألقاهــا شــتاينر أمــام املنتــدى العاملــي لألغذيــة والزراعــة
الــذي نظمــه برنامــج األمم املتحــدة للبيئــة يف منتصــف ينايــر املاضــي،
أكــد أن التقديــرات املرجحــة تفيــد بــأن العــامل ســيحتاج مــع حلــول عــام
 2050إىل إطعــام  9مليــارات نســمة تقريبــا رغــم ثبــات املتــاح مــن
األراضــي وامليــاه واملــوارد الطبيعيــة.
وأضــاف أن زيــادة اإلنتــاج الزراعــي علــى نحــو قابــل لالســتمرار
تتطلــب مــن اإلنســان تخفيــض الكــم الهائــل مــن مــواد الغذائيــة الضائعــة
واملهــدرة ،علــى النحــو املوضــح يف الدراســة التــي ســتصدر قريبــا عــن
برنامــج األمم املتحــدة للبيئــة بعنــوان Food Wasted, Food Lost:
Improving Food Security by Restoring Ecosystems and Reducing
.Food Loss

حان وقت التغيير الشامل

قــال جوزيــه غرازيانــو دا ســيلفا ،املديــر العــام ملنظمــة األمم املتحــدة
لألغذيــة والزراعــة (الفــاو) ،أثنــاء “قمــة االقتصــاد األزرق” إن هنــاك
حاجــة لتغييــرات كبيــرة يف كيفيــة إدارة واســتخدام املــوارد البحريــة
علــى كوكــب األرض لضمــان حتقيــق األمــن الغذائــي العاملــي واحلفــاظ
علــى البلــدان الســاحلية واجلزريــة.
وذكــر أن التهديــدات اخلطيــرة علــى صحــة احمليطــات ،مثــل التلــوث
وصيــد األســماك اجلائــر والطقــس
املتغيــر وارتفــاع منســوب ميــاه
البحــار الناجــم عــن تغيــر املنــاخ،
ال بــد أن يبــدأ التصــدي لهــا بشــكل
جــاد.
ويف املتوســط ،تُســتمَد مــن
مصايــد األســماك وأنشــطة
االســتزراع املائــي مــا يقــرب مــن
 %17مــن البروتيــن احليــواين
املســتهلك يف جميــع أنحــاء
العــامل ،وتصــل النســبة إىل أكثــر
مــن ذلــك بكثيــر يف عــدد كبيــر مــن
الــدول الناميــة اجلزريــة الصغــرى .ويف الوقــت نفســه ،تعتمــد ســبل معيشــة
 %12مــن ســكان العــامل علــى مصايــد األســماك وأنشــطة االســتزراع
املائــي ،وال ســيما يف بلــدان العــامل النامــي.
لكــن مــا يقــدر بنحــو  %30مــن األرصــدة الســمكية يف العــامل يقــع
حتــت طائلــة االســتغالل اجلائــر ،أو أنــه ناضــب ،أو يتعافــى مــن النضــوب،
حيــث تصــل حجــم اخلســائر االقتصاديــة يف مصايــد األســماك البحريــة
الناجمــة عــن ســوء اإلدارة وعــدم الكفــاءة والصيــد اجلائــر إىل جممــوع
قــدره  50مليــار دوالر ســنويا ،وذلــك وفقــا لدراســات منظمــة الفــاو.
واآلن يطــرح تغيــر املنــاخ حتديــات جديــدة مــن خــال تعديــل توزيــع
وإنتاجيــة األصنــاف التــي تعيــش يف البحــار وامليــاه العذبــة ،ممــا يؤثــر
علــى العمليــات البيولوجيــة ويــؤدي إىل تغيــر الشــبكات الغذائيــة.
ونتيجــة لذلــك ،تطلــق منظمــة الفــاو “مبــادرة النمــو األزرق” التــي
ســتعمل كحافــز لتطويــر السياســات واالســتثمار واالبتــكار لدعــم إدارة
املــوارد املائيــة.
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مصنع إلعادة تدوير بقايا اخلضروات يف نيجار ،إسبانيا

وغالبــا مــا ينشــأ الفاقــد الغذائــي خــال مراحــل اإلنتــاج ،أي احلصــاد
واملعاجلــة والتوزيــع ،بينمــا يحــدث الهــدر الغذائــي املعتــاد يف مراحــل
التجزئــة واالســتهالك ضمــن سلســلة عــرض الغــذاء .ويف املناطــق
الصناعيــة ،يتــم إهــدار مــا يقــرب مــن نصــف األغذيــة بســبب تخلــص
املنتجيــن وجتــار التجزئــة واملســتهلكين مــن الغــذاء الــذي ال يــزال صاحلــا
لال ســتهالك.
وتتجــاوز الكميــات املهــدرة جممــوع اإلنتــاج الغذائــي الصــايف يف
منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء ،وهــي كميــات يمكــن أن تطعــم نحــو
 870مليــون جائــع يف عاملنــا اليــوم.

ال مبرر للتهاون

وفقــا ملــا ورد يف تقريــر املالريــا العاملــي لعــام  ،2013والــذي نشــرته
منظمــة الصحــة العامليــة ،أدت اجلهــود العامليــة ملكافحــة واســتئصال
املالريــا إىل إنقــاذ حــوايل  3.3مليــون نســمة منــذ عــام  ،2000ممــا خفض
معــدالت وفيــات املالريــا بنســبة  %45علــى مســتوى العــامل وبنســبة %49
يف إفريقيــا.
وتنعكــس التدابيــر املوســعة للوقايــة مــن املالريــا ومكافحتهــا يف
االنخفــاض املســتمر الــذي تشــهده معــدالت وفيــات املالريــا واإلصابــة
بهــا ،رغــم زيــادة عــدد املعرضيــن لإلصابــة علــى مســتوى العــامل بيــن
عامــي  2000و .2012وقــد ســاهمت بــدور يف هــذا اخلصــوص زيــادة
االلتــزام السياســي وحجــم التمويــل.
وكان معظــم مــن تــم إنقاذهــم ،وعددهــم  3.3مليــون نســمة بيــن عامــي
 2000و  ،2012مركزيــن يف البلــدان العشــرة التــي تتحمــل العــبء األكبــر
للمالريــا ،وبيــن األطفــال دون اخلامســة الذيــن يمثلــون الفئــة األكثــر
تضــررا مــن املــرض .لكــن األمــر يتطلــب مزيــدا مــن اجلهــود.
ويف هــذا الســياق تقــول الدكتــورة مارغريــت تشــان ،مديــر عــام منظمــة
الصحــة العامليــة إن “هــذا التقــدم امللحــوظ ليــس مدعــاة للتهــاون.
فاألعــداد املطلقــة حلــاالت اإلصابــة والوفــاة باملالريــا ال تتجــه إىل
االنخفــاض بأســرع املعــدالت املمكنــة .ومــن أكبــر مآســي القــرن احلــادي
والعشــرين أن الكثيريــن يصابــون ويلقــون حتفهــم بســبب لدغــات
البعــوض” .

مناسبات في عام 2014

 30 - 27مارس ،كوستا دو سويبي ،باهيا ،البرازيل
االجتماع السنوي لبنك التنمية للبلدان األمريكية
 13-11أبريل ،واشنطن العاصمة
اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل
 5-2مايو ،أستانا ،كازاخستان
االجتماع السنوي لبنك التنمية اآلسيوي
 15-14مايو ،وارسو ،بولندا
االجتماع السنوي للبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير
 17-16مايو ،جنيف ،سويسرا
منتدى صحة إفريقيا
 30-29مايو ،مابوتو ،موزامبيق
مؤتمر إفريقيا الناهضة
 5-4يونيو ،سوتشي ،روسيا
قمة جمموعة الثمانية

“أداة تعليمية” جديدة

طرحــت جمموعــة البنــك الــدويل أداة مفتوحــة جديــدة تتيــح احلصــول
بســهولة علــى بيانــات مقارنــة شــاملة عــن سياســات التعليــم حــول العــامل.
وهــذه األداة التــي تســتخدم عبــر اإلنترنــت ،ويطلــق عليهــا اســم
“منهــج األنظمــة مــن أجــل حتســين نتائــج التعليــم” ( ،)SABERتســاعد
البلــدان علــى جمــع وحتليــل املعلومــات املتعلقــة بسياســاتها التعليميــة،
وتقييــم أدائهــا مقارنــة بالبلــدان األخــرى ،وحتديــد جمــاالت اإلصــاح
ذات األولويــة ،لضمــان ذهــاب كل الشــباب إىل املــدارس والتأكــد مــن
تعلمهــم.
وقالــت إليزابيــث كينــغ ،نائــب رئيــس املــوارد البشــرية بالنيابــة
ومديــر قطــاع التعليــم يف جمموعــة البنــك الــدويل إن “التعليــم مــن أهــم
العوامــل الدافعــة للقضــاء علــى الفقــر املدقــع وتعزيــز الرخــاء املشــترك.
لكــن ضمــان التعليــم األساســي ال يعنــي الكثيــر مــا مل يــؤد التعليــم
املدرســي إىل تعلــم كل األطفــال والشــباب”.
ورغــم التقــدم الكبيــر الــذي شــهدته العقــود األخيــرة يف إحلــاق األطفــال
باملــدارس ،فــا تــزال مســتويات التعلــم ضعيفــة إىل حــد مقلــق .ففــي
البلــدان منخفضــة الدخــل ،يكمــل العديــد مــن الشــباب تعليمهــم األساســي

النقل الذكي

يشــير أحــد التقاريــر الصــادرة مؤخــرا إىل أن حتســين اســتراتيجيات النقــل
يف املناطــق احلضريــة يمكــن أن يعــود علــى الهنــد بمنافــع ال حصــر
لهــا ،مــن خفــض انبعاثــات الكربــون إىل جمتمــع يتســم بمرونــة أكبــر يف
احلركــة ويشــمل بمنافعــه اجلميــع.
وحســبما ورد يف التقريــر الــذي يحمــل عنــوان “Toolkits for
 ،”Urban Development: Compre-hensive Mobility Plansينبغــي
أن يكــون التواصــل الكــفء واآلمــن والفعــال الــذي يدعــم اســتمرارية
األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة هــو الهــدف املتوخــى مــن
اســتراتيجيات التنقــل -ـ والتــي تشــمل زيــادة كفــاءة حركــة الســيارات،
وحتســين أنظمــة النقــل العــام ،ووســائل النقــل غيــر اآلليــة.
ومنــذ عــام  ،2008أصبحــت التطــورات يف مشــهد السياســات الهنديــة
أكثــر تركيــزا علــى تغيــر املنــاخ .ونظــرا ألن النمــو عبــر العقديــن املاضييــن
أدى إىل اتســاع الهــوة بيــن األغنيــاء والفقــراء ،فقــد بــدأ التركيــز أيضــا علــى
علــى التنميــة الشــاملة.
ويوصــي التقريــر بــأن تضــع املــدن خططــا للنقــل تتميــز بالقــوة
والوضــوح واملرونــة العمليــة .وهنــاك دراســة مشــابهة صــدرت يف عــام
 2008ينبنــي عليهــا هــذا التقريــر الــذي أصدرتــه وزارة التنميــة العمرانيــة
يف الهنــد ،بالتعــاون مــع معهــد النقــل احلضــري ،وبرنامــج األمم املتحــدة
للبيئــة ،إىل جانــب جهــات أخــرى.
عربات التاكسي والترام يف شوارع كلكتا املزدحمة ،الهند.

طالبات يف إحدى مدارس كوتونو ،بنن.

دون اكتســاب املهــارات األساســية للقــراءة والكتابــة واحلســاب .وحتــى
يف البلــدان متوســطة الدخــل ،هنــاك عــدد كبيــر مــن الطــاب ال يتعلمــون
املهــارات األساســية التــي يتوقعهــا أصحــاب األعمــال والالزمــة للحصــول
علــى فــرص العمــل .واليــوم ،يقــدر عــدد األمييــن بنحــو  250مليــون طفــل
حــول العــامل ،حتــى بعــد قضــاء ثــاث ســنوات أو أكثــر يف املدرســة.
وقــد قــام البنــك الــدويل ،عــن طريــق “منهــج األنظمــة مــن أجــل حتســين
نتائــج التعليــم” ،بتحليــل بيانــات أكثــر مــن  100بلــد حتــى اليــوم،
كمــا يعتــزم اســتخدام البيانــات يف مســاعدة البلــدان علــى ربــط تنفيــذ
السياســات بتحســن أداء الطــاب وضمــان حتقيــق البرامــج التعليميــة
لنتائجهــا املنشــودة.

شباب إفريقيا يحتاج إىل مهارات أفضل

وفقــا لتقريــر جديــد أصــدره البنــك الــدويل بعنــوان “توظيــف الشــباب
يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء” ،تعلَّــق أولويــة كبــرى علــى زيــادة
إمكانــات حتقيــق الدخــل لــدى الســكان الشــباب الذيــن تتزايــد أعدادهــم
يف إفريقيــا ،وهــو مــا يقتضــي حتــركا قويــا علــى جبهــات متعــددة.
ويذكــر التقريــر أنــه نظــرا لنســبة الشــباب التــي تعتبــر األكبــر مــن
جممــوع الســكان يف معظــم البلــدان اإلفريقيــة ،فقــد بــات مــن امللــح
أكثــر مــن أي وقــت مضــى أن يتــم تمهيــد الطريــق لتدبيــر املزيــد مــن
فــرص العمــل املنتجــة .ويصــدق هــذا بغــض النظــر عــن نــوع العمــل
الــذي ســيؤديه الشــباب  -ســواء يف قطــاع األجــور احلديــث الــذي
يتنامــى بســرعة ،أو يف مشــروعات األســر املعيشــية ،أو يف مالييــن
املــزارع الصغيــرة التــي تديرهــا األســر.
ويف هــذا الصــدد ،قــال ديــون فيلمــر ،أحــد معــدي التقريــر
واقتصــادي أول يف جمموعــة بحــوث التنميــة ومكتــب منطقــة
إفريقيــا التابعيــن للبنــك الــدويل إن “كل الشــباب بحاجــة إىل اكتســاب
املهــارات األساســية للقــراءة والكتابــة واحلســاب ،والتــي بدونهــا
تظــل قدرتهــم منخفضــة علــى حتقيــق الدخــل .كذلــك ينبغــي أن يكــون
بإمكانهــم احلصــول علــى األراضــي والتمويــل والتدريــب ،وكلهــا أمــور
تســاهم بــدور مهــم يف حتســين آفــاق مســتقبلهم”.
ويجــب أن تســاعد السياســات احلكوميــة علــى بنــاء رأس املــال
البشــري وحتســين بيئــة األعمــال حتــى يتســنى للقطــاع اخلــاص
اغتنــام الفــرص التــي تنشــأ عــن التغيــرات احلتميــة يف القــدرة
التنافســية للمناطــق األخــرى .ويؤكــد التقريــر أن اإلنتاجيــة يجــب أن
تــزداد يف قطاعــات الزراعــة ومشــروعات األســر املعيشــية ،وقطــاع
األجــور احلديــث حتــى يــرى كل الشــباب أن أمامهــم آفاقــا أفضــل يف
املســتقبل.
ومــع اعتمــاد مزيــج السياســات الصحيــح ،وباالســتفادة مــن
وضــع إفريقيــا باعتبارهــا املنطقــة “األكثــر شــبابا” علــى مســتوى
العــامل — بينمــا تتزايــد أعــداد املســنين بســرعة يف أغلــب املناطــق
األخــرى — يمكــن زيــادة الرخــاء علــى مســتوى األســر املعيشــية
وحتقيــق مكاســب اقتصاديــة هائلــة يف البلــدان اإلفريقيــة.
التمويل والتنمية
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