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موجز

ال بــد للنظــم الزراعية والغذائية مــن أن تصبح أكثر قدرة 
علــى الصمود في وجــه الصدمات وحاالت اإلجهــاد المتنامية 

المتعــددة المصــادر، الفيزيائية البيولوجيــة واالجتماعية 
واالقتصاديــة على حد ســواء، بمــا يمّكنها مــن المحافظة على 
وظائفهــا وبما يكفل األمــن الغذائي والتغذية وســبل العيش 

األشخاص.  لماليين 

ونظــًرا إلى تعقيــد النظم الزراعيــة والغذائية - بما في 
ذلك اإلنتاج األولي وسالســل اإلمدادات الغذائية وشــبكات 

النقــل المحلية واألســر المعيشــية - وكونها تُشــرك عدًدا كبيًرا 
مــن الجهــات الفاعلــة المرتبطة ببعضهــا البعض، فإّن أي صدمة 

فــي أي مــن  العناصر يمكن أن ينتشــر بســرعة على امتداد 
النظــم بأكملها. 

ومن شــأن هشاشــة النظم الزراعيــة والغذائية أن تؤثر 
علــى عــدد كبير من األشــخاص: ويعجز بالفعــل حاليًا 3 مليارات 

نســمة عــن تحّمل كلفة نمــط غذائية صحي فيما مــن الممكن 
أن يلحــق بهم 1 مليار شــخص إضافي فــي حال أدت صدمة ما 

إلــى خفــض دخلهم بمقــدار الثلث. وقد ترتفــع تكاليف األغذية 
بالنســبة إلــى ما قد يصل إلى 845 مليون شــخص في حال 

حصــول اختالل في مســارات النقل الحرجة. 

ومــن أصل قدرات الصمــود المنفصلة الخمــس التي يجب 
أن تتحلــى بهــا النظم الغذائية - للوقاية واالســتباق واالســتيعاب 

والتكيــف والتحّول - تعّد القدرة على االســتيعاب حاســمة 
األهميــة لمواجهــة الصدمات غير المتوقعــة  وهي تكّمل إدارة 

المخاطــر الناجمة عــن الصدمات التي يمكــن توقعها . 

ويتمثل العنصر األساســي لبناء قــدرة النظم الزراعية 
والغذائية على االســتيعاب في تنــّوع مصادر األغذية )اإلنتاج 
المحلــي أو الواردات أو المخزونات القائمــة( وتعدد الجهات 

الفاعلة في سالســل اإلمدادات الغذائية وشــبكات النقل 
المتكــررة والمتينــة والقدرة على تحمــل كلفة نمط غذائي 

صحي لجميع األســر المعيشــية، ال سيما األشــّد فقًرا وضعًفا منها. 

وتتسم استراتيجيات إدارة المخاطر الناجمة عن الصدمات 
على غرار حاالت الجفاف والفيضانات واآلفات - بما في ذلك 

عمليات تقييم المخاطر المتعددة والتوقعات الدقيقة التوقيت 
ونظم اإلنذار المبكر وخطط العمل المبكر - بأهمية خاصة 

لمساعدة جميع الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية 
على الوقاية من االختالالت الكبرى في النظم واستباقها وتجّنب 

المعاناة البشرية والتدخالت المكلفة من أجل التعافي. 

ويســتوجب تعزيز قدرة سالســل اإلمــدادات الغذائية على 
الصمــود أن تقــوم الحكومات بدعم تطوير مؤسســات اإلنتاج 
الزراعــي والغذائي الصغيرة والمتوســطة الحجــم والتعاونيات 

والتجمعــات والقطاعــات المتخصصــة، إضافة إلى برامج 
الحمايــة االجتماعية. 

وباإلمــكان تعزيز قدرات األســر المعيشــية الريفية 
المنخفضــة الدخــل على الصمود بشــكل ملحوظ من خالل 

التعليــم وفرص العمــل خارج المزرعة والتحويــالت النقدية ، ال 
ســيما صغــار المنتجين الذين تتعرض ســبل عيشــهم أكثر فأكثر 

للصدمــات المناخية واســتنزاف المــوارد الطبيعية. 

ويعــّد ضمان الوصول االقتصادي إلــى القدر الكافي 
مــن األغذية مــن أجل نمط غذائي صحي فــي جميع األوقات 
بعًدا أساســيًا من أبعاد قــدرة النظم الزراعيــة والغذائية على 

الصمــود. وتعتبر السياســات واالســتثمارات الكفيلة بخفض 
الفقــر وتوليــد فرص عمل الئق وزيادة فــرص الحصول على 

التعليــم والخدمات األساســية، إضافة إلى برامــج الحماية 
االجتماعيــة عند الحاجة، دعامة أساســية للقــدرة على الصمود. 

ويجب أن يكون بناء نظم زراعية وغذائية قادرة على 
الصمود هدفًا أساسيًا للسياسات وأن يضمن حسن أداء جميع 

مكونات النظام الزراعي والغذائي مع مرور الوقت. ويتطلّب هذا 
تعميم القدرة على الصمود في السياسات الزراعية والغذائية 

وتوطيد التنسيق عبر مختلف القطاعات والطبقات المعنية في 
المؤسسات الحكومية بما يضمن االتساق في ما بين السياسات. 

الرسائل الرئيسية
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موجز عن حالة األغذية والزراعة 2021

جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19( علــى آثار شــديدة تطــال حياتنا تنطوي 
جميًعــا، ومــا زلنــا فــي صراع مع هــذه الجائحــة. وتســببت حاالت اإلغالق العــام وحظر 

يقاف رحــالت الســفر الدولية  SARS-CoV-2 في إ التجــول الراميــة إلــى احتواء انتشــار فيــروس 
وإغــالق عــدد ال يحصــى من الشــركات، وتركــت المالييــن من األشــخاص دون عمل. وأعاقــت القيود 

المفروضــة علــى حركــة األشــخاص والســلع، وال ســيما فــي المراحل األولية مــن الجائحــة، تدفق 
المدخــالت إلــى المزارعيــن وتدفــق منتجاتهــم إلى األســواق. وفــي الســياقات التي ُمنــع فيهــا الحصاد 

والنقــل، تُركــت كميــات هائلــة مــن الفواكه والخضــروات الطازجــة تتعفن فــي حقــول المزارعين.

ولــم يقتصــر الضــرر الناتــج عــن القيــود على تجــارة المنتجــات الزراعيــة والغذائية وسالســل اإلمدادات 
الغذائيــة وأســواق المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة فحســب، بــل طالت كذلــك حياة الناس وســبل 
عيشــهم وتغذيتهــم. وبعــد االضطرابــات األوليــة وحالــة عــدم اليقين، أظهــرت العديد من سالســل 
اإلمــدادات درجــة الفتة مــن القدرة علــى الصمود فــي اســتيعاب الصدمــة التــي ســببتها الجائحة 

والتكيــف مــع هــذه الصدمــة؛ ومع ذلــك، فإن عدم حصــول ماليين األشــخاص علــى األغذيــة الكافية برز 
كمشــكلة ضخمــة ومســتمرة. وعجــز العديــد مــن ســكان الريف عن الســفر من أجــل العمل الموســمي  

وهــو مصــدر دخل مهــم فــي المجتمعــات الفقيــرة. وشــهدت األســر المعيشــية الحضريــة المنخفضة 
الدخــل، التــي شــلت حركتهــا حــاالت اإلغالق العــام، انخفاًضــا حاًدا في الدخــل واإلنفاق علــى األغذية.

وحتــى قبــل تفشــي جائحة كوفيد - 19، لم يكن العالم على المســار الصحيــح من أجل الوفاء بااللتزام 
المشــترك المتمثل في القضاء على الجوع وســوء التغذية بجميع أشــكاله في العالم بحلول عام 2030، ولم 
تزدنــا الجائحة إال بعًدا عن هذا المســار. وتشــير التقديرات الواردة في تقرير حالة األمــن الغذائي والتغذية 

فــي العالــم لهذا العام إلى أن ما بين 720 و811 مليون شــخص قــد عانوا من الجوع في عام 2020، وهي 
زيــادة تصــل إلى 161 مليون شــخص إضافي مقارنة بعام 2019 وتنجم إلى حــد كبير عن أزمة كوفيد - 19. 

ولألســف، غالبًا ما تحمل النســاء واألطفال وطأة األزمة. ووفًقا لتقرير أهداف التنمية المســتدامة لعام 2020، 
أدى تعطــل الخدمــات الصحية وعــدم الحصول على األغذية الكافية إلى زيــادة عدد وفيات األمهات واألطفال 
دون ســن الخامســة. ويشــير الموجز السياســاتي لألمم المتحدة: تأثير جائحة كوفيد - 19 على األمن الغذائي 
والتغذية إلى أن 370 مليون طفل قد ُحرموا من الوجبات المدرســية بســبب إغالق المدارس. وال شــك في أن 

تأثيــر الجائحــة على األمن الغذائي والتغذية لن ينمحي لســنوات عديدة.

ومــا فتئــت سالســل اإلنتــاج الزراعــي والغذائي واإلمــداد بهــا تتعــرض للصدمات - من حــاالت الجفاف 
والفيضانــات إلــى النزاعــات المســلحة واالرتفاعــات الحــادة في أســعار األغذيــة - وتخضــع لضغط 

متنــام مــن أوجــه اإلجهــاد الطويلــة األجل، بمــا في ذلك أزمــة المنــاخ والتدهــور البيئي. ولكــن جائحة 
نحو  19 اســتثنائية ألنهــا أظهــرت كيــف أن صدمــة ذات أبعــاد عالميــة يمكــن أن تحدث علــى  كوفيــد - 

مفاجــئ وتنتشــر بســرعة وتخــل باألمــن الغذائــي والحالــة التغذويــة وســبل عيش مليارات األشــخاص 
بدرجــة غير مســبوقة وعلــى مدى فتــرة طويلة.

تمهيد
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تمهيد

وقــد كشــفت جائحــة كوفيــد - 19 أوجــه الهشاشــة في النظــم الزراعيــة والغذائيــة الوطنية بشــكل 
كبيــر. ومــن األســباب الواضحــة الداعيــة إلــى معالجة أوجــه الهشاشــة هذه هــو، بالطبع، الزيــادة غير 

المرغــوب فيهــا فــي انعــدام األمن الغذائــي وســوء التغذية. ومع ذلك، فــإن النظــم الزراعيــة والغذائية 
كبيــرة جــًدا بالنســبة إلينــا كــي نعتقــد بأن أوجــه الهشاشــة فيهــا، إذا تركت دون تقويــم، ســتعيق فقط 
هــدف تحقيــق »القضــاء التــام علــى الجــوع« بحلول عام 2030، رغــم األهمية الحاســمة لهــذا الهدف. 

11 مليــار طن من  ولكــن اآلثــار المترتبــة تتجــاوز ذلــك بكثيــر. وتنتــج النظــم الزراعيــة والغذائية 
4 مليارات شــخص بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. ويطلق قطــاع اإلنتاج  ، ويعمــل فيهــا  األغذيــة ســنويًا

الزراعــي والغذائــي أيًضــا، بمــا في ذلــك الغابــات ومصايد األســماك، ثُلــث انبعاثات غــازات الدفيئة 
البشــرية المنشــأ التــي تســبب تغيــر المنــاخ، وتشــغل 37 فــي المائــة من مســاحة اليابســة. ولذلك، 

تــؤدي النظــم الزراعيــة والغذائيــة دوًرا أساســيًا فــي تحقيق أهــداف التنميــة المســتدامة األخرى 
المتعلقــة بالفقــر، وكفــاءة المــوارد والطاقــة، واالقتصــادات األنظــف، والنظــم اإليكولوجيــة المائيــة 

والبريــة الصحيــة، مــن جملــة أمور أخرى.

وقــد أصبــح هنــاك إجماع دولــي بشــأن الفكــرة القائلة إن تحويــل النظــم الزراعيــة والغذائية – 
لتصبــح أكثــر كفــاءة وشــمواًل واســتدامة وقدرة علــى الصمود - شــرط أساســي لتحقيــق خطــة التنمية 

2030. وأســفر زخــم التغييــر إلــى تنظيم قمــة األمــم المتحدة األولــى للنظم  المســتدامة لعــام 
الغذائيــة فــي ســبتمبر/أيلول 2021، والتــي وافقــت علــى حلــول واســتراتيجيات مبتكــرة لتحويــل النظــم 

الزراعيــة والغذائيــة واالســتفادة مــن هــذه التغييــرات من أجــل تحقيــق تقدم فــي جميع أهداف 
التنميــة المســتدامة. وركّــز نــداء العمــل الــذي أطلقتــه القمــة على خمســة أهداف، وأحدها هــو بناء 

القــدرة علــى الصمــود أمام أوجــه الضعــف والصدمات وحــاالت اإلجهاد من أجــل ضمان اســتمرار عمل 
النظــم الزراعيــة والغذائيــة الصحيــة والمســتدامة.

ويســتجيب موضــوع تقريــر هذا العــام لدعوة قمة األمــم المتحدة للنظــم الغذائية إلى وضع سلســلة من 
اإلجــراءات الملموســة التــي يمكــن للمعنيين  مــن جميع أنحــاء العالم اتخاذها من أجــل دعم تحويل 

النظــم الزراعيــة والغذائيــة فــي العالم. وبشــكل أكثر تحديًدا، يقــدم التقرير أدلة وتوجيهات بشــأن 
اإلجــراءات التــي يمكن أن تســاعد الجهــات الفاعلة في النظــم الزراعية والغذائيــة على معالجــة ضعفها 

أمــام الصدمــات وأوجه اإلجهــاد، وتعزيز قدرة هــذه النظم على دعم ســبل العيش والقيــام على نحو 
مســتدام بتوفيــر الحصــول المســتمر للجميــع على أغذية كافيــة وآمنة ومغذية فــي وجه االضطرابات.

وتحقيًقــا لهــذه الغايــة، وضعــت منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة )الفــاو( مجموعة من 
مؤشــرات القــدرة علــى الصمــود المصّممــة لقيــاس قوة اإلنتاج األولــي، ومدى توافــر األغذية، ودرجة 
وصــول األشــخاص إلــى األغذيــة الكافية حــول العالــم مــن الناحيتيــن الفيزيائيــة واالقتصاديــة. ويمكن 

أن تســاعد هــذه المؤشــرات فــي تقييــم قــدرة النظــم الزراعيــة والغذائيــة الوطنية علــى اســتيعاب تأثير 
أي صدمــة، األمــر الــذي يشــكل جانبًــا رئيســيًا من جوانــب القدرة علــى الصمــود. ويُظهــر التحليل أن 

قطــاع اإلنتــاج األولــي للبلــدان يتســم بمرونــة أكبــر عندمــا ينتج مزيًجــا متنوًعــا مــن المنتجــات الغذائية 
وغيــر الغذائيــة ويبيعهــا إلــى مجموعــة واســعة من األســواق، علــى المســتويين المحلــي والدولي، وهو 

تكويــن ياُلحــظ وجــوده بشــكل أساســي فــي البلــدان المرتفعة الدخــل أو البلــدان التي لديهــا قاعدة 
زراعيــة وغذائيــة كبيــرة. ولكــن مــن حيث توافــر األغذية، يُظهــر تحليــل المســارات المتعــددة لمصادر 

ســلع المحاصيــل واألســماك والثــروة الحيوانيــة أن البلــدان المنخفضــة الدخــل لديهــا تنوع يشــابه 
التنــوع الموجــود فــي البلــدان الكبــرى المرتفعــة الدخل.
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والجانــب المهــم اآلخــر الذي يؤكــده هــذا التقرير هــو أن البلــدان المنخفضة الدخل تواجــه تحديات 
أكبــر بكثيــر فــي ضمــان الوصــول الفيزيائي إلى األغذيــة من خالل شــبكات النقل، وهو أمر أساســي من 
أجــل الحفــاظ علــى فعالية سالســل اإلمــدادات الزراعيــة والغذائيــة. ويُظهر تحليــل للبيانــات من 90 بلًدا 

أنــه فــي حــال تعطل طــرق النقل الرئيســية، ســيكون لدى العديد مــن البلــدان المنخفضــة الدخل على 
وجــه الخصــوص قــدرة محدودة علــى جعل توزيع األغذيــة ال مركزيًا أو اســتخدام طرق توصيــل بديلة. 

وبالنســبة إلــى مــا يقــارب نصف البلــدان التــي خضعــت للتحليل، فإن إغالق روابــط حيوية على مســتوى 
الشــبكات مــن شــأنه أن يزيــد من وقــت النقل علــى المســتوى المحلي بنســبة 20 فــي المائة أو أكثر، 

ويعنــي ذلــك بالتالي زيــادة التكاليف وأســعار المــواد الغذائية بالنســبة إلــى المســتهلكين.

وعــن طريــق اتبــاع نهــج النظــم الزراعيــة والغذائيــة، يشــير التقرير أيًضــا إلــى أن المخاطــر المرتبطة 
بالحصــول علــى األغذيــة مــن الناحيــة االقتصاديــة هــي أكثر إثــارة للقلق أيًضــا. وعلــى الصعيــد العالمي، 

3 مليــارات شــخص يعجــزون عــن تحمــل كلفة نظــام غذائي صحــي من أجل  نعلــم بالفعــل أن حوالــي 
الحمايــة مــن ســوء التغذيــة. ونظــًرا إلــى أن األســر المعيشــية المنخفضــة الدخل تنفــق معظــم دخلها 

علــى األغذيــة، فــإن أي خســارة كبيرة فــي القوة الشــرائية - بســبب ارتفاع أســعار المــواد الغذائية 
أو فشــل المحاصيــل أو فقــدان الدخــل - ستشــكل تهديــًدا ألمنهــا الغذائــي وتغذيتها.  بشــكل حــاد 

وفــي الواقــع، يجــد هــذا التقريــر أن هنــاك مليار شــخص إضافي معرضــون للخطــر ألنهم لــن يكونوا 
قادريــن علــى تحمــل كلفــة نظــام غذائــي صحــي إذا أدت صدمة ما إلــى خفض دخلهــم بمقــدار الثلث. 

ويقــع عــبء هــذه الصدمة فــي الغالــب على عاتــق البلــدان المتوســطة الدخل، ولكــن التقرير يشــير 
أيًضــا إلــى أنــه في حال حــدوث صدمة دخل كهــذه، ســيعجز المزيد من األشــخاص نســبيا فــي البلدان 

المنخفضــة الدخــل عــن تحمــل كلفــة نمــط غذائــي كاٍف مــن حيث الطاقــة الغذائيــة. وال يمكــن القبول 
بهــذه المخاطــر فــي عالــم ينتج مــا يكفي مــن الغذاء إلطعــام جميع ســكانه. 

ويجــد التقريــر أن سالســل اإلمــدادات الزراعيــة والغذائيــة المتنوعــة والوافــرة والمتصلــة بشــكل جيد 
ضروريــة مــن أجــل زيادة القــدرة على الصمــود، فهي توفــر مســارات متعددة إلنتــاج األغذية واإلمداد 

بهــا وتوزيعهــا. ومــع ذلــك، فإن بعــض الجهــات الفاعلة في سالســل اإلمــدادات الزراعيــة والغذائية 
هــذه أكثــر ضعًفــا مــن غيرها. وضعف مؤسســات اإلنتــاج الزراعــي والغذائــي الصغيرة والمتوســطة 

الحجــم أمــر جســيم، فضــالً عــن حقيقــة أن القدرة علــى الصمود لــدى األســر المعيشــية الريفية - ال 
ســيما تلــك التــي تشــارك فــي اإلنتــاج الزراعي علــى نطاق صغيــر - تتعــرض بشــكل متزايــد لالختبار في 

وجــه األحــداث المناخيــة الســلبية واســتنزاف المــوارد الطبيعية.

واســتناًدا إلــى األدلــة الواردة في هــذا التقريــر، فــإن المنظمــة تتمتــع بمكانة قويــة لتوصــي الحكومات 
ا اســتراتيجيًا من االســتجابات  القــدرة علــى الصمــود فــي النظــم الزراعيــة والغذائية جــزًء بجعــل 

الوطنيــة والعالميــة للتحديــات الحاليــة والمســتقبلية. ويتمثــل أحــد المبــادئ التوجيهيــة فــي التنــوع – 
علــى مســتوى مصــادر المدخــالت، وتنــوع اإلنتاج، وأســواق المنتجات، وسالســل اإلمــداد - ألن التنوع 

يخلــق مســارات متعــددة الحتــواء الصدمــات. واالتصــال يضاعف مــن الفوائــد، فالشــبكات الزراعية 
والغذائيــة المتصلــة جيــًدا تتغلــب علــى االضطرابــات بشــكل أســرع عن طريــق تغييــر مصادر اإلمداد 

وقنــوات النقــل والتســويق والمدخــالت والعمالة.

وينبغــي للحكومــات أن تشــجع التنســيق والتنظيــم األفضــل لمؤسســات اإلنتــاج الزراعــي والغذائــي 
الصغيــرة والمتوســطة الحجــم داخــل سالســل اإلمــدادات الزراعيــة والغذائية، علــى ســبيل المثال، 
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تمهيد

مــن خــالل تشــكيل اتحــادات، ممــا يزيد مــن حجمها وبروزهــا وتأثيرهــا. وعلى نحــو مماثــل، يمكن 
لصغــار منتجــي األغذيــة أن يحافظــوا علــى القــدرة التنافســية والقــدرة علــى الصمــود باالندماج في 

سالســل اإلمــداد مــن خــالل جمعيــات المنتجيــن والتعاونيــات، وباعتماد الممارســات التــي تحافظ 
علــى المــوارد. وقــد تكــون هنــاك حاجة إلــى برامــج الحمايــة االجتماعية من أجل تحســين قدرة األســر 

المعيشــية الريفيــة علــى الصمــود عنــد حــدوث الصدمــات. وإضافة إلــى ذلــك، ينبغي للسياســات أن 
تعالــج قضايــا تتجــاوز النظــام الزراعــي والغذائــي، بمــا في ذلــك الحاجة إلــى خدمــات صحيــة وتثقيفية 

أفضــل، والمســاواة بيــن الجنســين ومشــاركة المــرأة؛ ويجــب أن تعترف السياســات بــدور اإلنتاج 
الزراعــي والغذائــي بوصفــه راعيًــا للبيئــة الطبيعيــة.

ًمــا راســًخا باالســتفادة مــن الفرصــة التــي تتيحهــا الفعاليــات، مثــل مؤتمــر قمة  وتلتــزم المنظمــة التزا
األمــم المتحــدة للنظــم الغذائيــة وفعاليــات أخــرى، من أجــل االنتقال مــن االلتزامات إلــى العمل 

بهــدف تحويــل النظــم الزراعيــة والغذائيــة لجعلهــا أكثــر كفــاءة وأكثر شــموالً وأكثر قــدرة على 
الصمــود وأكثــر اســتدامة مــن أجــل إنتاج أفضــل وتغذية أفضــل وبيئــة أفضل وحيــاة أفضــل للجميع، 

مــن دون تــرك أي أحــد خلف الركــب. ويقدم هــذا التقرير أدلــة وتوجيهــات من أجل اتخــاذ خطوات 
ملموســة في هــذا المنحــى المهم.

شو دونيو
المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

| 8 |
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النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود 
هي جزء استراتيجي من االستجابة العالمية 

للتحديات الراهنة والمستقبلية

تشــمل النظم الزراعيــة والغذائية اإلنتاج الزراعي 
األولــي للمنتجات الغذائيــة وإنتاج األغذية غير 
الزراعية المنشــأ وسلســلة اإلمدادات الغذائية 

مــن المنتجين إلى المســتهلكين، والمســتهلكين 
النهائييــن لألغذية )الشــكل ألف(. وعلى 

المســتوى العالمي، تنتج هــذه النظم حوالي 11 
مليار طن من األغذية كل ســنة وتشــكل العمود 
الفقــري للكثير من االقتصادات. وتتســم النظم 
الزراعيــة والغذائية، في عالــم مثالي، بالقدرة 
على الصمود والشــمول واالســتدامة، كما أنها 

تنتــج كمية كافية من األغذيــة المأمونة والمغذية 
للجميع وتولّد ســبل عيــش تضمن لجميع 

األشــخاص إمكانية الوصــول االقتصادي على هذه 
األغذيــة. ولكّن النظم الزراعيــة والغذائية تخفق 

اليــوم في إبقاء نحو 10 في المائة من ســكان 
العالــم بمأمن من الجوع.

وتتعرّض سالســل اإلمدادات الغذائية وسبل 
عيــش الجهات الفاعلة فــي النظم الزراعية 
والغذائية بشــكل متزايــد لالختالالت بفعل 

الصدمــات - من موجات الجفــاف والفيضانات 
إلى النزاعات المســلّحة وارتفاع أســعار األغذية 

– وحــاالت اإلجهاد الطويلــة األجل، بما في ذلك 
تغيّــر المناخ وتدهــور البيئة. وإن المخاطر 

وأوجه عــدم اليقين متأصلة فــي النظم الزراعية 
والغذائيــة. ولقد أصبحت هشاشــة النظم 

الزراعيــة والغذائية شــديدة الوضوح في عام 
2020 عندمــا أثارت التدابيــر الرامية إلى احتواء 
جائحــة فيروس كورونا المســتجد )كوفيد - 19( 

اختالالت في سالســل اإلمــدادات العالمية 
والوطنية وتســبّبت بانكمــاش اقتصادي في 

بلدان عديدة. وألحقت خســارة القّوة الشــرائية 
الضــرر باألمن الغذائي والتغذيــة لمليارات 
األشــخاص، ال ســيما في البلدان المنخفضة 

. الدخــل وفي صفوف أشــد الناس فقًرا

 
ً

تعالــج النظــم الزراعيــة والغذائيــة القــادرة فعــل
ي بجميــع أبعــاده

عــى الصمــود األمــن الغــذا�ئ
ينظــر هذا التقريــر في التحــدي المتمثل في بناء 

نظــم زراعية وغذائية أكثر قــدرة على الصمود. 
ويعــرّف قدرة النظام الزراعــي والغذائي على 
الصمــود بأنها »قدرة نظــام زراعي وغذائي ما 

مــع مرور الوقت - وفي ظــل أي اختالل - على 
ضمــان توافــر كمية كافية من األغذيــة المأمونة 

والمغذيــة للجميع وإمكانيــة الوصول إليها 
والحفــاظ على ســبل عيش الجهــات الفاعلة فيه، 

بصورة مستدامة«.

ويتألـّـف النظام الزراعــي والغذائي من ثالثة 
مكّونــات رئيســية هي: )1( اإلنتاج األولي؛ )2( 

توزيــع األغذية من خالل ربط اإلنتاج باالســتهالك 
عبر سالســل اإلمدادات الغذائية وشــبكات النقل؛ 
)3( االســتهالك األسري. وتشــمل الجهات الفاعلة 
الرئيســية: المنتجين األوليين؛ واألشــخاص الذين 

يؤّمنون اإلمــدادات بالمدخالت، وخدمات 
ما بعــد الحصاد، والتخزين، والنقــل، وتجهيز 

األغذية؛ وموّزعــي األغذية، والبائعيــن بالجملة 
والتجزئة؛ واألســر المعيشــية، واألفراد بصفتهم 

ــتهلكين النهائيين. المس

ويجــب أن يتمتع النظــام الزراعي والغذائي 
القادر فعــاًل على الصمود بقــدرة كبيرة على 

الوقاية من أي اختالل، واســتباقه، واســتيعابه، 
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والتكيـّـف معه، والتحّول فــي وجهه من أجل 
تحقيــق الهــدف الوظيفــي المتمثّل في ضمان 

األمــن الغذائــي والتغذية للجميع وســبل العيش 
والمداخيــل الالئقــة للجهات الفاعلــة في النظام 

الزراعــي والغذائي )الشــكل 1(. وتعالج هذه 
القــدرة على الصمود األمن الغذائــي بجميع 

أبعــاده ولكّنهــا تركّز بصورة خاصة على اســتقرار 
إمكانية الوصول واالســتدامة، األمــر الذي يضمن 

تحقيــق األمن الغذائي في األجليــن القصير 
والطويل على الســواء. 

ا فيمــا تقــّوض  ً حــدث الصدمــات أثــًرا مبــا�ش
ُ
ت

ي قــدرة النظــم  حــاالت اإلجــاد بشــكل تدريــ�ج
عــى التأقلم

تتعــّرض الزراعــة، مقارنــة بالقطاعات 
االقتصاديــة األخرى، ألخطــار طبيعية معاكســة، 
ال ســيما المرتبطــة بالمنــاخ، وتتأثر بها بشــكل 
غيــر متناســب. وتُحدث الصدمات أثًرا مباشــًرا 

فيمــا تعــّد حاالت اإلجهــاد عمليــات بطيئة 
تقــّوض بشــكل تدريجي قــدرة النظام على 

التأقلــم مــع التغييــر، األمر الــذي يجعله أكثر 

هشاشــة. وتتعــّرض مكّونــات النظام الزراعي 
والغذائــي والجهــات الفاعلــة فيه ألنواع 

ودرجــات مختلفة مــن الصدمات وحاالت 
اإلجهــاد التــي يمكنها أن تنتشــر بســرعة في 

النظــام بأكملــه مع إحــداث تأثيــرات مختلفة 
علــى مكّونــات وجهــات فاعلــة مختلفة في 

النظــام. وفــي ما يخــص المنتجيــن، فإنه من 
األرجــح أن تؤثــر الصدمات على ســبل عيش 
صغــار المشــّغلين ذوي الدخــل المنخفض؛ 
أمــا بالنســبة إلــى مســتهلكي األغذية، فإن 

األشــخاص األشــد فقًرا هم األكثر تأثــًرا بارتفاع 
األغذية. أسعار 

وتســاعد اســتراتيجيات إدارة المخاطــر التي 
مــن شــأنها أن تحد من التعــّرض لصدمة 

محــددة معروفــة - مثل التأهــب للجفاف - 
ومــن قابليــة التأثر بهــا، على بناء قــدرة النظم 

الزراعيــة والغذائيــة علــى الصمود. ولكن 
أزمــة كوفيــد - 19 بيّنــت أنه ال يمكــن التنبؤ 

ببعــض الصدمــات مــن حيــث توقيتها ومداها. 
وبالتالــي، ال يقتصــر بنــاء القدرة علــى الصمود 

 الجهات الفاعلة واأل�شطة المعن�ة ب�نتاج األغذ�ة، وتخ��نها، وتجم�عها،
ص

�
ها، وتوز�عها، و�س��قها، والتخل �  ومناولتها ما �عد الحصاد، ونقلها، وتجه��

منها، واستهال�ها

وة الحيوان�ة، والغا�ات، ومصا�د  الزراعة - المحاص�ل، وال��
األسماك، وت���ة األح�اء المائ�ة

�
�النظم الغذا��

غ�� الغذا��

النظم الزراع�ة والغذائ�ة

مصدر غ�� زرا��

سالسل اإلمدادات
غ�� الغذائ�ة 

الشكل ألف  اإلطار المفاهيمي للنظم الزراعية والغذائية

مالحظة: تشمل األغذية غير الزراعية المنشأ المنتجات الشبيهة باللحوم التي يتم إنتاجها بواسطة علم األحياء االصطناعي. 

المصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة ألغراض هذا التقرير. 
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علــى إدارة المخاطــر فحســب: فالنظــم الزراعية 
والغذائيــة القــادرة على الصمــود هي مكّون 

اســتراتيجي مــن االســتجابة العالميــة للتحديات 
الراهنــة والمســتقبلية.

القــدرة عــى تحّمــل الصدمــات وحــاالت 
ي بيئــة 

اإلجهــاد والنهــوض منهــا أمــر أســاسي �ف
ف تتســم بعــدم اليقــ�ي

يتمثــل أحــد محــاور التركيز الرئيســية لهذا 
التقريــر فــي بناء قدرة النظــم الزراعية 

والغذائيــة على اســتيعاب آثــار الصدمات 
وحــاالت اإلجهاد. وتشــير القدرة االســتيعابية 
إلــى القــدرة على تحّمــل الصدمات وحاالت 

اإلجهــاد والنهوض فــي أعقابها باســتخدام 
اســتجابات محــددة مســبًقا من أجــل المحافظة 

علــى الهيــاكل والوظائف األساســية الضرورية 

وإعــادة بنائهــا. ومن المهم بشــكل خاص أن 
تتــم معالجــة الصدمــات التي ال يمكــن توقّعها.

ويتحــدد حجم اآلثــار الناجمة عــن الصدمات 
وحــاالت اإلجهــاد بمواطن الضعــف المحددة 

فــي النظــم الزراعيــة والغذائية وقدرة 
مكّونــات هــذه األخيــرة والجهات الفاعلــة فيها 

علــى الصمــود، وبفعــل الســياق المحيط بها 
والقطاعــات الخارجيــة، مثل الطاقــة والصحة 
2(. فالروابــط المتبادلــة والمعّقدة  )الشــكل 
تعنــي أن االختــالالت في إنتــاج األغذية تؤثر 

علــى األمن الغذائي لألســر المعيشــية، في 
حيــن أنه يمكــن للصدمات التــي تؤثر في 

اســتهالك األغذيــة أن تحدث أثــًرا ارتداديًا على 
المنتجيــن؛ وهــو مــا يؤثر بدوره علــى البيئة.

االستدامة

القدرة مع مرور الوقت

� لضمان �ش�ل مستدام
� يتمتع بها نظام زرا�� وغذا��

ال��

توافر

و�م�ان�ة الوصول إ�

�م�ة �اف�ة من األغذ�ة المأمونة والمغذ�ة

للجميع

� ظل أي اختالل �ان
��

صفة الفاعل

االستقرار

الوصول

التوافر

االستخدام

�
، �ال�س�ة إ� األمن الغذا�� إن قدرة النظم الزراع�ة والغذائ�ة ع� الصمود ��

الشكل 1  قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود واألبعاد الستة لألمن الغذائي والتغذية

المصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة باالستناد إلى فريق الخبراء الرفيع المستوى. 2020، الشكل 1.
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فهم وظائف النظم ومواطن الضعف فيها

يحلّل التقرير القدرة االســتيعابية للنظم الزراعية 
والغذائية على المســتوى الوطني باستخدام 

سلســلة من المؤشرات المرتبطة بأربع وظائف 
رئيســية تؤديها من أجل ضمان: )1( اإلنتاج 

األولي المتماســك؛ )2( توافر األغذية؛ )3( إمكانية 
الوصــول الفيزيائي إلى األغذية؛ )4( وإمكانية 

الوصــول االقتصادي إلى األغذية. وكل نظام وطني 
فريد من نوعــه، ويتضّمن مكّونات وجهات فاعلة 
عديدة، ويعمل على مســتويات مترابطة عديدة، 
ويشــمل التجارة الدولية في الكثير من األحيان. 

ويتعيّن على واضعي السياســات أن يفهموا طريقة 
عمل النظــام وأن يكونوا مدركين لمواطن الضعف 

المحتملة فيه. 

ف  كاء التجاريــ�ي ي اإلنتــاج والــرش
مــن شــأن التنــّوع �ف

المســاعدة عــى التقليــل مــن المخاطــر
عمــدت منظمة األغذية والزراعــة، لقياس قدرة 

المنتجيــن األوليين على اســتيعاب الصدمات، 
بوضع مؤشــر مرونة خــاص باإلنتاج األولي 

بغيــة قيــاس مدى تنّوع إنتاج مختلف الســلع 
المحصوليــة والحيوانية والقــدرة على اإلنتاج 

لألســواق المحلية وأســواق التصدير. وتشير 
القيمــة المرتفعة لمؤشــر المرونة الخاص 

باإلنتاج األولــي إلى تعدد المســارات المحتملة 
لتوليــد القيمــة الزراعية وإيجاد منافــذ نهائية 
لإلنتاج الغذائي األولي. بالنســبة إلــى غالبية 

البلدان، يظهر مؤشــر المرونــة الخاص باإلنتاج 
األولي أنــه مدفوًعا بتنّوع األســواق المحلية، 

فالبلــدان ذات قيم التنّوع األدنى منحازة بشــّدة 
إلى األســواق المحلية )الشــكل 3(. ومعظم هذه 

األ� المع�ش�ة الزراع�ة
 والمنتجون واألعمال التجار�ة 

الزراع�ة والغذائ�ة

سالسل اإلمدادات الغذائ�ة 
وش�كة نقل األغذ�ة

األ� المع�ش�ة�األفراد بوصفهم 
� مستهل���

نجاح العمل التجاري وس�ل الع�ش (األر�اح، 
واالس�ثمارات، واالبت�ار، والنمو)

التدفق المستقر والمتواصل ل�م�ات �اف�ة 
� �سهل الوصول إليها  من األغذ�ة المغذ�ة ال��

�ط��قة مستدامة

� والتغذ�ة 
� األمن الغذا�� تحس��

(ال س�ما للضعفاء)

� وجه ماذا؟
� وجه ماذا؟قدرة ماذا ع� الصمود؟الصمود ��

القدرة ع� الصمود ��

� فّعال �جميع مكّوناته
نظام زرا�� وغذا�� �

� الوط��
النظام الزرا�� والغذا��

التجارة الدول�ة

الصدمات وحاالت اإلجهاد

قاعدة الموارد
 الطب�ع�ة

الماد�ة األح�ائ�ة والب�ئ�ة

الصح�ة

القانون�ة

االجتماع�ة واالقتصاد�ة 
والد�مغراف�ة

االجتماع�ة والس�اس�ة

العوامل المتصلة �الس�اق

الظروف المناخ�ة والب�ئ�ة

االقتصاد ال���

المؤسسات والس�اسات
 واألنظمة

القطاعات�النظم األخرى
 (الطاقة، الصحة)

الواردات
الصادرات

الشكل 2 اإلطار المفاهيمي لتحليل قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود

المصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة ألغراض هذا التقرير.
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موجز عن حالة األغذية والزراعة 2021

البلــدان هي بلدان منخفضــة الدخل تمارس 
قــدًرا قلياًل مــن التجارة الخارجيــة. وثمة تنويع 

أكبــر في البلــدان المرتفعة الدخل أو في 
البلــدان ذات القاعدة الزراعية الكبيــرة. وتعتمد 

هــذه البلــدان على مزيج من الميزات النســبية 
في إنتــاج المنتجات الزراعيــة وتصديرها، وعلى 

االنفتــاح على التجارة الدوليــة، وعلى الطلب 
المحلــي الكبير.

لكن حتــى البلدان التي لديهــا قاعدة زراعية 
كبيــرة وطلب قوي على التصديــر قد تظهر 

ضعًفــا في القدرة على اســتيعاب الصدمات إذا 
كان عدد شــركائها التجاريين أو الســلع األساســية 

التــي تصّدرها محــدوًدا. فإذا تعرّض هؤالء 
الشــركاء أو السلع األساســية لصدمة ما، تصبح 
الخيــارات المتاحة أمام هــذا البلد محدودة. 

وتتمثــل إحدى الوظائــف المهّمة األخرى التي 
تؤديهــا النظم الزراعية والغذائيــة في توفير 

مجموعــة متنوعة من األغذيــة التي تؤّمن 
المغّذيات األساســية لصحة اإلنســان. ولقياس 
قدرة هــذه النظم على اســتيعاب الصدمات 
وضمــان توافر األغذية الالزمــة لنمط غذائي 

، قامت منظمــة األغذية والزراعة ألغراض  مغــذٍّ
هــذا التقريــر أيًضا بتطوير مؤشــر مرونة المصادر 
الغذائية. ويرصد هذا المؤشــر مســارات المصادر 

المتعددة للســلع المحصولية والســمكية 
والحيوانيــة التي يتيحها اإلنتــاج المحلي، 

والــواردات الغذائية، والمخزونــات المتوافرة. 
واتّضــح أن البلدان تنّوع مصــادر أغذيتها بطرق 

مختلفــة وأن الفعاليــة فــي التنويع ال تتوقف 
على حجم البلد أو مســتوى الدخل )الشــكل 4(. 
ويُحدث الدخــل فرقًا عند تنويــع مصادر الفواكه 

والخضــروات وهو يكون محــدوًدا في البلدان 
المنخفضــة الدخل بســبب القيود اللوجســتية 

المتصلــة بنقــل وتخزين األغذية القابلــة للتلف.

وتســّجل البلدان التي تستورد ســلًعا عديدة 
ومن شــركاء تجاريين عديديــن أعلى الدرجات 
بالنســبة إلى مؤشــر مرونة المصادر الغذائية 

بفضــل االتقاء من الصدمــات في اإلمدادات عبر 

تنويع الشــركاء والســلع. وفي المقابل، تكون 
البلــدان المعتمدة على الــواردات الغذائية من 

مصــادر رئيســية قليلة ضعيفــة أمام الصدمات 
التــي تصيب شــركاءها التجاريين. وفي هذه 
الحالة، يمثّل تنويع ســلّة الواردات والشــركاء 

التجارييــن الدولييــن، وربما االســتثمار أيًضا في 
المخزونــات المحلية، أمــًرا حكيًما.

ي 
يــا�ئ ف ضمــان إمكانيــة الوصــول الف�ي

واالقتصــادي إىل األغذيــة هــو جانــب 
أســاسي مــن قــدرة النظــم الزراعيــة 

والغذائيــة عــى الصمــود

تضمن شــبكة النقــل الفعالة والمرنة ذات 
التكرار األمثــل، إمكانية الوصــول الفيزيائي إلى 

األغذية على المســتوى الوطنــي الفرعي. وقد 
عمــدت المنظمة إلى تحليــل مواطن الضعف 

الهيكليــة في شــبكات نقل األغذيــة حول العالم 
مــن خالل النظر فــي كيفية قيام شــبكات النقل 

بربــط مفاصل الطلب على األغذيــة بالمكان 
الــذي يتــم فيه إنتاج هذه األغذية. وقــام التحليل 

بقياس قــدرة النظم الغذائية على االســتجابة 
محليًــا لالختالالت، وتوافر القنــوات البديلة، 
ومــدى تأثر النظم بإغالق الروابط الحاســمة 

بســبب الصدمــات أو حاالت اإلجهاد. وفي 
حيــن كانت لدى عدد من البلــدان الكبيرة جًدا 
شــبكات توزيع طويلة، قد يكون مــن الممكن 

تكييــف إنتاج األغذيــة وتوزيعها في بلدان 
أخــرى مع نظــام محلي بقدر أكبــر، عند الحاجة. 

وتواجه البلــدان المنخفضة الدخــل التحديات 
األكبــر فــي تطبيق تدابير القــدرة على الصمود 

المتخــذة على نطاق النظــام بكامله، على 
شــبكات نقل األغذية الخاصة بهــا. كما أنها 

تتمتــع بقــدرة محدودة علــى التكيّف مع نظام 
محلــي وتفتقــر إلى القنوات البديلــة الموثوقة 
أثنــاء االختالالت )الجــدول 1(. وبما أن القدرة 

علــى الصمود القائمة على قرب المســافة 
تتوقــف علــى كيفية توزيع اإلنتاج نســبة إلى 
الطلــب، تُعــّد بعض البلدان الكبــرى المرتفعة 

الدخــل ضعيفة هي األخرى. وبالنســبة إلى 
«حوالــي نصــف البلدان التي جــرى تحليلها، يزيد 
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الشكل 3 مؤشر مرونة اإلنتاج األولي من حيث البروتينات، 2018-2016

مالحظات: يشير الرسم البياني إلى مساهمة تنوع الصادرات والشركاء التجاريين مقابل مساهمة تنوع اإلنتاج المحلي للسوق المحلية بالنسبة إلى كل من القيمة اإلجمالية لمؤشر مرونة اإلنتاج األولي، من حيث 

البروتينات. ويمثّل حجم الفقاعات البرتقالية التوازن بين االثنين )أي التوازن بين ما يتم تصديره وما يذهب إلى السوق المحلية(. وتمتلك البلدان الموضوعة على الخط المائل نفسه القيمة نفسها في ما يتعلق 

بمجموع التصدير والتنوع المحلي - 0.4 و0.5 و0.6 على التوالي. وتشمل النتائج جميع سلع المحاصيل والثروة الحيوانية التي توفرت عنها بيانات عن اإلنتاج والتجارة في قاعدة البيانات اإلحصائية في منظمة 

األغذية والزراعة. وتم استثناء مصايد األسماك وتربية األحياء المائية بسبب نقص البيانات عن الشركاء التجاريين وعوامل تحويل البروتينات ألنواع األسماك. ونظرًا إلى محدودية بيانات أسعار المنتجين، تم أيًضا 

استثناء السلع الزراعية غير الغذائية، فيما يُعتبر محتوى البروتينات في السلع الغذائية بمثابة مؤشر بديل للقيمة الزراعية. وتُحتسب معامالت تحويل البروتينات بناءً على البيانات المتاحة من قاعدة البيانات 

اإلحصائية في المنظمة، وتستخدم بعد ذلك لتحويل أطنان من الطعام إلى أطنان من البروتينات. ولتبسيط الرسم البياني، تم استثناء 90 بلًدا تداخلت بياناتها في الرسم البياني. وتمثّل النتائج متوسط ثالث 

سنوات لألعوام 2016 و2017 و2018. وترد النتائج للمجموعة الكاملة للبلدان في الملحق 3 في التقرير. ويرجى مراجعة الملحق 1 في التقرير لالطالع على المنهجية ومصادر البيانات.

المصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة ألغراض التقرير.
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الشكل 4 مؤشر مرونة المصادر الغذائية  من حيث بكيلو السعرات الحرارية، 2018-2016

مالحظات: يبين الرســم البياني مســاهمة الواردات وتنوعها )المحور األفقي( مقابل مســاهمة اإلنتاج المحلي )المحور العمودي( في القيمة اإلجمالية لمؤشــر مرونة المصادر الغذائية، من 

حيث الســعرات الحرارية. ويمثّل حجم الفقاعات الزرقاء مســاهمة المخزونات في مؤشــر مرونة المصادر الغذائية. وتمتلك البلدان الموضوعة على الخط المائل نفســه القيمة نفســها لتنوع 

اإلنتــاج والواردات - 0.4 و0.5 و0.6 على التوالي. وتشــمل النتائج جميع ســلع المحاصيل واألســماك والثــروة الحيوانية التي توفرت عنها ميزانيات جديــدة لألغذية وبيانات تجارية جديدة في 

قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة. وتســتند معامالت تحويل الســعرات الحرارية إلى بيانات قاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة ثم تســتخدم لتحويل أطنان من األغذية إلى كيلو ســعرات 

حرارية. وتمثّل النتائج متوســط ثالث ســنوات لألعوام 2016 و2017 و2018. وترد في الملحق 3 في التقرير بيانات المجموعة الكاملة من البلدان المصنفة بحســب مســاهمات مؤشــر مرونة 

المصــادر الغذائية. ويرجى مراجعة الملحق 1 في التقرير لالطالع علــى المنهجية ومصادر البيانات.

المصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة ألغراض التقرير.
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موجز

إقفال الروابط الشــبكية الحاســمة وقت السفر 
المحلي بنســبة 20 فــي المائة أو أكثر، األمر 

الذي يؤدي إلى زيــادة كلفة األغذية.

وإن تأميــن الوصول الفيزيائي إلــى األغذية ليس 
كافيًــا لتحقيق األمــن الغذائي. فينبغــي للنظام 
الزراعــي والغذائي الذي يعمــل بصورة جيدة 
أن يضمــن أيًضا إمكانيــة الوصول االقتصادي 

إلى األغذيــة. وعلى المســتوى العالمي، يعجز 
حوالــي 3 مليارات شــخص عن تحّمــل كلفة نمط 
غذائــي صحي يحميهم من ســوء التغذيــة بجميع 

أشــكاله. وســتتجاوز األنماط الغذائية الصحية 
القــدرات المالية لمليار )1( شــخص إضافي في 

حال أّدت صدمــة معيّنة إلــى تخفيض دخلهم 
بمقــدار الثلث. ومن بين مليار )1( شــخص 

معــرّض لهذا الخطر، يعيش 95 فــي المائة في 
البلــدان المتوســطة الدخل من الشــريحتين الدنيا 

والعليــا )الجدول 2(. وفي البلــدان المنخفضة 
الدخــل التــي تعجز فيهــا غالبية كبرى من 

الســكان بالفعــل عن تحّمل كلفــة نمط غذائي 
صحــي، يتمثــل التحدي في عجــز عدد أكبر من 

ذلك عــن تحّمل كلفة نمــط غذائي كاٍف من 
حيــث الطاقة الغذائية ويتألــف بصورة خاصة 

من أغذية أساســية نشــوية توفّر الطاقة الالزمة 
ليــوم من العمل.

ولضمــان الكلفة الميســورة للنمط الغذائي 
الصحــي، يجب إّما أن تنخفــض كلفة األغذية أو 
أن تزيــد مداخيل الســكان الضعفاء أو أن تكون 
مدعومــة مثــاًل من برامج الحمايــة االجتماعية - 

أو االثنيــن في أفضل األحوال )الشــكل 6(.

تدعم سالسل اإلمدادات الغذائية المتنوعة 
والمتكررة والمترابطة بشكل جيد القدرة 

على الصمود

يدعم األداء الســلس لسالسل اإلمدادات 
الغذائية قــدرة النظم الزراعيــة والغذائية 

الوطنيــة علــى الصمود. وتتألف سلســلة 
اإلمــدادات الغذائية من أنشــطة مترابطة 
تضطلــع بها جهــات فاعلة مختلفــة تعتمد 

بدورهــا على سالســل جانبيــة توفّر المدخالت 
والخدمــات اللوجســتية. وتتوقف قدرة سلســلة 
اإلمــدادات الغذائية على اســتيعاب الصدمات 
علــى قــدرة كل جزء من أجزائهــا على الصمود. 

ومن شــأن سالســل اإلمدادات الغذائية المتنوعة 
والمتكــررة والمترابطــة على نحــو جيّد أن تعزز 
قــدرة النظــم الزراعية والغذائيــة على الصمود 

من خــالل توفير مســارات متعددة إلنتاج 
ــا وتوزيعها.  األغذية والتزّود به

ويُعّد فهــم كيف يمكــن للصدمات وحاالت 
اإلجهــاد أن تؤثر في سلســلة إمدادات غذائية 

معيّنــة أمًرا أساســيًا لتطويــر القدرات على 
الصمــود. ولقد أثبتت سالســل اإلمدادات 

الغذائيــة الحديثــة الواســعة النطاق قدرتها 
علــى الصمــود في وجــه عمليات اإلغالق العام 

بســبب جائحــة كوفيد19- ألنهــا تعمل على 
مســتوى عالمــي وتتمتع بالقدرة علــى التكيّف 

مع االختالالت مــن الناحيتيــن الجغرافية 
والزمنية. وكانت سالســل اإلمــدادات االنتقالية 

التــي تنطوي على تعدد مؤسســات اإلنتاج 
الزراعــي والغذائــي الصغيرة والمتوســطة الحجم 
وتعتمــد اعتمــاًدا كثيًفــا على اليــد العاملة، أكثر 

تأثــًرا باالختــالالت في اليــد العاملة والنقل. 
وبيّنــت األدلة أيًضا أن بعض سالســل اإلمدادات 
التقليديــة – القصيــرة من الحيــث الحجم والتي 
يشــارك فيها عدد صغيــر من الوســطاء المحليين 

- قد ســّدت فجــوات تركتها السالســل الحديثة 
واالنتقاليــة التــي تعرّضت لالختالل بســبب 

عمليــات اإلغالق العام. وأثبتت سالســل عديدة 
عن ســرعة في االســتجابة، ال ســيما في البلدان 

المرتفعــة الدخل. ولكن سالســل اإلمدادات 
التقليديــة أكثر هشاشــة في العادة ألن اتســامها 

بطابــع غير رســمي فــي الكثير من األحيان 
يجعلهــا غيــر مرئية في اإلحصــاءات الوطنية 
وغيــر مشــمولة في الدعــم الحكومي وبرامج 

«الحمايــة االجتماعية )الشــكل 8(.

»
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 التدابير المتخذة على نطاق البلد
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الواليات المتحدة األمريكية

الجدول 1 مؤشرات القدرة على الصمود والتعرض للمخاطر الخاصة بشبكات نقل األغذية في بلدان مختارة

المفتاح الخاص بقدرة شبكة نقل األغذية على الصمود

منخفضة متوسطة مرتفعة مرتفعة جًدا

مالحظة: يتم قياس القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة على النحو التالي: منخفضة عندما تكون القيم أقل من 0.02 أو معادلة لها؛ ومتوسطة عندما تتراوح القيم ما بين 0.03 و0.05؛ ومرتفعة 

عندما تتراوح بين 0.05 و0.2؛ ومرتفعة جًدا عندما تتجاوز 0.2. ويتم قياس ازدواجية الطرق على النحو التالي: منخفضة عندما تكون القيم أقل من 70 أو معادلة لها؛ ومتوسطة عندما تتراوح القيم بين 70 

و80؛ ومرتفعة عندما تتراوح بين 80 و90؛ ومرتفعة جًدا عندما تتجاوز 90؛ ويتم قياس كلفة االلتفاف النسبي )التأثير المحلي( على النحو التالي: منخفضة )القدرة على الصمود( عندما تتجاوز القيم 30؛ 

ومتوسطة عندما تتراوح القيم بين 15 و30؛ ومرتفعة عندما تتراوح بين 5 و15؛ ومرتفعة جًدا عندما تكون القيم أقل من 5 أو معادلة لها. وأخيرًا، يتم قياس كلفة االلتفاف النسبي )التأثير الكلي( على النحو 

التالي: منخفضة )القدرة على الصمود( عندما تتجاوز القيم 10؛ ومتوسطة عندما تتراوح القيم بين 5 و10؛ ومرتفعة عندما تتراوح بين 2 و5؛ ومرتفعة جًدا عندما تكون القيم أقل من 2 أو معادلة لها. ويتم 

تصحيح القدرة على الصمود القائمة على قرب المسافة بالنسبة إلى الوزن باألطنان. وقد تم اختيار البلدان على أساس عدد السكان )أكثر من 5 ماليين( ومجموعات الدخل واألقاليم، وذلك للحصول على 

أكبر قدر ممكن من التمييز. ويرجى مراجعة الملحق 1 في التقرير لالطالع على المنهجية والملحق 3  في التقرير لالطالع على النتائج  للمجموعة الكاملة من البلدان.

المصدر:Nelson  وآخرون )ســيصدر قريبًا(.
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موجز

اتيجيات بنــاء القــدرة عــى  قــد تنطــوي اســ�ت
الصمــود عــى مقايضــات مــع الكفــاءة والشــمول

إن الشــركات  الزراعية والغذائيــة لديها قدرات 
مختلفــة علــى الصمود في وجــه المخاطر والقيام 

باالســتثمارات لبناء القدرة علــى الصمود. كما 
يمكن أن تلجأ الشــركات إلى اســتراتيجيات 
التنويــع أو التكرار التي تعــزز قدر النظام 

الزراعــي والغذائي على اســتيعاب الصدمات 
من خــالل تكرار المكونات والوظائف الحاســمة 

الجدول 2 مؤشرات عدم القدرة على تحّمل كلفة األنماط الغذائية الصحية

 
عدد األشخاص العاجزين عن 

تحّمل كلفة نمط غذائي صحي 
في عام 2019

عدد األشخاص المعرّضين لخطر 
عدم القدرة على تحّمل كلفة 
نمط غذائي صحي في حال 
تقلّص دخلهم بمقدار الثلث

العدد اإلجمالي )بالماليين(في المائةالعدد اإلجمالي )بالماليين(في المائة

41.93 000.513.4956.4العالم

16.95.818.16.2آسيا الوسطى

23.9530.018.0398.0آسيا الشرقية وجنوب شرق آسيا

1.712.03.122.0أوروبا

19.3113.014.585.0أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

45.0178.015.160.0أفريقيا الشمالية وآسيا الغربية

1.45.10.51.7أمريكا الشمالية

1.80.50.90.2أوسيانيا

71.31 282.016.8303.0آسيا الجنوبية

84.7875.07.881.0أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

مجموعات البلدان المصّنفة بحسب الدخل

87.6463.06.937.0البلدان المنخفضة الدخل

 البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة 

الدنيا
69.61 953.015.9447.0

 البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة 

العليا
21.1568.017.1460.0

1.416.01.112.0 البلدان المرتفعة الدخل

مالحظات: يوضح الجدول عدد ونصيب األشخاص الذين ال يستطيعون تحّمل كلفة نمط غذائي صحي، أو المعرّضين لخطر عدم القدرة على تحّمله إذا أدت 

صدمة ما إلى خفض دخلهم بمقدار الثلث، بحسب اإلقليم وفئة الدخل في عام 2019. وتم الحصول على كلفة النمط الغذائي الصحي لعام 2019 من منظمة 

األغذية والزراعة وآخرون )2021(.31 ويرجى مراجعة الملحق 1 في التقرير لالطالع على المنهجية والملحق 3 لالطالع على النتائج للمجموعة الكاملة من البلدان. 

المصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة ألغراض التقرير.

»

»
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الشكل 6  موضع بلدان مختارة استناًدا إلى مستوى الحصول االقتصادي على نمط غذائي صحي 
ومؤشر مرونة المصادر الغذائية من حيث كمية الفواكه والخضروات المستهلكة، 2019-2016

مالحظات: يمثّل المحور األفقي نسبة السكان الذين ال يستطيعون تحّمل كلفة نمط غذائي صحي، بينما يمثّل المحور العمودي نسبة السكان المعرّضين لخطر عدم القدرة على 

تحّمل كلفة نمط غذائي صحي إذا أدت صدمة ما إلى خفض دخلهم بمقدار الثلث أو أكثر. ويشير حجم الفقاعة لكل بلد إلى قيمة مؤشر مرونة المصادر الغذائية )انظر اإلطار 

5 في التقرير( بأطنان الفواكه والخضروات. وتسهيالً للعرض البياني، لم يرد ذكر البلدان المرتفعة الدخل العشرين التي تتدنى فيها مستويات عدم القدرة على تحمل الكلفة إلى 

حددها األدنى )بما يمثل نسبة 1 في المائة(. ويشير مؤشر مرونة المصادر الغذائية إلى متوسط بيانات الفترة 2016-2018، فيما يشير مؤشر الوصول االقتصادي إلى بيانات عام 

2019. ويرجى مراجعة الملحق 1 في التقرير لالطالع على المنهجية والملحق 3 في التقرير لالطالع على النتائج للمجموعة الكاملة من البلدان.

المصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة ألغراض التقرير.
| 19 |



موجز

األهميــة، أو كال األمرين مًعا، على حســاب 
الكفــاءة. وللحد من هــذه المقايضات، قد 

تســعى الشركات إلى إقامة شــراكات مع شركات 
أخــرى تكّملها. ولكّن ذلــك قد ال يكون أمًرا 

ممكًنا بالنســبة إلى لشــركات اإلنتاج الزراعي 
والغذائــي الصغيرة والمتوســطة الحجم التي 

تواجه التحــدي المزدوج المتمثل فــي التمتع 
بالقــدرة على الصمــود والحفاظ في الوقت 

نفســه على القدرة التنافســية. 

وتُعــّد البنــى التحتية العامة التي تســاعد على 
تجّنــب الصدمات أو االتقــاء منها ضرورية في 
جميع هذه االســتراتيجيات. وســيكون بإمكان 
الشــركات التــي لديها بنــى تحتية متطورة أو 
القــدرة على القيام باالســتثمارات الالزمة أن 
تصمــد وتنافس تلك التــي لديها قدرات أقّل. 

وتفقد المنشــآت الزراعيــة والغذائية والمزارعون 
والمناطــق الزراعيــة التي يتم اســتبعادها صلة 
الوصــل المهمــة التي تربطها بأســواق المناطق 

انتقال�ة

قا�ل�ة التأثر:
     تعدد الوسطاء

ة �ال�س�ة إ� سالمة األغذ�ة      مخاطر كب��

القدرات ع� الصمود:
موارد محدودة

تجزؤ
انخفاض التن�ع والتكرار

متدن�ة

حديثة

قا�ل�ة التأثر:
     تعدد الوسطاء

ة �ال�س�ة إ� سالمة األغذ�ة      مخاطر كب��

القدرات ع� الصمود:
كفا�ة رأس المال

� التنّ�ع والتكرار
القدرة ع� االس�ثمار ��

تقل�د�ة

قا�ل�ة التأثر:
عدد محدود من الوسطاء

القدرات ع� الصمود:
موارد محدودة

انخفاض التن�ع والتكرار

القدرات ع� الصمود

ر قا�ل�ة التأثّ

عال�ةعال�ة

عال�ة

متدن�ة

متدن�ة

الشكل 8 رسم توضيحي مبّسط لثالثة أنواع من سالسل اإلمدادات الغذائية في ما يتعّلق بتأثرها 
بالصدمات وحاالت اإلجهاد وقدراتها على الصمود

المصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة ألغراض التقرير.

»
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الحضريــة وأســواق التصدير وتجد نفســها عالقة 
فــي براثن الفقر حيث يؤدي التقاء األســواق 

وتغيّــر المنــاخ إلى جعلها هشــة بصورة خاصة. 
وقــد تفــوق التكاليف االجتماعيــة المتأتية عن 
ذلــك المكاســب التي يتــم تحقيقها من زيادة 

قدرة الشــركات الكبــرى على الصمود.

وإن محدوديــة الموارد المتاحة لصغــار المنتجين 
ومؤسســات اإلنتاج الزراعــي والغذائي الصغيرة 

والمتوســطة الحجم قد تجعــل التعافي من 
اختــالل معيّن أمًرا أصعب فــي معظم األحيان. 

ويمكن لتســهيل الحصــول على االئتمانات 
والمعلومــات أن يولّد أوجه تآزر بيــن الفعالية 

والقــدرة على الصمود، ما يســّرع وتيرة التعافي. 
ويمكــن للحكومات أن تدعم أيًضا تحســين 

التنســيق بين مؤسســات اإلنتاج الزراعي 
والغذائي الصغيرة والمتوســطة الحجــم وتنظيمها 
داخل سالســل اإلمدادات الغذائيــة. ويتمثل أحد 
الُنهج في تشــكيل االتحادات التي توّســع نطاق 
المؤسســات الصغيرة ومكانتها وتأثيرها وتســّهل 

الحصــول على التمويــل الخاص والعام. ومن 
شــأن تعزيز العالقات في ما بين المؤسســات 

ضمن الشــبكات أو التحالفات االســتراتيجية أن 
يولّد رأســمااًل ترابطيًــا وهيكليًا وإدراكيًا، وأن 

ينهــض باإلدارة األقوى واألكثر فعاليــة للمخاطر 
مــن خالل تجميع الموارد، وأن يحّســن الوصول 
إلــى التكنولوجيات الحديثــة والدراية. وبإمكان 
أدوات التنميــة اإلقليمية من قبيــل التجمعات 

اإلنتاجيــة أن تخفــف بدورها من القيود 
المفروضــة على االئتمانات وأن تيّســر برامج 

التنمية البشــرية ونشــر التكنولوجيات الرقمية.

تعّزز سبل العيش الريفية المتماسكة النظم 
بأكملها

تتســم قدرات جميع األســر المعيشية على 
الصمــود باألهمية بالنســبة إلــى عمل النظم 

الزراعيــة والغذائية. وتؤدي جميع األســر 
المعيشــية دوًرا في النظم الزراعيــة والغذائية، 

ســواء كجهات منتجــة وموّردة لألغذية أو 
كمســتهلكة لها. وتوضع قدرات األســر المعيشــية 

الريفية على الصمود - وال ســيما األســر 
المعيشــية الزراعيــة الصغيــرة والمنخفضة الدخل 

- موضــع االختبار بصورة خاصــة ومتزايدة في 
الوضــع الطبيعي الجديد الــذي يفرضه تغيّر 

المناخ واســتنزاف الموارد الطبيعيــة. وتتمتع 
األســر المعيشــية الريفية التي تشــارك في أنشطة 
متنوعــة ومتعــددة بقدرة أفضل علــى التأقلم مع 
حاالت اإلجهــاد والصدمات وعلــى التعافي منها.

وتُعّد األســر المعيشــية التي تكــون منتجة صافية 
لألغذيــة أكثر عرضــة للصدمات وحاالت اإلجهاد 
التــي تؤثر في اإلنتاج الزراعــي والغذائي. وفي 

المقابل، تُعد األســر المعيشــية التي تكون 
مســتهلكة صافية لألغذيــة - والتي تمارس 

الزراعة كنشــاط بدوام جزئــي وتعتمد على 
العمالــة في االقتصاد غيــر الزراعي بصورة 

رئيســية - أكثــر عرضة للصدمات مــن قبيل ارتفاع 
األســعار الذي يؤثــر على قّوتها الشــرائية. وتعمل 
األســر التي تدير أعمااًل زراعيــة وغذائية صغيرة 

فــي ظل عراقيل أكثــر من منافســيها األكبر حجًما 
بســبب محدودية فرص وصولها إلــى المعلومات، 

والتكنولوجيــا، ورأس المال، واألصول، 
والمؤسســات. كمــا أنها معرضة لخطر االســتبعاد 

مــن األصول اإلنتاجية واألســواق المربحة في ظل 
التحديث الســريع لسالســل اإلمدادات الغذائية.

مســاعدة األ� المعيشــية الريفيــة عــى التأقلــم 
بشــكل أفضــل مــع الصدمــات وحــاالت اإلجهــاد
لقد وضعت األســر المعيشــية الريفيــة مجموعة 
متنوعــة من االســتراتيجيات التي تســاعدها على 
تجــاوز االختالالت وتعزيز قدرتهــا على الوقاية 
منها. فعلى مســتوى المزرعة، تســتجيب األســر 
المعيشــية للتفاعــل غير المتوقــع بين العوامل 

الطبيعيــة والتكنولوجيــة واالجتماعيــة من خالل 
تكييــف تواريخ الزرع من أجــل التأقلم مع 

التقلـّـب في هطول األمطار، واالســتثمار في الحد 
مــن المخاطر مثالً عبر تحســين الري والصرف 

ومكافحــة اآلفات. وتتمثل إحدى االســتراتيجيات 
البارزة فــي تنويع مجموعــات اإلنتاج على غرار 

تنويــع المحاصيــل والتكامل بيــن المحاصيل 
والثــروة الحيوانيــة، غير أّن ذلك يتطلـّـب تخصًصا 
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ويطرح مســألة المقايضة مــع الكفاءة. وتعمد 
األســر المعيشــية إلى تنويع مصادر دخلها 

مــن خالل العمل بدوام جزئــي في االقتصاد 
الريفــي غير الزراعي واســتخدام آليات تأقلم 

لمواجهــة تداعيات الصدمــات عبر بيع األصول، 
أو الحصــول على القروض، أو ســحب المدخرات 

والتأمين غير الرســمي المســتند إلى الشــبكات 
المجتمعيــة. ولكــّن اســتراتيجيات التأقلم التي 
تقلّص أصول األســر المعيشــية قد تؤدي إلى 

تفاقــم الضعف عبــر تقويض القدرة المســتقبلية 
علــى توليد الدخل.

وتم اســتخدام نموذج قياس وتحليل مؤشــر 
القدرة علــى الصمود الخــاص بمنظمة األغذية 
والزراعــة لتحديد العوامل الرئيســية الداعمة 

للقدرة على الصمود في األســر المعيشــية 
الريفيــة في 35 بلًدا. وتشــير النتائج في 23 

بلــًدا إلــى أن التعليم وتنويع الدخــل والتحويالت 
النقدية أّدت بشــكل رئيســي إلى تحسينات 
تدريجيــة في القدرة علــى الصمود. وأظهر 

تحليــل اثني عشــر بلــًدا أن الحصول على األصول 
اإلنتاجيــة وغير اإلنتاجيــة كان الركيزة األهم 

للقــدرة على الصمود فــي أكثر من نصف 
الحاالت. واتســمت القدرة علــى التكيّف التي 

تعتمــد بصورة حاســمة على التعليــم وتنمية 
القدرات البشــرية داخل األســر المعيشية، 

باألهمية أيًضا بالنســبة إلى قدرة تلك األســر 
علــى الصمود. وقّدم الوصــول إلى الخدمات 

األساســية مثل اإلصحاح المحّســن ومياه الشرب 
اآلمنــة، والحصول علــى الخدمات األّولية، 

ال ســيما المدارس والمستشــفيات واألسواق 
الزراعية، دعًما مهًما لقدرة األســر المعيشــية 
على الصمــود وبخاصة في المناطــق القاحلة 

جًدا واألســر المعيشــية الرعوية )الشكل 9(.

إّن األســر المعيشــية الريفية المؤلفة من 
نســاء بصورة رئيســية تدفع الثمن األغلى 

أثنــاء الصدمات وبعدها. إذ تميل النســاء إلى 
الحصــول بقدر أقّل مــن الرجال على األراضي 

واألصول األخــرى البالغة األهمية بالنســبة إلى 
القــدرة على الصمود. ويتأثّر األطفال بشــكل 

خــاص بالصدمات وحــاالت اإلجهاد، ما يزيد 
مــن معدالت التقزّم ونقــص الوزن لدى األطفال 

دون الســنتين من العمــر. وبما أن الحالة 
التغذويــة لألطفال ترتبط بــاألداء في االختبارات 

المعرفيــة، والتحصيــل المدرســي، والنتائج التي 
يتــم تحقيقها في ســوق العمل فــي مرحلة الحقة 

من الحيــاة، يمكن للصدمــات أن تنطوي على 
تكاليــف اقتصادية كبيــرة وطويلة األجل لألفراد 

والمجتمع على الســواء.

ف إىل التنظيــم  يحتــاج صغــار المنتجــ�ي
والممارســات المســتدامة والحمايــة االجتماعيــة
يحتــاج صغــار المنتجيــن الزراعيين إلى االندماج 

بشــكل جيّد في سالســل اإلمدادات الخاصة 
باألغذيــة والمدخــالت والخدمات من أجل 
الحفــاظ علــى قدرتهم التنافســية وحماية 
ســبل عيشــهم. وتعزز جمعيــات المنتجين 

وتعاونياتهــم ســبل عيشــهم من خالل إتاحة 
تجميــع الموارد لتوســيع النطاق، وتيســير 

الوصــول إلى المــوارد اإلنتاجية وتحســين القوة 
التســويقية. ويُعد التنســيق مع الجهــات الفاعلة 

األخرى أمــًرا بالغ األهميــة أيًضا إلدارة مخاطر 
الســوق. ويمكــن تحقيق المنافــع المتبادلة 
مــن خــالل العقود اآلجلة مثــاًل حيث يحصل 

المزارعــون على أســعار مضمونــة لمخرجاتهم 
بغــض النظر عن ظروف الســوق في حين 

يحصــل المجّهــزون والموّزعون علــى منتجات 
بالجودة المنشــودة.

وتتبنــى األســر المعيشــية الزراعية بصورة 
متزايدة ممارســات اإلنتاج األكثر اســتدامة 
مثل الزراعــة اإليكولوجيــة والزراعة الذكية 

مناخيـًـا. ويتمثــل عنصر مهم مــن عناصر الزراعة 
اإليكولوجيــة فــي التنــوع البيولوجي الغذائي 

والزراعــي الذي يعزز القــدرة على الصمود 
فــي وجه الصدمات وحاالت اإلجهاد. وتحّســن 
الزراعــة الذكيــة مناخيًا األمن الغذائي وســبل 

العيــش بموازاة تعزيــز التكيّف مــع تغيّر المناخ 
والتخفيــف مــن آثاره. وتعترف هــذه المفاهيم 

بــأن الزراعــة التقليدية الســائدة ال يمكنها أن 
تطعــم على نحو مســتدام ســكان العالم الذين 
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تزداد أعدادهــم ألنها تتســبب بتدهور قاعدة 
المــوارد الطبيعية.

وباتــت برامج الحمايــة االجتماعية تركز على 
الحــد من المخاطر واآلثار الضــارة للصدمات على 
ســبل العيش الهّشــة. وتدعم الحماية االجتماعية 

األســر المعيشــية الزراعية المنخفضة الدخل لكي 
تضطلع بأنشــطة اقتصاديــة مربحة بقدر أكبر 
ولكن أشــد خطورة أيًضا، كمــا أنها توفّر بدياًل 

الســتراتيجيات التأقلم الســلبية. وتكّمل البرامج 
التــي توفّر الحماية االجتماعيــة والدعم اإلنتاجي 

بعضها بعًضا بشــكل كبير ويــزداد تنفيذها في 
الريفية. المناطق 

مبدأ توجيهي لواضعي السياسات: االستعداد 
لالختالالت

ي مصــادر األغذيــة وأســواق 
التنــوع �ف

ئ مســارات متعــددة  ّ المخرجــات يهــ�ي
الســتيعاب الصدمــات

يتطلـّـب االســتعداد لمواجهــة المجهول في 
البيئــات المتعــددة المخاطر إجــراء تقييم دقيق 

للخصائــص الهيكليــة للنظــام، بما في ذلك 
تنّوع مســاراته وروابطه )الجــدول 5(. وتحتاج 

السياســات واالســتثمارات إلى االعتراف 
بالفــرق بيــن الخطر وعــدم اليقيــن. فتنطوي 

إدارة المخاطــر عــادًة على الحد مــن التعّرض 

الدخل المنخفض

�حة الدن�ا الدخل المتوسط من ال��

�حة العل�ا الدخل المتوسط من ال��

�ال

نعم

قاحلة للغا�ة

جافة وش�ه قاحلة

رط�ة وش�ه قاحلة

ش�ه رط�ة

رط�ة

زراع�ة

زراع�ة رع��ة

رع��ة

ة األهم � ةالرك�� � � أهم رك��
ثا��

ة � � أضعف رك��
ة األضعفثا�� � الرك��

مستوى الدخل

�لدان �شهد
 أزمات ممتدة 

المنطقة الزراع�ة 
اإل�كولوج�ة 

س�ل الع�ش الرئ�س�ة
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الشكل 9 ركائز القدرة على الصمود الخاصة بنموذج قياس وتحليل مؤشر القدرة على الصمود 
بحسب المالمح القطرية

مالحظة: تتمثل األزمات الممتدة في السياقات التي تكون فيها نسبة كبيرة من السكان معرضة بشدة لمخاطر الجوع والمرض واختالل سبل العيش 

لفترات طويلة.

المصدر: d’Errico وآخرون. 2021.
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لحــدث ســلبي محدد ومــن قابليــة التأثّر به. 
وفــي المقابــل، تتطلّب إدارة عــدم اليقين أن 

يتســم النظــام بقــدر كاٍف من التنــوع من حيث 
الجهــات الفاعلــة واالســتجابات للمحافظــة على 
وظائفــه األساســية في حال ظهــور صدمة غير 

متوقعــة. والنهجــان كالهما ضروريــان ويكّمالن 
ــا البعض. بعضهم

ويُعتبــر التنــّوع بجميــع أشــكاله أمًرا بالغ 
األهميــة لبنــاء القــدرة االســتيعابية للنظم 

الزراعيــة والغذائية. ويســاعد اســتيراد األغذية 
المتنوعــة مــن بلــدان مختلفــة لديها مالمح 

اجتماعيــة واقتصاديــة ومناخيــة غير متجانســة 
فــي تنويــع المخاطر والحــد من قابليــة التعّرض 

للصدمــات الخارجيــة. وقد يلــزم بذل جهود 
دوليــة للتغلـّـب علــى الحواجــز التجارية بين 
البلــدان. وفــي البلــدان التي يتــم فيها إنتاج 

وتجــارة معظم األغذيــة محليًا، سيشــكل 
تنويــع اإلنتــاج المحلــي والواردات، وكذلك 

المخزونــات، عنصًرا أساســيًا.

وتتغلـّـب النظــم الزراعيــة والغذائيــة المترابطة 
علــى نحــو جيّد على االختــالالت بوتيرة 

أســرع من خالل تحويــل مصادر اإلمدادات، 
وقنــوات نقل وتســويق المنتجــات الغذائية 

والمدخــالت واليــد العاملــة، وقنوات نقل 
المعــارف والمــوارد المالية. ولكــن ينبغي 

اســتكمال الترابــط والتنويع بــإدارة المخاطر. 
وعلــى ســبيل المثال، يمكــن أن تؤثر الكوارث 

واألزمــات على البنيــة التحتيــة والخدمات. 
بالتالــي، فإنــه مــن المهم أن يتــم تقييــم البنية 

التحتيــة وحمايتهــا وتحصينهــا مــن المخاطر 
وأن يتــم تطويــر البنيــة التحتيــة الجديدة 

المتأثــرة بالمخاطــر والقــادرة علــى الصمود في 
ــر المناخ.  وجه تغيّ

ي التســليم بعــدم تجانــس المــزارع 
ينبــ�ف

كات والرش
ينبغــي للسياســات والتدخالت أن تيّســر 

التوصــل إلى مزيج من سالســل اإلمدادات 
الغذائيــة التقليديــة واالنتقاليــة والحديثــة 

التــي من شــأنها أن تقي مــن مختلف أنواع 
الصدمــات وحاالت اإلجهاد. وقــد يلزم إدخال 
تحســينات فــي إدارة المخاطــر والقدرة على 

اإلنــذار المبكــر من أجل المســاعدة علــى التنبؤ 
بالصدمــات وبآثارهــا. ولتحســين عمليــة صنع 
القــرارات، ينبغــي أن تعمــل الحكومات على 

مســتويات عديــدة مع األوســاط األكاديمية 
ومراكــز البحــوث والمجتمع المدنــي والقطاع 
الخــاص وأن تجعــل البيانات متوافــرة ومتاحة 

للتحليــل علــى صعيــد النظــام بكامله. وقد 
تكــون هناك حاجــة أيًضا إلى اســتراتيجيات 
إدارة المخاطــر المتعــددة الوطنيــة الفرعية 

والمحليــة مــن أجــل معالجة مواطــن الضعف 
الرئيســية والدوافــع الكامنــة وراء المخاطر.

ويمكــن تكييف أدوات إدارة الكوارث 
والمخاطــر القائمــة في القوانين والسياســات 

واللوائــح الوطنية مع سالســل اإلمدادات 
الغذائيــة لمســاعدة أصحــاب المصلحة على 

العمــل بمزيد مــن الفعالية وبطريقــة تعاونية 
داخــل القطاعات وفي مــا بينها. ويجدر 

بالسياســات أيًضا خلق بيئة مشــّجعة لمســاعدة 
المنتجيــن واألعمــال الزراعيــة على اعتماد 

أدوات العمــل التــي تعزز القــدرة على الصمود.

»
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موجز عن حالة األغذية والزراعة 2021

الجدول 5 نقاط الدخول إلدارة المخاطر وعدم اليقين في النظم الزراعية والغذائية

الصدمات األكثر قابلية للتوّقعالصدمات التي يصعب توّقعها

إدارة المخاطرإدارة الترابطضمان التنّوع

العوامل المتصلة 
بالسياق

تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم الشباب؛ 	

اتباع سياسات ولوائح تحمي البيئة )المياه  	

واألراضي والتنوع البيولوجي ومصايد 

األسماك والغابات(؛

حماية استقرار االقتصاد الكلّي؛ 	

ضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات  	

المالية على نطاق واسع؛

دعم نظم المعارف األصلية. 	

تشجيع الشراكات الفعالة لتحقيق  	

التنمية المستدامة، وتعزيزها؛

تشجيع قيام نظام تجاري متعدد  	

األطراف يتسم باالنفتاح والشمول 

واإلنصاف.

إعداد وتنفيذ خطط وطنية من أجل التكيّف مع  	

تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره؛

توفير السياسات المنّسقة بشكل جيد والمتسقة  	

من أجل االستقرار الطويل األجل لالقتصاد الكلي.

النظم الزراعية 
والغذائية 

الوطنية

ضمان تنّوع إنتاج األغذية، وقنوات  	

السوق، والشركاء التجاريين )على 

المستويين الداخلي والخارجي على 

السواء(.

االستثمار في شبكات نقل األغذية  	

القوية والمتكررة؛

االستثمار في روابط البنية التحتية  	

باألسواق الدولية )مثل المرافئ(.

تعزيز الحد من مخاطر الكوارث وتقييم هذه المخاطر؛ 	

وضع خطط وطنية إلدارة الجفاف؛ 	

االستثمار في نظم إدارة سالمة األغذية؛ 	

إجراء تقييمات للمخاطر المتعددة داخل القطاعات  	

والمستويات وفي ما بينها؛

اعتماد نهج الصحة الواحدة. 	

سالسل 
اإلمدادات 

الغذائية 
والجهات الفاعلة 

فيها

إتاحة مزيج من سالسل اإلمدادات  	

الغذائية التقليدية واالنتقالية والحديثة، 

بما في ذلك سالسل اإلمدادات الغذائية 

القصيرة والمحلية؛

تعزيز الشمول في المؤسسات الزراعية  	

والغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

•تنويع مصادر اإلمدادات وأسواق المخرجات؛ 	

•تمكين الروابط القوية بين المناطق الريفية  	

والمناطق الحضرية، ال سيما بالنسبة إلى 

سالسل اإلمدادات القصيرة، واالستثمار فيها؛

توسيع إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا  	

المعلومات واالتصاالت، وتحسينها.

•ضمان توافر التوقعات واألدوات في الوقت  	

المناسب من أجل الكشف عن مؤشرات الخطر 

األولى؛

إنشاء نظم اإلنذار المبكر وتحسينها. 	

األسر المعيشية 
وسبل العيش

)صغار المنتجين 
واألسر المعيشية 

الضعيفة(

دعم تنويع مصادر الدخل في المزارع  	

وخارجها؛

تعزيز الُنهج والممارسات الزراعية  	

الجيّدة؛

•توسيع نطاق الحصول على االئتمانات  	

والتأمين ليشمل األشخاص األشد ضعًفا.

توسيع نطاق الحصول على تكنولوجيا  	

المعلومات واالتصاالت وخدمات اإلرشاد 

الزراعي؛

دعم العمل الجماعي الذي يضطلع به  	

صغار المنتجين لتطوير القدرة على 

التفاوض.

تعزيز الحصول على األصول اإلنتاجية؛ 	

توسيع نطاق الحصول على الخدمات االجتماعية  	

والتعليم؛

تقديم المساعدة الهادفة وفي الوقت المناسب في  	

مجال الحماية االجتماعية لجميع الفئات الضعيفة، 

بما في ذلك صغار المنتجين والفقراء في المناطق 

الحضرية؛

تمويل البحث والتطوير المتعلّق باستراتيجيات  	

التكيّف الزراعي )مثل تغيّر المناخ(.

المصدر: من إعداد منظمة األغذية والزراعة ألغراض التقرير.

| 25 |



موجز

| 26 |

ف المحاصيــل  تعــّزز إدارة المخاطــر وتأمــ�ي
والحمايــة االجتماعيــة قــدرة األ� المعيشــية 

عــى الصمود

تعّد األسر المعيشية الريفية المنخرطة في الزراعة 
الصغيرة النطاق واإلنتاج الزراعي والغذائي 

األولي المستفيدة الرئيسية من الدعم اللوجستي 
واالبتكارات في مجال اإلنتاج والحوكمة الشاملة 

لسالسل اإلمدادات الغذائية. وفي ظل زيادة تواتر 
األحداث المناخية المتطرفة وحّدتها، سيتعيّن على 

المنتجين أيًضا الوصول إلى نظم اإلنذار بخطر 
الكوارث الزراعية والمناخية ونظم اإلنذار المبكر. 

وستؤدي زيادة وصولهم إلى تأمين المحاصيل 
والتأمين ضد أحوال الطقس إلى تعزيز قدرتهم 

على الحصول على قروض اإلنتاج والمشاركة في 
األنشطة الزراعية التي تنطوي على مخاطرة أكبر 

وعائدات أعلى.

وقــد يتطلّب األمر اســتحداث نظــم للحماية 
االجتماعيــة المراعيــة للمخاطر والمســتجيبة 

للصدمــات بغيــة تقديم الدعــم ليس فقط 
للمســتفيدين االعتيادييــن، بل أيًضا للســكان 
المعرّضيــن للخطر واألزمــات. ويمكن لهذه 
النظــم أن توّســع نطاق توفيــر المنافع وفًقا 

لالحتياجــات الناشــئة للمســتفيدين المحتمليــن، 
وأن تمّكن هؤالء من االســتثمار في األنشــطة 

ــاركة فيها.  اإلنتاجية والمش

ويُعد ضمان اســتدامة النظــم الزراعية والغذائية 
جــزًءا ال يتجزأ من بناء القــدرة على الصمود. 

ويمكن للسياســات أن تعزز اســتدامة هذه النظم 
عبر االعتــراف بدورها في رعاية البيئــة الطبيعية 
مثــالً من خالل الزراعــة اإليكولوجية وغيرها من 

الممارســات المحافظة على الموارد.

ولتجّنــب تطبيــق القيود التي تضــّر بالجهات 
الفاعلــة فــي النظام الزراعي والغذائــي، ينبغي 

لواضعــي السياســات أن يفهمــوا كيفية عمل 
النظــم وتفاعلها فــي ما بينهــا. ويجدر التوقف 

عنــد حالة اإلعانــات حيث أنها قــادرة على توفير 
اإلغاثــة الفوريــة والقصيرة األجــل للمنتجين 

الزراعييــن، ولكنهــا قد تحد أيًضــا من قدرتهم 
علــى التكيّــف مع الصدمــات عند وقوعها. 

ويجب كذلك أن تكون السياســات مســتدامة 
مــن الناحيــة المالية. ولمواجهــة التحدي الذي 
يطرحه االتســاق في السياســات، يجب إشراك 
المؤسســات الحكوميــة من جميــع القطاعات 

n والمســتويات المختلفــة المعنيّة.

»
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انعدام  ازدياد  إىل  وأفضت  اإلجهاد  الصدمات وحاالت  أمام  والغذائية  الزراعية  النظم  19 مدى هشاشة   - كوفيد  كشفت جائحة 
الصمود وكفاءة  أكرث قدرة عىل  والغذائية  الزراعية  النظم  إجراءات لجعل  اتخاذ  بد من  العامل. وال  التغذية يف  الغذايئ وسوء  األمن 

وشموالً.  واستدامة 

الصمود.  والغذائية عىل  الزراعية  النظم  لقدرة  القطري  املستوى  2021 مؤرشات عىل  لعام  والزراعة  األغذية  حالة  تقرير  يعرض 
املادي واالقتصادي عىل األغذية. ومن شأن  الحصول  اإلنتاج األويل وتوافر األغذية إضافة إىل  وتقيس هذه املؤرشات مدى متانة 

اإلجهاد وهو  الصدمات وحاالت  استيعاب  الوطنية عىل  والغذائية  الزراعية  النظم  قدرة  تقييم  تساعد يف  أن  بالتايل  املؤرشات  هذه 
الصمود.  جوانب  من  رئييس  جانب 

املخاطر  مع  الريفية  املعيشية  األرس  تعاطي  وكيفية  الغذائية  القيمة  سالسل  يف  الضعف  لحاالت  تحليالً  التقرير  ويجري 
مع  الصمود  القدرة عىل  بناء  عن  تنجم  قد  التي  املقايضات  من  املستطاع  قدر  للحد  املتاحة  الخيارات  يف  ويبحث  والصدمات. 

الغذائية عىل  اإلمدادات  قدرة سالسل  تعزيز  أجل  السياسات من  بشأن  توجيهات  إعطاء  ذلك هو  والغرض من  والشمول.  الكفاءة 
يف  للجميع،  ومغذية  وآمنة  كافية  أغذية  املستدام عىل  الحصول  والغذائية وضامن  الزراعية  النظم  يف  العيش  سبل  ودعم  الصمود 

االختالالت.  ظّل 

حالة 
األغذية 
والزراعة 
زيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على 
الصمود أمام الصدمات وحاالت اإلجهاد
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