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كانون الثاين / يناير 2009

تحسني األمن الغذايئ يف البلدان العربية



النتائج والتفسريات واالستنتاجات التي يتضمنها هذا التقرير خاصة باملؤلفني، وال تعكس بالرضورة آراء البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، أو البنك الدويل واملنظامت 

التابعة له، أو املديرين التنفيذيني بالبنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية أو الحكومات التي متثلها.    

ال يكفل البنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية دقة البيانات التي يشتمل عليها هذا العمل. وال تنطوي 

املعلومات الخاصة بالحدود واأللوان والطوائف واملعلومات األخرى املوضحة عىل أي خريطة ضمن هذا العمل عىل أي رأي خاص بالبنك الدويل ومنظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية فيام يتعلق بالوضع القانوين ألي إقليم أو فيام يتعلق بالتصديق عىل تلك الحدود أو املوافقة عليها. 



vii شكر وتقدير................................................................................................................................................................................................. 

 1  ............................................................................................................................... ما هي العوامل الكامنة وراء الزيادة األخرية املفاجئة  .1

1  ................................................................................... ملاذا تشعر البلدان العربية بالقلق الشديد جراء الزيادة األخرية املفاجئة يف األسعار؟  

1  ................................................................................................................................ ما هي العوامل التي تزيد من مخاطر األمن الغذايئ؟  

5 هل سيظل ارتفاع أسعار األغذية ميثل مشكلة للبلدان العربية؟..................................................................................................................    

7  ................................................................................................. ما هو تأثري االرتفاع األخري املفاجئ يف األسعار عىل االقتصاديات العربية؟  .2

7 ما هو تأثري االرتفاع األخري يف أسعار األغذية عىل التضخم؟.........................................................................................................................   

7  ..................................................................................................................................................... ما هو التأثري عىل املوازنات الحكومية؟  

9  ......................................................................................................................... ما هو تأثري االرتفاع املفاجئ يف أسعار األغذية عىل الفقر؟  

11 ما هي انعكاسات األمن الغذايئ عىل البلدان العربية ذات املوارد الطبيعية و املالية املختلفة؟......................................................................   

13  ...................................................................................................................................................................... األمن الغذايئ يف املستقبل:  .3

13  .......................................................................................................... بم تخربنا النامذج املستقبلية حول األمن الغذايئ يف البلدان العربية؟  

19  ......................................................................................................................................... تحسني األمن الغذايئ من خالل شبكات األمان  .4

19 ما هي العواقب بعيدة املدى التي ميكن لصدمات أسعار الغذاء أن تلحقها بالتعليم والصحة والتغذية؟........................................................   

20  .......................... ما هي اإلجراءات التي تستخدمها الحكومات العربية لالستجابة إىل صدمة األسعار األخرية، وما هي حدود هذه اإلجراءات؟  

22  ............................................................. كيف ميكن أن تدير البلدان العربية حجم  الطلب لتخفيف العواقب املرتتبة عىل صدمات األسعار؟  

25 تعظيم االستثامرات لزيادة اإلنتاجية والربحية.........................................................................................................................................   .5

25  ................................................................. ما هو الدور الذي ستلعبه اإلنتاجية يف التعامل مع زيادة الطلب عىل الغذاء يف البلدان العربية؟  

25 هل تستطيع البلدان العربية التوسع يف األرايض الزراعية لتلبية الطلب لديها عىل الغذاء؟............................................................................   

27 ما هي العقبات التي تحول دون زيادة اإلنتاجية، وما هي الفرص املمكنة لتحقيقها؟...................................................................................   

29  ............................................................................................ كيف ميكن للدول العربية االستفادة بأقىص درجة من مواردها النادرة للمياه؟  

30 ملاذا يكون املزيد من االستثامر هام جدا للبلدان العربية؟..........................................................................................................................   

31  .............................................................................................................................................. كيف ميكن للعامل العريب أن يزيد اإلنتاجية؟  

33  ......................................................................................................................... كيف ميكن لالستثامر أن يحسن نرش املعرفة إىل املزارعني؟  

قامئة املحتويات



ivتحسني األمن الغذايئ يف البلدان العربية

35 خفض التعرض لتقلبات السوق................................................................................................................................................................   .6

35  ........................................................................... كيف ميكن للدول العربية ضامن إمداد ثابت من واردات الحبوب ذات األسعار املعقولة؟  

36  .................................................................................................................................................... ما هي اإلسرتاتيجيات البديلة للتخزين؟  

38 هل اقتناء األرض إسرتاتيجية ناجحة؟........................................................................................................................................................   

39  ......................................................................................................... ما هي اإلسرتاتيجيات البديلة التي ميكن للبلدان العربية استخدامها؟  

 

قامئة املربعات

3  ....................................................................................................................................................... املربع 1–1:  لألمن الغذايئ أبعاد متعددة

6  ................................................................................................... املربع 1–2: ملاذا مل تنخفض أسعار التجزئة لألغذية مع انخفاض أسعار السلع

38 املربع 6–1: ميكن ملرص التخفيف من مخاطرة أسعار القمح العالية باستخدام األدوات املالية............................................................................. 

 قامئة األشكال

2 الشكل 1–1 البلدان العربية هي أكرب الدول املستوردة للحبوب يف العامل )استرياد وتصدير مليون طن مرتي من الحبوب، 2007(.......................... 

3 الشكل 1–2: انخفاض معدالت النمو العاملية يف إنتاجية الحبوب الرئيسية )النسبة املئوية للتغري يف منو اإلنتاجية، 1980–2005(.......................... 

4  .. الشكل 1–3: قد تساهم سياسات الوقود الحيوي بالواليات املتحدة يف إيجاد بدائل للقمح والذرة )1980–2017 املساحة املنزرعة، مليون فدان(

8 الشكل 2–1: مؤرش أسعار استهالك األغذية يدفع املؤرش الكيل ألسعار االستهالك خالل عام 2007....................................................................... 

8  ................................................................................................................................................ الشكل 2–2: تعاين البلدان غري املنتجة للبرتول

9  ...................................................................... الشكل 2–3: ميثل الدعم الغذايئ نسبة مرتفعة من إجاميل الناتج املحيل يف بعض البلدان )2007(

12  الشكل 2–4: تعترب البلدان العربية التي تعتمد إىل حد كبري عىل واردات الحبوب.............................................................................................. 

وتعاين عجزا هائال يف التوازن املايل أكرث عرضة للمخاطر عىل مستوى االقتصاد الكيل   

)التوازن املايل 2007 – النسبة املئوية إلجاميل الناتج املحيل، توازنات الحبوب لعام 2005 – طن  

14 الشكل رقم 3–1: حجم الطلب عىل الحبوب يتجاوز حجم اإلنتاج املحيل يف البلدان العربية............................................................................... 

15  ...................................................................................................... الشكل 3–2: إمكانية أن تصبح  السودان سلة خبز للعامل العريب غري مؤكدة

17  .......................................................... الشكل 3–3: تؤدي إدارة حجم الطلب وتعزيز اإلنتاج إىل التخفيف من أعباء االسترياد والتعرض للمخاطر

26  .................................................................................................................................. شكل 5–1: انخفاض أسعار القمح من املنظور التاريخي

26  ............................................................................  شكل 5–2: التوسع يف األرايض الصالحة للزراعة يف البلدان العربية فاق املتوسط العاملي حتى

التسعينات من القرن العرشين عندما انحرص التوسع يف السودان فقط  

27 شكل 5–3  تخلف إنتاجية الحبوب يف البلدان العربية عن املتوسطات العاملية.................................................................................................. 

28 شكل 5–4: البلدان العربية يف طريقها من االفتقار إىل املياه إىل الندرة املطلقة لها............................................................................................. 

30 شكل 5–5: تكلفة االكتفاء الذايت تنمو مع منو السكان والدخل......................................................................................................................... 

قامئة الجداول

10  ................................................................................................................................................ الجدول 2–1: يرتكز الفقراء يف املناطق الريفية

15  الجدول 3–1: سوف تزيد البلدان العربية من وارداتها من الحبوب بدرجات..................................................................................................... 

متفاوتة )اإلفرتاضات األساسية للمعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية(  

21  جدول 4–1: استخدمت البلدان العربية سياسات اقتصادية مختلفة وبرامج قامئة.............................................................................................. 

خاصة بالحامية االجتامعية بغرض مواجهة صدمة األسعار األخرية  

28 جدول 5–1: استخدام الري يف العام العريب يتباين كثريا حسب املنطقة والدولة ................................................................................................ 



v قامئة املحتويات

32 جدول 5–2: البحوث الزراعية والتمويل يف مؤسسات البحوث الزراعية الوطنية................................................................................................. 

36 جدول 6–1: مؤرش أداء اللوجيستيات: املرتبات العاملية.................................................................................................................................... 

38 جدول 6–2: كان ميكن ملرص تغطية مخاطر الواردات باستخدام أدوات التحوط................................................................................................. 





يعترب هذا التقرير عمال مشرتكا بني البنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية.

تم إعداد التقرير من قبل فريق يتضمن كل من جوليان المبيتي )رئيس 

فريق املهمة( ونيكوالس ماجنان )خبري االقتصاد الزراعي( وشون مايكلز 

)استشاري  منظمة األغذية والزراعة( وأليكس ماكاال )أستاذ فخري يف علم 

االقتصاد الزراعي واقتصاد املوارد( وموريس سعادة )مسؤول السياسات 

الزراعية باملكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة بالرشق األدىن( ونديم 

خوري )مدير الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف الصندوق الدويل للتنمية 

الزراعية(. وقد تم دعم املهمة من قبل مريي فرانسوا وهاو يو كني وسيفي 

كريجر وإندرا راجا.

الربنامج الدويل لتجارة وتسويق السلع  الفريق عىل نتائج منوذج  حصل 

لبحوث  الدويل  املعهد  بواسطة  إعداده  تم  الذي   IMPACT الزراعية 

سياسات األغذية من خالل كل من سيوا مسانجي وتيمويث سارس وكليمنز 

بريسينجر من املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية.

حصل الفريق أيضا عىل مدخالت هائلة من دينا النجار وهيالري جوبنيك 

وداميان ميلفرتون يف مجال االتصاالت، وليسيل كامبل يف مجال األدوات 

االجتامعي، ورسالن  األمان  بلومكيست يف مجال شبكات  املالية، وجون 

ميتسوف يف مجال الفقر. وقد استفاد الفريق أيضا من التوجيهات الثمينة 

التي قدمها املراجعون النظراء، ومن بينهم حسن زمان )PREM( وجون 

)البحوث  دلجادو  وكريس  التنمية(  أجل  من  الزراعية  )البحوث  المب 

والزراعة(.  األغذية  )منظمة  ومارك ساملدرز  التنمية(  أجل  من  الزراعة 

وتم تقديم املساعدات من خالل العديد من السبل عىل مداراعداد هذا 

التقرير من قبل كل من لويس كونستانتينو وفاروق إقبال ونبيل شاهريل 

وأصيل برغويث وعمر كراسبان وأوجست كويم والزلو لويف وجامل الكيبي 

ودميبا با وكيفن كريي وكالوديا نصيف وسانتياجو هرييرا ووائل منصور 

وهانيا سحنون وجورج ثومبسون أروجو وإليوت ريوردان وجوليا باكنال 

ورافائيلو سريفيجني وشوقي برغويث وأليكس كرمير وليليا كرويتورو وهاري 

دوالل وتيسري الغانم من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  وميلني خري 

الله من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية.

 شكر وتقدير





تستعرض ورقة العمل املشرتكة هذه األساس املنطقي واإلطار االسرتاتيجي 

لتحسني األمن الغذايئ وإدارة الزيادة املفاجئة يف أسعار الغذاء يف البلدان 

العربية. وال تتناول ورقة العمل سياسة محددة لدولة ما أو توصيات خاصة 

بأحد املرشوعات. وسوف تنتج تلك التوصيات عن تطبيق ذلك اإلطار من 

قبل كل دولة عىل حدة، مع وضع األولويات السياسية والثقافية واملوارد 

الطبيعية ودرجة تحمل املخاطر لدى كل دولة يف الحسبان. 

أثار االرتفاع األخري الحاد )عام 2007 والنصف األول من عام 2008( يف 

أسعار السلع الزراعية واألغذية مخاوف شديدة بشأن األمن الغذايئ وسوء 

التغذية وتفاقم حدة الفقر يف مختلف أنحاء العامل. ورغم تراجع الزيادة 

وتدهور  والسلع  الطاقة  أسعار  انخفاض  مع  األغذية  أسعار  يف  الهائلة 

االقتصاد العاملي خالل النصف الثاين من عام 2008، يبدو أن العديد من 

العوامل الكامنة وراء تقلبات أسعار األغذية ال تزال قامئة وسوف تتطلب 

إدارة متأنية يك يتجنب العامل أي زيادة مستقبلية يف أسعار األغذية. 

الحرارية  السعرات  األقل من  باملائة عىل  العربية %50  البلدان  تستورد 

الغذائية التي تستهلكها. ونظرا لكونها أكرب مستورد للحبوب، فإن البلدان 

العربية تكون أكرث عرضة من الدول األخرى لتقلبات حادة يف أسعار املواد 

الزراعية ورمبا سوف تزداد حدة تعرضها لنقص األغذية خالل السنوات 

القادمة نتيجة للنمو الكبري يف تعداد السكان وانخفاض اإلنتاجية الزراعية 

واالعتامد عىل أسواق السلع العاملية. 

من  الرسعة  وجه  عىل  إج��راءات  يتخذ  أن  العربية  البلدان  عىل  يتعني 

أجل تحسني األمن الغذايئ. وتشري التوقعات الخاصة بالتوازن الغذايئ يف 

اإلقليم إىل زيادة االعتامد عىل الواردات بنحو 64 باملائة خالل السنوات 

العرشين القادمة.

 ويقرتح هذا التقرير ثالثة اسرتاتيجيات هامة  ميكنها أن تكون مجتمعة 

مبثابة ركائز تساعد عىل مواجهة الزيادة املفاجئة يف األسعار يف املستقبل. 

الحصول بصورة  األفراد من  السالمة واألمان ومتكني  دعم شبكات   .1 

أفضل عىل خدمات تنظيم األرسة وتعزيز التعليم.

دعم املوارد الغذائية التي توفرها الزراعة املحلية من خالل مواجهة   .2

االستثامر يف مجايل  زيادة  اإلنتاجية عن طريق  املتباطئ يف  النمو 

البحوث والتنمية.

الحد من التعرض لتقلبات السوق من خالل تحسني فاعلية سلسلة   .3

املوارد الغذائية واالستخدام الفعال لألدوات املالية من أجل التحوط 

للمخاطر. 

يعد التعليم مبثابة الركيزة األوىل لتحقيق األمن الغذايئ يف البلدان العربية. 

الحبوب من  الطلب عىل  الحد من حجم  العربية  الحكومات  وتستطيع 

الحصول عىل خدمات  من  التغذية ومتكينها  بشئون  األرس  توعية  خالل 

تنظيم األرسة. وترتبط الزيادة األخرية املفاجئة يف أسعار األغذية بزيادة 

مليون   4 بنحو  العربية  البلدان  التغذية يف  يعانون من سوء  أعداد من 

اليومية املستهلكة  شخص. ويأيت نحو 35 باملائة من السعرات الحرارية 

يف البلدان العربية من القمح وحده، مام يدفع اإلقليم إىل االعتامد بشدة 

عىل واردات الحبوب. وتشجع برامج التوعية الصحية األرس عىل اختيار 

أنظمة غذائية أكرث توازنا وأقل اعتامدا عىل الحبوب. 

األهداف  ذات  واألمان  السالمة  شبكات  تخفف  التعليم،  إىل  وباإلضافة 

الجيدة والقابلة للقياس من تأثري الزيادة املفاجئة يف األسعار بأن تضمن 

للمخاطر من أجل سداد  أبنائها  تعليم  أو  تلك األرس  عدم تعرض صحة 

تكاليف الغذاء. ويعترب الفقراء يف هذا اإلقليم مبثابة الفئة األكرث تعرضا 

ملخاطر الزيادة املفاجئة يف أسعار األغذية، حيث ينفقون ما بني 35 إىل 

65 باملائة من دخولهم عىل الغذاء. ويوجد لدى معظم البلدان يف اإلقليم 

برنامج أو أكرث من برامج التحويل النقدي التي ميكن إصالحها أو توسيع 

نطاقها من أجل الوفاء بهذه االحتياجات. 

ملخص تنفيذي



xتحسني األمن الغذايئ يف البلدان العربية

ميكن أن تتخذ البلدان العربية خطوات لزيادة إنتاج األغذية باملنازل، رغم 

القيود التي تفرضها قلة املياه واألرايض. وتوحي التوقعات بانخفاض نصيب 

الفرد من املياه املتجددة إىل أقل من 500 مرت مكعب ومن األرايض الصالحة 

للزراعة إىل 0.12 هكتار بحلول عام 2050. وتؤدي هذه الركيزة الثانية 

إىل تحسني اإلنتاجية الزراعية من خالل االستثامرات يف البحوث والتنمية. 

وسوف تحسن التكنولوجيا املتطورة من إنتاجية الحبوب، التي متثل حاليا 

نصف املتوسط العاملي لإلنتاجية – وتعد هذه الفجوة يف تزايد مستمر. 

اإلنتاجية  زيادة  املياه عنرصا هاما من عنارص  إدارة  سوف ميثل تحسني 

الزراعية. وتحظى االستثامرات يف البحوث الزراعية والتنمية بذات األهمية؛ 

ورغم  متوسط معدالت العائد التي تبلغ 36 باملائة يف البلدان العربية، فإنها 

تتلقى متويال أقل مقارنة باألقاليم األخرى. ومن األرجح أن يؤثر تغري املناخ 

تأثريا كبريا عىل اإلنتاج املحيل؛ وهناك حاجة ماسة إىل أن تتوىل مبادرات 

البحوث والتنمية دفع عجلة الثورة الخرضاء القادمة. 

رغم  للحبوب  مستوردة  بلدانا  العربية  البلدان  تظل  أن  إلمكانية  نظرا 

تنفيذ جميع هذه التدابري بنجاح، فإن األدوات املالية مثل عقود الخيار 

إمكانية  من  للحد  وسيلة جذابة  مبثابة  تعد  اآلجلة  املستقبلية  والعقود 

التعرض ملخاطر تقلبات األسعار من خالل التحوط لتلك املخاطر. وميكن 

أن تجري البلدان العربية أيضا تعديالت ترشيعية وتنظيمية ضمن إجراءات 

املشرتيات القطرية من أجل الحصول عىل أسعار أفضل وتخفيض التكاليف. 

ميكن أن تتوىل البلدان العربية أيضا إدارة حجم وارداتها بصورة أكرث فاعلية 

من خالل االستثامر يف البنية األساسية إلنتاج وتخزين ونقل األغذية. ويرجع 

75 باملائة من أسعار بيع األغذية بالتجزئة إىل اإلنتاج والنقل والتسويق. 

وميكن أن يسمح هذا النوع من االستثامر أيضا لبعض البلدان املستوردة 

لألغذية بالحصول عىل البرتول بأسعار زهيدة من أجل املراجحة بصورة 

أفضل بني أسعار الوقود والغذاء. وميكن أن تتمثل االستثامرات املحتملة 

يف األرايض أو البنية األساسية أو التكنولوجيا؛ بل وميكن أن متتد إىل دعم 

الزراعية  الصادرات  إمكانية دعم  البلدان، مع  تلك  البحوث والتنمية يف 

إىل البلدان العربية. 

وسوف يؤدي تكرار الزيادة املفاجئة والحادة يف األسعار، والتي شهدها 

عامي 2008/2007، إىل أن تضطر األرس مبختلف البلدان العربية، وبصورة 

الرعاية  أبنائهم أو الحصول عىل  حتمية، إىل املراجحة بني تكلفة تعليم 

الطبية وبني الحاجة إىل توفري الغذاء الالزم. ولتجنب مثل هذه الكارثة، 

يتعني عىل جميع البلدان العربية إعادة دراسة موقفها فيام يتعلق باألمن 

الغذايئ ومدى إمكانية تعرضها للتقلبات املستقبلية يف اإلمدادات واألسعار. 

يعد هذا التوجه الذي يعتمد عىل الركائز الثالث املحددة يف هذا التقرير 

)دعم شبكات السالمة واألمان وتوفري خدمات تنظيم األرسة لألفراد، وتعزيز 

مصادر الغذاء املحلية، والحد من إمكانية التعرض لتقلبات السوق( مبثابة 

إطار عمل  متكامل وشامل لدعم األمن الغذايئ. ويتطلب هذا التحدي 

ومؤسسات  الحكومات  بني  التعاون  خالل  من  عاملية  استجابة  العاملي 

التمويل واإلقراض الدولية واإلقليمية وهيئات األمم املتحدة واملنظامت 

غري الحكومية واملجتمع املدين والقطاع الخاص. 



 ما هي العوامل الكامنة وراء الزيادة

 األخرية املفاجئة يف أسعار السلع الزراعية؟

أثار االرتفاع الكبري يف أسعار السلع الغذائية خالل الشهور الست األوىل 

من عام 2008 مخاوف شديدة عىل املستوى العاملي بشأن تفاقم حدة 

الفقر وسوء التغذية. ومع ذلك، فقد تراجعت األسعار، منذ شهر يونيو، 

بنسبة 50 باملائة؛ ويرجع ذلك بصفة جزئية إىل عائدات اإلنتاج القوية يف 

أ(. وتتضمن العوامل  البلدان املتقدمة )منظمة األغذية والزراعة 2008 

األخرى الهامة التي تساهم يف انخفاض األسعار كل من األزمة املالية العاملية 

واالنخفاض الشديد يف أسعار البرتول العاملية وارتفاع سعر الدوالر األمرييك.

العوامل  من  العديد  أن  إال  األغذية،  أسعار  يف  الحايل  االنخفاض  ورغم 

الكامنة وراء ارتفاع وتقلبات األسعار ال تزال قامئة. وميكن أن  األساسية 

تحول العوامل الهيكلية، مثل النمو السكاين وزيادة الدخل وارتفاع حجم 

الطلب عىل الوقود الحيوي، دون انخفاض األسعار الواقعية إىل معدالتها 

وتؤدي  العقد.  هذا  من  سابقة  مرحلة  العامل يف  التي شهدها  التاريخية 

تقلبات األسواق1 إىل تعظيم استجابة األسعار للتغريات الطفيفة واملؤقتة 

يف العرض والطلب. كام يؤدي ثبات ارتفاع األسعار وزيادة التقلبات إىل 

تعريض البلدان العربية2 للمخاطر، نظرا العتامده الشديد عىل األسواق 

الدولية للسلع من أجل الحصول عىل الغذاء. وتتمثل الرسائل الرئيسية 

التي ينطوي عليها هذا الباب فيام ييل: 

• تتعرض البلدان العربية إىل حد كبري إىل الزيادات الدولية املفاجئة 	

يف أسعار السلع الغذائية. 

• األسعار، 	 يف  التقلبات  من  فرتة  الدولية  الزراعية  السلع  تواجه  قد 

نتيجة لوصول جزء ضئيل من اإلنتاج العاملي إىل األسواق الدولية 

ونتيجة النخفاض املخزون العاملي. 

• تعد االستثامرات يف اإلنتاجية الزراعية مبثابة عنرص هام لثبات أسعار 	

السلع والقدرة عىل رشائها. 

ملاذا تشعر البلدان العربية بالقلق الشديد جراء الزيادة 
األخرية املفاجئة يف األسعار؟

نظرا  الدولية،  السلع  أسواق  لتقلبات  العربية عرضة  البلدان  تعد   1–1

أكرب  العربية  البلدان  وتعترب  املستوردة.  األغذية  عىل  الكبري  العتامده 

تلك  معظم  وتستورد   .)1–1 رقم  )الشكل  العامل  يف  الحبوب  مستوردي 

البلدان 50 باملائة عىل األقل من السعرات الحرارية التي تستهلكها )منظمة 

األغذية والزراعة، 2008 ب(.

األمن  بشأن  مخاوف  األغذية  واردات  عىل  الكبري  االعتامد  يثري   2–1

املخاوف  زيادة  إىل  الدولية  السلع  أسواق  عىل  االعتامد  يؤدي  الغذايئ. 

ارتفاع  بالسعر، ميارس  يتعلق  واإلمدادات. وفيام  األسعار  بشأن كل من 

أسعار األغذية ضغوطا هائلة عىل األرسة وعىل املوازنات القطرية. ومن 

ناحية اإلمدادات، متثل خمسة جهات مصدرة )األرجنتني وأسرتاليا وكندا 

واالتحاد األورويب والواليات املتحدة( 73 باملائة من حركة التجارة العاملية 

يف الحبوب )منظمة األغذية والزراعة، 2008 ب(، مبا يؤدي إىل أن الحصول 

عىل الحبوب املستوردة أصبح يعتمد إىل حد كبري عىل األحداث الجارية 

يف هذه البلدان وعالقات البلدان العربية بها. 

ما هي العوامل التي تزيد من مخاطر األمن الغذايئ؟ 

الزيادة األخرية  التي تساهم يف  العرض والطلب  1–3 يتم فهم عوامل 

املفاجئة يف األسعار من خالل الجوانب الهيكلية والدورية. من املعروف 

للغاية أن الزيادة األخرية يف أسعار الغذاء ناتجة عن تداخل وتوافق العديد 

من العوامل الهيكلية والدورية يف غري الوقت املناسب.3 وتوحي التوقعات 

الحالية الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ومنظمة األغذية 

 يقصد بتقلبات األسواق أن يدخل جزء ضئيل من اإلنتاج العاملي إىل األسواق الدولية من خالل التجارة.1
 يتضمن العامل العريب كل الدول األعضاء بجامعة الدول العربية: الجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبويت 2

واململكة  وقطر  وفلسطني  وعامن  واملغرب  وموريتانيا  وليبيا  ولبنان  والكويت  واألردن  والعراق  ومرص 

العربية السعودية والصومال والسودان وسوريا وتونس واإلمارات العربية املتحدة واليمن. يتم استبعاد 

جزر القمر من التحليل نظرا لطبيعتها الجغرافية الفريدة.
 تعد العوامل الهيكلية عوامل طويلة األجل تسبب تغريا دامئا يف العرض والطلب؛ بينام تعترب العوامل 3

الدورية عوامل قصرية األجل تسبب تغريا مؤقتا يف العرض والطلب.

1



تحسني األمن الغذايئ يف البلدان العربية2

ومنظمة  والتنمية  االقتصادي  التعاون  )منظمة  الدويل  والبنك  والزراعة 

السلع  أسواق  بشأن  2008 ب(  الدويل  )البنك   )2008 والزراعة  األغذية 

الهيكيل دون عودة األسعار إىل معدالتها قبل  التغري  بإمكانية أن يحول 

اندالع األزمة. ورغم إمكانية صحة أو خطأ هذه التوقعات، إال أن هناك 

عوامل أخرى تثري املزيد من املخاوف لدى البلدان العربية وتتمثل يف القوى 

الهيكلية والدورية التي تخلق نظاما حساسا للغاية تجاه نقص اإلمدادات 

مستقبلية  زيادات  إمكانية حدوث  إىل  يؤدي  مبا  الطلب،  وزيادة حجم 

مفاجئة يف األسعار. والرسعة غري املتوقعة التي ميكن أن تزداد بها أسعار 

األغذية تعترب مشكلة كبرية نظرا لعدم املرونة يف كل من العرض والطلب.  

وال تستطيع األرس، وبصفة خاصة الفقرية منها، أن تغري برسعة استهالكها 

الغذايئ أو تخفضه استجابة لألسعار املرتفعة وبدال من ذلك فإنهم يقومون 

بعمل تضحيات أخرى يف ميزانيتهم. وال يستطيع املنتجون الزراعيون زيادة 

إنتاجهم برسعة استجابة لألسعار املرتفعة  نظرا للفرتات الزمنية املوسمية 

لإلنتاج الزراعي  وبطء تطور التكنولوجيا الزراعية.

إىل  العاملي  املستوى  الزراعية عىل  اإلنتاجية  تدهور  يؤدي  1–4 سوف 

تقلص الفائض يف العرض. ملسايرة حجم الطلب عىل األغذية، ينبغي أن 

السكاين عىل  النمو  الزراعية متقدما عىل حجم  اإلنتاجية  النمو يف  يظل 

املستوى العاملي. ويف حالة عدم حدوث ذلك، سوف يزيد حجم الطلب عن 

حجم املوارد وترتفع أسعار األغذية. تنخفض معدالت النمو يف اإلنتاجية 

العاملية للحبوب الرئيسية )الشكل 1–2(.4 ويرجع ذلك، بصفة جزئية، إىل 

انهيار الدعم العام للبحوث الزراعية منذ عام 1990 )روتان، 2002(. وما 

مل يتغري هذا التوجه، سوف تظل أسواق السلع تستقبل جزءاً ضئيالً من 

اإلنتاج العاملي وتزداد إمكانية حدوث زيادة مفاجئة يف أسعار األغذية. 

العاملي  اإلنتاج  من  ضئيال  قدرا  تستقبل  العاملية  الحبوب  أسواق   5–1

ولذلك فان أي تغري ضئيل نسبيا يف العرض أو الطلب سوف يؤدي إىل 

تقلبات هائلة يف األسعار. يتم تصدير 18 باملائة فقط من اإلنتاج العاملي 

من القمح و6 باملائة فقط من اإلنتاج العاملي من األرز، بينام يتم استهالك 

النسبة املتبقية عىل املستوى املحيل )منظمة األغذية والزراعة، 2008 ه�(. 

االرتفاع  ذروة  واألرز، يف  للقمح  املصدرة  الرئيسية  البلدان  بعض  قامت 

الغذاء  توفري  تتمكن من  أال  الصادرات خشية  بحظر  األسعار،  األخري يف 

ىف  السلع  أسعار  ارتفاع  رسعة  يف  الحظر  عمليات  وساهمت  ملواطنيها. 

األسواق العاملية. فكلام كان السوق يحظى بقدر أقل من اإلنتاج العاملي، 

الشكل 1–1 املنطقة العربية هي أكرب األقاليم املستوردة للحبوب يف العامل )مليون طن مرتي، 2007(

املصدر: املؤلفون. مأخوذ عن )منظمة األغذية والزراعة، 2008 ه�(

 تشري اإلنتاجية إىل النسبة املئوية للتغيري يف منو املحاصيل.4

+105.4

+8

+21

+9.1

–46.9–11.6

–26.9

–58.2

+
–
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مليون طن من الحبوب املستوردة
 واملصدرة، حسب اإلقليم، 2007 



3 ما هي العوامل الكامنة وراء الزيادة األخرية املفاجئة يف أسعار السلع الزراعية؟

املربع 1–1:  لألمن الغذايئ أبعاد متعددة

"يتحقق األمن الغذايئ حينام يصبح لدى جميع األفراد، يف جميع األوقات، القدرة االقتصادية واالجتامعية للحصول عىل الغذاء الكايف واآلمن بكامل عنارصه 

الغذائية للوفاء باحتياجاتهم وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية )مؤمتر األغذية العاملي ، روما، 1996(."

يك يتحقق األمن الغذايئ ألي شخص، البد من مراعاة األبعاد  األربعة التالية: 

اإلتاحة: ينبغي إتاحة إمدادات كافية  من األغذية ذات الجودة املالمئة  يتم توفريها من خالل اإلنتاج املحىل أو االسترياد )يشمل املساعدات الغذائية(.

إمكانية الوصول:  وصول األفراد إىل موارد مالمئة  )املستحقات( للحصول عىل الغذاء املالئم لوجبة متكاملة. ويتم تعريف املستحقات بأنها مجموعة الحزم 

التقليدي  الحق  الذي يعيشون فيه )ويشمل  القانونية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية  للمجتمع  الرتتيبات  بالنظر إىل  الفرد  التي يحتاجها  السلعية 

للوصول اىل املوارد املشرتكة(.

االستفادة: االستفادة من الغذاء  من خالل وجبة مناسبة ومياه نظيفة ورصف صحي  ورعاية صحية ليصل إىل حالة التغذية الجيدة التي يتم فيها تلبية كل 

االحتياجات الفسيولوجية. ويبني ذلك مدى أهمية املخالت غري الغذائية يف األمن الغذايئ. 

االستقرار: يك يصل السكان أو األرس أو الفرد إىل مرحلة  األمن الغذايئ فإنه يجب أن ميكنهم الوصول إىل الغذاء املالئم يف كل األوقات. وال يجب أن يخاطروا 

بفقدان الوصول إىل الغذاء  نتيجة ألحد الصدمات املفاجئة )مثل األزمات االقتصادية أو املناخية( أو األحداث الدورية )مثل انعدام األمن الغذايئ املوسمي(. 

وبذلك فإن مفهوم االستقرار يشري إىل كل من البعدين املتمثلني يف اإلتاحة والوصول إىل الغذاء. 

يتحقق األمن الغذايئ، عىل املستوى القطري، حينام يصبح كل فرد من مواطني الدولة آمنا من الناحية الغذائية ومتمتعا باألمن الغذايئ.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2006 أ

الشكل 1–2: انخفاض معدالت النمو العاملية يف إنتاجية الحبوب الرئيسية )النسبة املئوية للتغري يف منو اإلنتاجية، 2005-1980(

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2008 ب

مالحظة: يتم ذكر معدالت منو اإلنتاجية يف صورة متوسطات عىل مدار سبع سنوات. 
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تحسني األمن الغذايئ يف البلدان العربية4

كلام ازدادت حدة التذبذبات يف األسعار العاملية وارتفعت إمكانية حدوث 

صدمات مستقبلية يف األسعار. 

لتقلبات  األسعار  إىل حساسية  املخزون  معدالت  انخفاض  يؤدي   6–1

مثل  األخرية،  السنوات  خالل  السياسات  إصالح  أدى  والطلب.  العرض 

استبدال دعم األسعار بتقديم مدفوعات مبارشة إىل املزارعني، إىل انخفاض 

حجم املخزون يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بعد ارتفاع 

تلك املعدالت خالل الثامنينيات والتسعينيات )جاردنر وسومرن، 2007؛ 

البنك الدويل، 2008 أ(. ويساهم انخفاض معدالت املخزون، إىل جانب 

الدولية  الحبوب  أسواق  إىل  يصل  الذي  العاملي  اإلنتاج  انخفاض حجم 

والزيادة املتواصلة يف حجم الطلب، يف إيجاد سوق سلع فورية أكرث عرضة 

للتقلبات واالختالل. وتتوقع منظمة األغذية والزراعة أن يصل املخزون 

املنتهي يف 2009/2008  العام املحصويل  بنهاية موسم  للحبوب  العاملي 

إىل 474 مليون طن، بزيادة تبلغ 9 باملائة عن املعدل املنخفض للغاية 

يف بداية املوسم، مبا ميثل أعىل معدالته منذ عام 2003/2002 )منظمة 

األغذية والزراعة، 2008 أ(. ونتيجة لذلك، فمن املتوقع أن تزداد نسبة 

باملائة  انخفاضها إىل 20  املائة، بعد  املخزون إىل االستهالك بنقطتني يف 

ارتفاع  حدوث  إمكانية  تظل  املخزون،  زيادة  ورغم   .2008/2007 عام 

مفاجئ يف األسعار قامئة حينام ينخفض حجم املخزون إىل أقل من معدل 

25 إىل 30 باملائة. 

1–7 سوف يساهم تغري املناخ يف انخفاض نصيب األسواق من اإلنتاج 

الحبوب  إنتاجية  تقلبات  زيادة  طريق  عن  استقرارها  وعدم  العاملي 

وإمكانية انخفاض اإلنتاج العاملي من الحبوب. تتوقع النامذج العاملية 

والفيضانات  للجفاف  العامل  أقاليم  تعرض  إمكانية  تزايد  املناخ  لتغري 

)كالين، 2007(. وتتمثل إحدى املخاوف التي يواجهها البلدان العربية 

للجفاف  للحبوب  املصدرة  الرئيسية  األقاليم  تعرض  تكرار  مدى  يف 

التي يتم إجراؤها حول تأثري االحتباس  البحوث  والفيضانات. وال تعترب 

الحراري عىل متوسط إنتاج الحبوب بحوثا نهائية؛ ومع ذلك، فهناك أدلة 

اإلنتاج. ويرى روزنزويج وباري  إمكانية حدوث زيادة يف متوسط  عىل 

)1996( أن اإلنتاج العاملي للحبوب ميكن أن  ينخفض بنسبة 5 باملائة 

فيام بني عامي 1996 و2060، رغم االستثامر املعتدل يف مجال التكيف 

مع تغري املناخ. 

1–8 يؤدي دعم الوقود الحيوي إىل تقليص مساحة األرايض املخصصة 

إلنتاج األغذية. تؤدي السياسات التي تدعم أمناط الوقود الحيوي مثل 

اإليثانول والديزل الحيويي إىل جانب ارتفاع التعريفة املحلية التي تثبط 

إلنتاج  املخصصة  األرايض  مساحة  تقليص  إىل  الحيوي  الوقود  واردات 

األغذية والعلف )منظمة األغذية والزراعة، 2008 ز(. وهناك أدلة تشري 

إىل حدوث ذلك بالواليات املتحدة، وهي الدولة التي توفر 28 باملائة من 

صادرات الحبوب عىل مستوى العامل )الشكل 1–3(. ويرى فابيوزا وآخرون 

الشكل 1–3: قد تساهم سياسات الوقود الحيوي بالواليات املتحدة يف إيجاد بدائل للقمح والذرة )1980–2017 املساحة 

املنزرعة، مليون فدان(

 

املصدر: وزارة الزراعة األمريكية، 2008 ب.
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5 ما هي العوامل الكامنة وراء الزيادة األخرية املفاجئة يف أسعار السلع الزراعية؟

)2008( أن مثل تلك السياسات يف الواليات املتحدة قد تؤثر بصورة مبارشة 

عىل أسعار األسواق العاملية للقمح وبذور الزيت. وسوف يساهم تبني 

مثل هذه السياسات يف املستقبل يف انخفاض نصيب األسواق الدولية من 

العامل.  القمح عىل مستوى  ارتفاع أسعار  القمح ويف  العاملي من  اإلنتاج 

األورويب  االتحاد  يف  الحيوي  بالوقود  الخاصة  املامثلة  للسياسات  وميكن 

وكندا ومناطق أخرى أن تعمل عىل تفاقم التغريات الهيكلية املتوقعة يف 

إنتاج القمح والحبوب الخشنة والبذور الزيتية والسكر واملحاصيل األخرى.

1–9 تتغري أسعار السلع الغذائية من الناحية التاريخية مع تغري أسعار 

البرتول. يعد البرتول مبثابة املكون الرئييس للديزل واألسمدة، اللذين ميثالن 

عنرصين أساسيني من عنارص املدخالت الزراعية. وتزداد تكلفة نقل األغذية 

أيضا مع ارتفاع سعر الوقود. ومع ذلك، تشري إحدى الدراسات الحديثة 

إىل أنه عند ارتفاع أسعار البرتول إىل أكرث من 50 دوالر للربميل فإن أسعار 

البرتول والسلع الغذائية تتحرك سويا وعندما ينخفض سعر برميل البرتول 

إىل أقل من50 دوالر  ، تنقطع العالقة بني أسعار البرتول واألغذية )البنك 

الدويل، 2009(. ومن ثم، سوف يصبح منتجو البرتول، يف معظم الظروف، 

ذلك،  الغذائية. ومع  السلع  أسعار  التي تحدث يف  الزيادات  مبعزل عن 

الغذائية، سوف  السلع  البرتول وارتفعت أسعار  انخفضت أسعار  إذا ما 

تصبح الدول املنتجة للبرتول أقل قدرة عىل متويل أي ارتفاع مستقبيل يف 

األسعار، مثلام يكون الحال حينام تنخفض أسعار البرتول ويصاب اإلقليم 

بالجفاف الشديد. وميكن أن تؤثر أسعار البرتول املتزايدة أيضا عىل أسعار 

يؤدي  الذي  الحيوي،  الوقود  الطلب عىل  زيادة حجم  السلع من خالل 

إىل تحويل الحبوب والسكر من مواد غذائية إىل وقود )منظمة األغذية 

والزراعة، 2008 ج(. 

العمالت  أسعار  وتقلب  النقدية  السياسات  تساهم  أن  ميكن   10–1

واملضاربة املالية أيضا يف االرتفاع األخري املفاجئ يف األسعار. يؤدي انخفاض 

أسعار الفائدة إىل خفض سعر التخزين والتشجيع عىل رشاء السلع الفعلية 

واالحتفاظ بها )فرانكل، 2008(. وقد أدى االنخفاض الحايل يف سعر الدوالر 

مقابل العمالت األجنبية األخرى إىل زيادة حجم الطلب عىل هذه السلع، 

حيث حدث  انخفاض فعيل يف  أسعار السلع املقومة بالدوالر األمرييك. 

وميكن أن تكون املضاربات املالية قد ساهمت أيضا يف االرتفاع املفاجئ 

املستثمرون  يتحول  الكساد،  و/أو  التيقن  عدم  فرتات  ويف  األسعار.  يف 

السلع. ويؤدي ذلك إىل زيادة كبرية يف  الفعلية، مبا يف ذلك  إىل األصول 

االستثامرات غري التقليدية يف أسواق السلع، حيث يراهن املستثمرون عىل 

استمرار الزيادة يف األسعار. ومع ذلك، ترى األبحاث الحالية أن املضاربة قد 

تكون أحد أعراض االرتفاع املفاجئ  يف األسعار وليس أحد أسبابه )كارتر 

وراورس وسميث، 2008(. 

1–11 يصعب التنبؤ بتأثري األزمة املالية عىل إنتاج األغذية. ميكن أن تخلق 

قوى العرض والطلب املعقدة يف األسواق الزراعية عددا من السيناريوهات 

املختلفة. وميكن أن تؤدي األزمة املالية إىل الحد من حجم الطلب عىل 

السلع، مبا يزيد من الضغوط عىل أسعار السلع الزراعية من خالل انخفاض 

معدالت النمو يف إجاميل الناتج املحيل وتوقعات السوق السلبية وانخفاض 

أسعار البرتول. وسوف يؤدي انخفاض أسعار البرتول إىل الحد من حجم 

الطلب عىل السلع املستخدمة يف إنتاج الوقود الحيوي )وعىل سبيل املثال: 

الذرة وقصب السكر(. ومن ناحية العرض، ميكن أن تخفض األزمة املالية 

من حوافز اإلنتاج من خالل انخفاض أسعار املحاصيل والحد من إمكانية 

انخفاض  والنقل. ومع ذلك، سوف يؤدي  االئتامن  املنتجني عىل  حصول 

أسعار البرتول إىل انخفاض تكاليف اإلنتاج الزراعي. ويف النهاية، يعتمد 

التأثري عىل اإلنتاج عىل الرسعة النسبية لتعديل أسعار املحاصيل من املزرعة 

وأسعار املدخالت )منظمة األغذية والزراعة، 2008 أ(. فإذا ما انخفضت 

أسعار املدخالت بصورة أبطئ من أسعار املنتجني، سوف تنخفض هوامش 

املزارعني، مبا يشجع املنتجني عىل خفض اإلنتاج. ومع ذلك، إذا ما انخفضت 

املزارعني  املنتجني، ميكن تشجيع  يتوافق مع أسعار  أسعار املدخالت مبا 

عىل الحفاظ عىل اإلنتاج.     

1–12 ميكن أن تحد األزمة املالية أيضا من إمكانية حصول بعض البلدان 

عىل االئتامن، مبا يحد من قدرتها عىل استرياد األغذية. سواء كانت األزمة 

تجارة  تبطئ من حركة  فإنها سوف  أم ال،  الغذاء  إنتاج  املالية تحد من 

األغذية، وخاصة يف البلدان النامية. وحيث تقوم رشكات األغذية الدولية 

البلدان  بعض  تواجه  سوف  االئتامن،  بتقييد  لألغذية  املصدرة  والبلدان 

العربية ذات املوارد املالية املحدودة صعوبة يف متويل واردات الحبوب 

من خالل الدين. ويعد ذلك أحد املخاوف الخطرية، حيث أنه من املتوقع 

أن تعتمد البلدان العربية بصورة متزايدة عىل الواردات يف املستقبل.

هل سيظل ارتفاع أسعار األغذية ميثل مشكلة للبلدان 
العربية؟

للبلدان  الغذايئ  العرض والطلب من مخاطر األمن  تزيد عوامل   13–1

العربية. تعد معدالت النمو السكاين والتحرض والنمو يف الدخل قوية نسبيا 

يف البلدان العربية وسوف تزيد من حجم الطلب عىل األغذية. وتعد قيود 

العرض أيضا قيودا ملزمة يف معظم البلدان العربية والعامل العريب بصورة 

أكرب من أي مكان آخر، نتيجة للمنافسة الشديدة عىل كميات محدودة 

من األرايض الصالحة للزراعة واملياه، مبا يحد من قدرة هذه البلدان عىل 

زيادة إنتاجها من الحبوب. سوف يؤدي انخفاض نصيب األسواق الدولية 

األسعار  حساسية  زيادة  إىل  املناخ  وتغري  للحبوب  العاملي  اإلنتاج  من 
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 بيانات البنك الدويل الخاصة بالسكان خاصة بإدارة إقليم الرشق األوسط وشامل أفريقيا بالبنك الدويل.5
 الدخل كام تم قياسه بالنسبة املئوية للتغريالسنوي يف الناتج املحيل اإلجاميل للفرد )عىل أساس تعادل 6

القوى الرشائية – PPP – بالدوالر الدويل الثابت لعام( 2005 من 2001 اىل 2007

يف  املحتمل  االنقطاع  يؤدي  وقد  والطلب.  العرض  عوامل  يف  للتقلبات 

العالقة بني أسعار البرتول والسلع الغذائية إىل حدوث تدهور يف التوازن 

الزيادات  والحد من قدرتها عىل مسايرة  للبرتول،  املنتجة  للبلدان  املايل 

املستقبلية املفاجئة يف األسعار. وليس معروفا ما إذا كانت األسعار العاملية 

لألغذية ستكون مرتفعة أو منخفضة؛ ولكن من املؤكد أن البلدان العربية 

ستظل عرضة لتقلبات أسعار وكميات األغذية يف املستقبل. 

1–14 تزداد العوامل الهيكلية التي تدفع حجم الطلب عىل األغذية يف 

البلدان العربية بصورة أرسع من بقية بلدان العامل. يقدر معدل النمو 

السكاين يف كل البلدان العربية بنسبة 1.7 باملائة؛ وهو معدل أكرب كثريا 

من املعدل العاملي البالغ 1.1 باملائة )البنك الدويل، 2008 ب(.5وال يزداد 

تعداد السكان يف البلدان العربية بصورة أرسع من أي مكان آخر فحسب، 

الدخل يف  لنمو  الحايل  املعدل  ويتجاوز  أيضا.  الرشائية  قوتهم  تزداد  بل 

البلدان العربية املتوسط العاملي بنسبة 3.4 باملائة مقابل 3 باملائة )البنك 

الدويل، 2008 ب(6. ويزداد معدل التحرض أيضا يف البلدان العربية  حيث 

ازداد سكان الحرض بنسبة 3% يف الفرتة 1990–2006 ، مبا يتجاوز املتوسط 

العاملي البالغ 2.2 باملائة )منظمة األغذية والزراعة، 2008 ب(. 

البلدان  الزراعة يف  أمام  تحديا خاصا  املياه واألرايض  قيود  1–15 متثل 

العربية. يتم الحصول عىل نحو 75 باملائة من موارد املياه املتجددة القابلة 

لالستغالل من خالل النظام الطبيعي، كام يتم استغاللها، مقارنة بنسبة 

 .)2007 الدويل،  )البنك  األخرى  األقاليم  يف  باملائة   30 إىل   1 بني  ترتاوح 

ففي بعض املناطق، يتم استغالل مصادر غري متجددة مثل املياه الجوفية 

يف  املياه  استخدام  لزيادة  إمكانية  أي  يوجد  يكاد  ال  ثم،  ومن  القدمية. 

أكرث  للزراعة  الصالحة  األرايض  التوسع يف  العربية. ويعد  البلدان  معظم 

السودان،  العاملي. وباستثناء  العربية عنه عىل املستوى  البلدان  بطئا يف 

الصالحة لزراعة املحاصيل بصفة  الزراعية  ازدادت مساحة األرايض  فقد 

دامئة مبعدل 1.7 باملائة سنويا فيام بني عامي 1995 و 2005 )6.7 باملائة 

يف حالة السودان(. وعىل املستوى العاملي، ازدادت مساحة األرايض الزراعية 

الصالحة لزراعة املحاصيل بنسبة 2.3 باملائة )منظمة األغذية والزراعة، 

2008 ب(. وباإلضافة إىل قيود املياه واألرايض، كان معدل النمو يف غالت 

الحبوب أكرث بطئا يف البلدان العربية عنه يف بقية أنحاء العامل. وقد ازداد 

متوسط غالت الحبوب فيام بني عامي 1990 و 2007 بنسبة 14.5 باملائة 

يف املنطقة العربية، مقارنة بنسبة 21.5 باملائة عىل املستوى العاملي. 

املربع 1–2: ملاذا مل تنخفض أسعار التجزئة لألغذية مع انخفاض أسعار السلع

"عىل غرار األرنب يف اسطورة إيسوب الشهرية، تنزع أسعار السلع إىل التقدم الرسيع واملبكر ]عىل أسعار التجزئة[ ضمن دورات التضخم، ولكنها تخرس السباق 

يف النهاية، وتنخفض بصورة فعلية" – بلومبريج وهاريس، 1995. 

يجد املستهلكون عىل املستوى العاملي أن أسعار األغذية بالتجزئة تظل مرتفعة، حتى بعد انخفاض أسعار الحبوب بنسبة 50 باملائة بعد أن بلغت ذروتها يف 

يوليو 2008. ورغم أن ذلك قد يبدو منافيا للمنطق، إال أن هناك تفاوتا هائال بني أسعار السلع وأسعار التجزئة. 

العالقة بني أسعار السلع وأسعار التجزئة عالقة معقدة. ويتم تحديد أسعار السلع من خالل عنارص أخرى بخالف العرض الحايل وحجم الطلب من جانب 

املستهلك. ويتم تداول السلع يف األسواق العاملية القامئة عىل املزادات، حيث ميكن أن يتم تعديل األسعار برسعة مبا يتناسب مع حجم الطلب الفعيل أو 

املتوقع يف املستقبل. ومع ذلك، يتم تداول سلع التجزئة يف العديد من األسواق املنفصلة التي تخضع لعقود مسبقة وتعقيدات أخرى )بلومبريج وهاريس، 

1995(. وباملثل، يتم تحديد أسعار سلع التجزئة، مبا يف ذلك األغذية، من خالل عنارص أخرى أكرب من مجرد سعر السلع املستخدمة يف إنتاجها. ففي الواليات 

املتحدة، يأيت 25 باملائة من سعر التجزئة الخاص باألغذية من خالل السلع الغذائية وينتقل إىل املزارع. وتدخل نسبة 75 باملائة يف عمليات اإلنتاج والنقل 

والتسويق وتنتقل إىل رشكات التصنيع وتجار الجملة وتجار التجزئة. وتعتمد تكاليف اإلنتاج باملزرعة إىل حد كبري عىل أسعار البرتول، بينام تعتمد تكاليف 

إنتاج ونقل األغذية بالتجزئة عىل األجور العاملية وأسعار الطاقة )البرتولية وغري البرتولية( وأسعار الفائدة والرضائب )إربنتشاك، 1997(. ويف النهاية، ميكن أن 

يكون ارتفاع أسعار السلع مبثابة إنذار بحدوث تضخم شامل؛ ومع ذلك، حينام تنخفض أسعار السلع يف النهاية، غالبا ما يظل التضخم قامئا. 

املصدر: بلومبريج وهاريس، 1995؛ إربنتشاك، 1997.
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الخليجي املرتبطة بسعر الدوالر املتدين – زيادة قيمة اإلسكان والسيولة املتعلقة بالبرتول

ما هو تأثري االرتفاع األخري املفاجئ يف األسعار 

عىل االقتصاديات العربية؟

اآلثار  حول  هامة  دروس��ا  األسعار  يف  املفاجئ  األخري  االرتفاع  يقدم 

االقتصادية الكلية والجزئية املحتملة الرتفاع أسعار األغذية وحول نتائج 

استجابات الحكومة تجاه هذه التوجهات. فعىل صعيد االقتصاد الكيل، 

ميثل التضخم يف البلدان العربية تحديا، يتزايد مبعدل يتجاوز ضعف رسعة 

التضخم العاملي خالل السنوات األخرية )صندوق النقد الدويل، 2008(. 

ويعد ارتفاع أسعار الطاقة واألغذية مبثابة عوامل محركة، تفوق معدالت 

التضخم الكلية بعدد من النقاط املئوية. ويؤدي ارتفاع أسعار األغذية إىل 

تدهور امليزان التجاري بجميع البلدان العربية. وتستخدم معظم البلدان 

الدعم يف مواجهة ارتفاع أسعار األغذية؛ ومع ذلك، ميكن أن تؤثر عمليات 

الغذائية  السلع  التوازن املايل للدولة. ورغم انخفاض أسعار  الدعم عىل 

خالل الشهور األخرية، إال أنها تظل أعىل مام كانت عليه حينام بدأ ارتفاع 

املالية  األزمة  تؤثر  املخاوف. وسوف  أحد  ميثل  التضخم  ويظل  األسعار؛ 

العاملية وانخفاض أسعار البرتول عىل التوازن املايل للبلدان العربية األكرث 

امتصاص واستيعاب االرتفاع  للبرتول، وتقوض قدرتها عىل  ثراًء املصدرة 

املفاجئ يف أسعار األغذية.

وعىل صعيد االقتصاد الجزيئ، رمبا أن االرتفاع األخري يف األسعار قد جعل 

الفقر أكرث انتشارا وحدة، رغم أن الوقت ال يزال مبكرا يك يتم تحديد 

حجم الخسائر بدقة. ومن املؤكد أن الفقراء هم األكرث تأثرا بارتفاع أسعار 

األغذية.  عىل  موازناتهم  من  األكرب  الجزء  ينفقون  ألنهم  نظرا  األغذية، 

وميكن أن يدفع ارتفاع أسعار األغذية األفراد فوق خط الفقر نحو الفقر، 

ويزيد من سوء أحوال الفقراء الفعليني. وتتمثل الرسائل الرئيسية لهذا 

الباب فيام ييل:

• يهدد ارتفاع أسعار األغذية استقرار االقتصاد الكيل يف البلدان التي 	

تفتقر إىل املوارد.

• يؤدي انخفاض أسعار البرتول إىل أن تصبح البلدان الغنية بالبرتول 	

أكرث عرضة لالرتفاع املفاجئ يف األسعار.

• يزيد ارتفاع أسعار األغذية من حدة الفقر ومدى انتشاره.	

• الغذايئ، 	 باألمن  تتعلق  مختلفة  مخاوف  املختلفة  البلدان  تواجه 

اعتامدا عىل املوارد الطبيعية والتوازن املايل.

ما هو تأثري االرتفاع األخري يف أسعار األغذية عىل التضخم؟

2–1 سوف يكون الرتفاع أسعار األغذية تأثريا كبريا عىل التضخم. يهدد 

ارتفاع أسعار األغذية استقرار االقتصاد الكيل بصفة رئيسية نتيجة للتضخم. 

فقد كان ارتفاع أسعار السلع يف اآلونة األخرية يساهم يف التضخم يف مختلف 

أنحاء العامل ويساهم مبقدار خمس نقاط باملائة يف البلدان النامية )البنك 

الدويل، 2008 ج(. ويشري الشكل 2–1 إىل أنه يف عام 2007 نجد أن النسبة 

البلدان  العديد من  الغذايئ يف  التضخم  السنوي يف حجم  للتغيري  املئوية 

العربية تفوق التغيري يف حجم التضخم الكيل. وتعد الكويت والعراق، حيث 

يتجاوز املؤرش الكيل ألسعار االستهالك مؤرش أسعار استهالك املواد الغذائية، 

مبثابة استثناء لهذا االتجاه.7 ورغم انخفاض أسعار السلع، إال أنه من املتوقع 

أن يظل معدل التضخم مرتفعا يف املستقبل )صندوق النقد الدويل، 2008(.

اما هو التأثري عىل املوازنات الحكومية؟

البلدان غري املصدرة للبرتول ضغوطا مالية متزايدة نتيجة  2–2 تواجه 

لالرتفاع األخري يف األسعار. باإلضافة إىل التضخم، يؤثر ارتفاع أسعار األغذية 

بصورة مبارشة عىل امليزان التجاري والتوازن املايل. فقد زادت العديد من 

البلدان العربية )وعىل سبيل املثال: مرص واألردن وسوريا واليمن( من أجور 

العاملني بالقطاع العام وحاولت دعم الفقراء من خالل زيادة دعم الخبز 

وإجراء التحويالت النقدية املبارشة وإلغاء التعريفة عىل السلع األساسية. 

2
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تفاقم أزماتها االقتصادية. ومع ذلك، فقد أدت اإليرادات املتزايدة الناجمة 

عن صادرات السلع األخرى إىل تخفيف بعض األعباء عن كاهل البلدان 

غري املنتجة للبرتول والغنية باملوارد الطبيعية األخرى. وعىل سبيل املثال، 

تضاعفت صادرات الفوسفات باملغرب ثالث مرات من حيث القيمة عام 

األردن من  بينام ساعدت صادرات  البرتول،  النقص يف  2008 مبا يعوض 

البوتاسيوم عىل الحد من فواتري واردات األغذية.

ومع ذلك، ال تكون هذه التدابري مستدامة ما مل يصاحبها زيادة يف اإليرادات. 

ولتمويل اإلنفاق اإلضايف، قد تضطر البلدان غري املنتجة للبرتول إىل الحد 

من مرصوفاتها الرضورية األخرى أو زيادة االقرتاض، مبا يؤثر بصورة سلبية 

عىل اقتصادياتها عىل املدى الطويل. وتعاين جميع البلدان غري املصدرة 

للبرتول، التي تعتمد إىل حد كبري عىل واردات الحبوب، مثل األردن ولبنان 

واملغرب وجيبويت، من عجز يف التوازن املايل وامليزان التجاري، مبا يساهم يف 

الشكل 2-1: مؤرش أسعار استهالك األغذية يدفع املؤرش الكيل ألسعار االستهالك
)2007(

املصدر: البنك الدويل، 2008 ب.

0510152025

املصدر: البنك الدويل، 2008 ب

* سوريا واليمن ومرص بلدان مصدرة للبرتول، ولكن إنتاجها وصايف صادراتها يعد ضئيال باملقارنة بالبلدان الغنية بالبرتول.
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9 ما هو تأثري االرتفاع األخري املفاجئ يف األسعار عىل االقتصاديات العربية؟

ما هو تأثري االرتفاع املفاجئ يف أسعار األغذية عىل الفقر؟

2–5 ميثل الفقر الريفي جوهر مشكالت األمن الغذايئ بالبلدان العربية. 

يعد حوايل ربع سكان الدول العربية من الفقراء؛ ويعيش 76 باملائة من 

املناطق  الفقر يف  وتنخفض معدالت  الريفية.  املناطق  الفقراء يف  هؤالء 

األغذية  )منظمة  الحرضية  املناطق  من  بطئا  أكرث  بصورة  أيضا  الريفية 

والزراعة – الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 2007(. ويوضح الجدول 

2–1 كيفية توزيع الفقراء بني املناطق الريفية والحرضية يف مختلف أنحاء 

البلدان العربية، حيث تتوافر البيانات حول الفقر. وحيث يعيش الكثري 

يتم تصميم شبكات  أن  الريفية، فمن الرضوري  املناطق  الفقراء يف  من 

السالمة االجتامعية من أجل الوصول إىل هؤالء األفراد، نظرا ألن الربامج 

القامئة عىل اختبار الوسائل غري املبارشة تكون غري مجهزة يف الوقت الحايل 

للقيام بذلك بالصورة املثىل. وسوف يتم تناول شبكات السالمة مبزيد من 

التفاصيل يف الباب رقم 4.

2–6 يساهم ارتفاع أسعار األغذية يف زيادة انتشار وحدة الفقر. يعترب 

الفقراء يف اإلقليم هم األكرث تأثرا بارتفاع أسعار األغذية، حيث ينفقون ما 

بني 35 إىل 65 باملائة من دخلهم )تذهب مرصوفات االستهالك إىل األغذية( 

عىل األغذية. وتوضح الحسابات التقريبية أن ارتفاع أسعار األغذية بنسبة 

30 باملائة يف مرص كان سيؤدي إىل زيادة نسبة الفقر بنحو 12 نقطة مئوية، 

2–3 متكنت البلدان الغنية بالبرتول من استيعاب أسعار األغذية املرتفعة 

بفضل ارتفاع إيرادات البرتول. وقد استطاعت حكومات البلدان الغنية 

برامج كبرية  وتنفيذ  العام  بالقطاع  العاملني  أجور  تزيد من  أن  بالبرتول 

لدعم األغذية دون تكبد عناء مايل غري محتمل. ومع ذلك، ميكن أن يؤدي 

االنهيار الحايل الحاد يف أسعار البرتول إىل تدهور فائض امليزان التجاري، 

مام يحد من إيرادات أسعار رصف العمالت األجنبية واإليرادات الحكومية 

وخيارات االستثامر. وإذا ما استمرت أسعار البرتول يف االنهيار بينام تظل 

أسعار األغذية مرتفعة، ميكن أن يسبب فائض امليزان املايل والتجاري يف 

يف  للبرتول  مصدرة  دولة  املثال،  سبيل  عىل  سوريا،  وتعد  عجز.  حدوث 

الوقت الحايل8؛ ومع ذلك، تنخفض االحتياطيات وتساهم الربامج املكلفة 

لدعم األغذية يف تدهور التوازن املايل.

2–4 ميكن أن تخلق جميع برامج الدعم الغذايئ عبئا ماليا كبريا. يؤدي 

ويف  لألغذية.  الحكومي  الدعم  تكلفة  زيادة  إىل  األغذية  أسعار  ارتفاع 

يف  األسعار  الرتفاع  الشائعة  الحكومية  االستجابة  تتمثل  الوقت،  ذات 

ارتفاع  إىل  يؤدي  مبا  حجمه،  وزيادة  الدعم  هذا  تغطية  نطاق  توسيع 

التكاليف بصورة أكرب. ففي بلدان مثل سوريا ومرص، حيث يتم تقديم 

الناتج املحيل  باملائة من إجاميل   1 الدعم  يتجاوز ذلك  للجميع،  الدعم 

وميكن أن ميثل مشكلة مالية كربى إذا ما ظلت أسعار السلع مرتفعة أو 

يف حالة ارتفاع األسعار يف املستقبل )الشكل 2–3(.9 ورغم أن االعتبارات 

االجتامعية والسياسية قد تجعل من ترشيد دعم األغذية أمرا غري شائع، 

إال أن الباب رقم 4 من هذا التقرير يحدد االسرتاتيجيات املحتملة لتحسني 

أدائها والحد من العبء املايل.

 من املتوقع أن تصبح سوريا دولة مستوردة ملعظم إنتاجها من البرتول بحلول عام 8.2010
 يعد ذلك ضئيال مقارنة بدعم الطاقة، الذي يصل إىل 7 باملائة يف املتوسط من إجاميل الناتج املحيل يف 9

مختلف أنحاء اإلقليم )البنك الدويل، 2008 ش(.

الشكل 2–3: ميثل الدعم الغذايئ نسبة مرتفعة من إجاميل الناتج املحيل يف بعض البلدان )2007(

 املصدر: البنك الدويل، 2008 ب.
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لألغذية. وتعد النتائج األولية من اليمن مثرية للذعر. فقد ازدادت أعداد 

مالمئة  بصورة  األغذية  يستهلكون  ال  الذين  للدراسة  الخاضعني  السكان 

فيام بني عامي 2006 و 2008 بنسبة مذهلة وصلت إىل 35 نقطة مئوية 

)من 24 باملائة إىل 59 باملائة( )برنامج األغذية العاملي، 2008(. وملساعدة 

املجموعات الهامشية عىل أن تحظى باألمن الغذايئ، ينبغي توفري فرص 

عمل. وسوف يتم تناول اسرتاتيجيات خلق النشاط االقتصادي يف املناطق 

الريفية بالباب رقم 5.

2–8 يعد االستثامر يف صغار املالك رضوريا للقضاء عىل الفقر الريفي 

وزيادة األمن الغذايئ عىل املستوى القطري. هناك أسباب عديدة تجعل 

صانعي السياسة يريدون مساعدة صغار املالك. ورغم أنهم ال يزرعون الجزء 

األكرب من األرض، إال أنهم ميثلون أغلبية سكان الريف والفقراء الريفيني. 

املساهمة يف  إىل  إنتاجية  أكرث  املزارعني يك يصبحوا  ويؤدي متكني صغار 

تحقيق األمن الغذايئ لألرس، مام يساهم، بدوره، يف تحقيق األمن الغذايئ 

عىل املستوى القطري. ومن ثم، ينبغي إقرار نجاح صغار املزارعني باعتباره 

يف حالة ثبات العوامل األخرى )انخفضت معدالت الفقر، يف الواقع، بسبب 

وجود منو اقتصادي(. ويف املغرب، أدت زيادة أسعار األغذية بنسبة 14 

كان من  باملائة. ويف جيبويت،   4 بنسبة  الفقر  زيادة معدالت  إىل  باملائة 

املمكن أن تؤدي الزيادة يف مؤرش أسعار استهالك األغذية بنسبة 21 باملائة 

إىل ارتفاع معدالت الفقر بنسبة 14 باملائة. ويعد ذلك مبثابة حجم التأثري 

املرتفع نسبيا10، الذي يعكس أحد السامت الخاصة بالفقر يف اإلقليم: يؤدي 

تركز السكان بصورة كبرية نسبيا حول خط الفقر إىل جعل الفقراء أكرث 

حساسية للزيادات الضئيلة يف تكلفة املعيشة )البنك الدويل، 2006(. ومع 

ذلك، فقد أدى تضاعف أسعار القمح يف اليمن خالل عام 2007 فقط إىل 

زيادة أعداد الفقراء بنسبة ستة باملائة )البنك الدويل، 2008 ن(. ويرجع 

ذلك إىل أن نسبة مرتفعة نسبيا من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

املجموعات  من  أكرب  لخسائر  الفقراء  مجموعات  بعض  تتعرض   7–2

يتعرضون  الذين  األفراد  يتمثل  األغذية.  أسعار  ارتفاع  بسبب  األخرى 

ألكرب الخسائر يف فقراء املناطق الحرضية والريفيني من غري مالك األرايض 

وصغار املزارعني واملزارعني الهامشيني. ومن املحتمل أنه سيتم حامية كبار 

املزارعني من تأثري ارتفاع األسعار ألنه من املحتمل أن يستفيدوا من أسعار 

املنتجات الغذائية املرتفعة )منظمة األغذية والزراعة، 2008 و( ومقابل 

ذلك سوف تلحق خسارة بنسبة كبرية من صغار املزارعني يف العديد من 

مستهلكني  ألنهم  نظرا  لألغذية،  املرتفعة  األسعار  بسبب  العربية  الدول 

إىل 10 وتشري  املحتمل.  للتأثري  األقىص  الحد  ومتثل  املحاكاة  لعمليات  نتائج  مبثابة  الزيادات  تعترب هذه   

التغريات يف أسعار األغذية )أو املكون الغذايئ ملؤرش أسعار االستهالك( خالل نفس الفرتة الزمنية – اعتبارا 

من مرحلة ما قبل األزمة )2005( إىل أوائل عام 2008، بافرتاض عدم حدوث أي منو يف الدخل وعدم 

أسعار  الرتفاع  املحتملة  اإليجابية  اآلثار  أيضا  االعتبار  يف  تضع  وال  األغذية.  عن  بعيدا  بديل  أي  وجود 

األغذية عىل دخول املزارعني.

الجدول 2–1: يرتكز الفقراء يف املناطق الريفية*

)سنوات مختلفة(

النسبة املئوية للفقراء يف املناطق الريفية النسبة املئوية للريفيني الفقراء  النسبة املئوية لفقراء املناطق الحرضية  الدولة 

%84  %40  %21 اليمن1 

%31  %83  %39 جيبويت1 

%78  %27  %10 مرص1 

%81  %85  %27 السودان2 

%67  %55  %21 الضفة الغربية غزة1 

%29  %19  %12 األردن1 

%62  %15  %8 سوريا1 

%52  %15  %10 الجزائر1 

%78  %50  %30 موريتانيا3 

%68  %15  %5 املغرب1 

%75  %8  %2 تونس1 

املصدر: 1البنك الدويل، 2008 د؛ 2الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة ، 2007؛ 3البنك الدويل، 2008 ب. 

ملحوظة: الفقر وفقا ملا تحدده املمقاييس القطرية لخط الفقر



11 ما هو تأثري االرتفاع األخري املفاجئ يف األسعار عىل االقتصاديات العربية؟

 باإلضافة إىل ذلك، قد يؤدي نضوب احتياطيات البرتول أيضا إىل تقليص الحامية التي تحظى بها البلدان 11

الحالية املصدرة للبرتول من اآلثار املالية السلبية الرتفاع أسعار األغذية.
 تحدث خسائر التبادل التجاري حينام يتدهور امليزان التجاري. وتعد هذه املخاطر طويلة األجل بالنسبة 12

للبلدان الغنية بالبرتول، نظرا ألن بدائل الوقود األحفوري تعترب باهظة الثمن نسبيا. وميكن أن تخفف 

البلدان الغنية بالبرتول من حدة تعرضها للمخاطر باستخدام عائدات البرتول الحالية يف تنويع اقتصادياتها 

حتى ال تعتمد إىل حد كبري عىل عائدات البرتول يف املستقبل.
 يف تونس عىل سبيل املثال ، من املقدر أن امليزان التجاري لألغذية قد سجل فائضا قدره 277 مليون 13

دينار يف عام 2006 وعجزا قدره 426.8 مليون يف عام 2007 وانخفضت تغطية الواردات من 121% اىل 

79%. وفيام يتعلق بالكميات استوردت الدولة 296,600 طن مرتي من القمح يف يناير وفرباير 2008 

و 11.8% اقل من نفس الفرتة يف عام 2007 ولكن القيمة كانت الضعف. وعالوة عىل ذلك، وصل إنفاق 

التعويضات اىل 575 مليون دينار يف عام 2007 مقابل 321 مليون دينار عام 2006 مبا يعال  صندوق 

1.3% من الناتج املحيل اإلجاميل.

ارتفاع  ملخاطر  أكرث عرضة  الخليجي  التعاون  بلدان مجلس  تعد   11–2

السلع  أسعار  وترتفع  البرتول  أسعار  تنخفض  حينام  األغذية  أسعار 

الغذائية. يؤدي انخفاض أسعار البرتول إىل تقويض التوازن املايل بالبلدان 

السلع  ارتفاع أسعار  التعامل مع  بالبرتول، مام يزيد من صعوبة  الغنية 

الغذائية.11 وتساهم العوامل الدورية )مثل انخفاض حجم الطلب الناتج 

الحايل يف أسعار  البرتول( يف االنخفاض  املالية وارتفاع أسعار  عن األزمة 

البرتول، مبا يؤدي إىل انخفاض دخل البلدان املصدرة للبرتول. وميكن أن 

تساهم العوامل الهيكلية الناجمة عن املخاوف الغربية بشأن تأمني الطاقة 

واالحتباس الحراري يف انهيار أسعار البرتول عىل املدى الطويل. وقد تؤدي 

هذه العوامل إىل الفصل بني أسعار البرتول والسلع الغذائية، مام يزيد 
من صعوبة تعويض تلك البلدان الغنية بالبرتول لخسائرها التجارية.12

2–12 تعترب جيبويت واليمن واملغرب واألردن وتونس ولبنان أكرث عرضة 

ملخاطر ارتفاع أسعار األغذية ألنها تواجه مخاطر ارتفاع كل من الكميات 

املايل  التوازن  نظرا ألن  مبثابة مشكلة،  األسعار  تعد مخاطر  واألسعار13. 

الضعيف يحد من خيارات التمويل املطروحة أمام الحكومة. ومتثل مخاطر 

الكميات مشكلة، نظرا لالعتامد الكبري عىل الواردات. وقد تحتاج البلدان 

إىل الدعم الخارجي عند تناول قضية األمن الغذايئ، بسبب افتقارها إىل 

املوارد املالية الالزمة ملواجهة ارتفاع األسعار.

2–13 تواجه السودان ومرص وسوريا مخاطر انخفاض الكميات وارتفاع 

األسعار. متثل مخاطر األسعار مشكلة نظرا ألن التوازن املايل الضعيف يحد 

من خيارات التمويل املطروحة أمام الحكومة، بينام ال تعد مخاطر الكميات 

مبثابة مشكلة، بسبب اعتامد هذه البلدان بصورة أقل عىل الواردات. ورغم 

لديها جميعا  أن  إال  الواردات،  أقل عىل  تعتمد بصورة  البلدان  أن هذه 

برامج دعم غذايئ تقوض من توازنها املايل. وتعاين سوريا – دولة مصدرة 

للبرتول – من عجز مايل ناجم عن برامج الدعم الغذايئ باهظة التكلفة. 

استخدامها يف  التي ميكن  االسرتاتيجيات  بعض   4 رقم  الباب  ويستعرض 

خفض التكلفة وتحسني فاعلية هذه الربامج.

أحد أهداف األمن الغذايئ )الصندوق الدويل للتنمية الزراعية - منظمة 

سوف  ح(.   2008 والزراعة،  األغذية  منظمة  2007؛   ، والزراعة  األغذية 

يتم مناقشة الحاجة إىل االستثامر يف صغار املزارعني مبزيد من التفاصيل 

بالباب رقم 5.

2–9 قد يستمر تأثري ارتفاع أسعار األغذية عىل مجموعات مختارة عقب 

انخفاض األسعار. قد تضحي األرس التي تعاين فقرا شديدا مبدخالت اإلنتاج 

من أجل رشاء األغذية، مام يؤدي إىل الحد من إمكانات تحقيق الدخل يف 

العام التايل. وعىل سبيل املثال، ففي اليمن، قام 10 باملائة من املزارعني 

الخاضعني للدراسة باستهالك مخزون البذور الخاص بالعام التايل )برنامج 

األغذية العاملي، 2008(. ومتتنع بعض األرس، دون شك، عن اإلنفاق عىل 

الصحة والتعليم من أجل الحصول عىل الطعام؛ وبالتايل، تضحي بإنتاجية 

باملائة   39 أن  اليمن  الدراسة يف  املستقبلية. وقد كشفت نفس  األجيال 

)برنامج  الصحة  عىل  إنفاقها  من  خفضت  للدراسة  الخاضعة  األرس  من 

األغذية العاملي، 2008(.

ما هي انعكاسات األمن الغذايئ عىل البلدان العربية ذات 
املوارد الطبيعية و املالية املختلفة؟

2–10 يعد التعرض ملخاطر أسعار وكميات األغذية ناتجا عن االعتامد 

عىل واردات الحبوب واملوارد املالية. تعد البلدان العربية بلدانا ال تحدد 

األسعار، بل يتم تحديد األسعار لها، وتعتمد تلك البلدان عىل الواردات 

ألنها تنتج حصة ضئيلة للغاية من الحبوب عىل املستوى العاملي، مام 

يعرضها إىل مخاطر كبرية فيام يتعلق باألسعار والكميات. وتتمثل مخاطر 

األسعار يف مخاطر ارتفاع أسعار الحبوب بصورة غري مشجعة، مام يزيد 

وتتمثل  العاملية.  األسواق  يف  الكميات  توافر  رغم  الرشاء  صعوبة  من 

توافر  حالة  يف  حتى  األغذية،  توافر  عدم  مخاطر  يف  الكميات  مخاطر 

األموال الكافية للرشاء. ويستعرض الشكل 2–4 بعض الحاالت املحتملة 

لالعتامد عىل الحبوب املستوردة والتوازن املايل من أجل قياس مخاطر 

أسعار وكميات األغذية التي تواجهها البلدان العربية. وتعد بلدان مجلس 

التعاون الخليجي والبلدان األخرى التي تعتمد إىل حد كبري عىل واردات 

األسعار،  أقل عرضة ملخاطر  مايل قوي،  بتوازن  تتمتع  ولكنها  الحبوب، 

تعتمد  ذلك، حيث  ومع  بها.  تحظى  التي  القوية  املوارد  لقاعدة  نظرا 

هذه البلدان بالكامل عىل واردات األغذية، فإنها تهتم مبخاطر الكمية 

األخرى عىل  والقيود  التصدير  تواجهها من خالل حظر  أن  التي ميكن 

التصدير، عىل غرار عمليات الحظر التي شهدها العامل يف أوج االرتفاع 

الحايل يف األسعار.



تحسني األمن الغذايئ يف البلدان العربية12

يف  البلدان،  وتستطيع  السلع.  أسعار  لتقلبات  التعرض  وإدارة  األغذية 

ذات الوقت، الحد من الضغوط املالية من خالل تصميم شبكات سالمة 

أكرث فاعلية.

املستقبيل يف أسعار  االرتفاع  2–14 ال توجد دولة عربية يف مأمن من 

األغذية. تحتاج كل دولة إىل تقييم حجم مخاطر األسعار والكميات التي 

ميكن أن تتحملها ومدى قدرتها عىل التخفيف من حدة تلك املخاطر من 

أجل صياغة إسرتاتيجية إلدارة املخاطر بهدف التخفيف من تأثري أي ارتفاع 

مستقبيل يف األسعار. وسوف تتألف هذه اإلسرتاتيجية من مجموعة من 

العنارص تتضمن مواجهة ازدياد حجم الطلب عىل األغذية وزيادة إنتاج 

الشكل 2-4: تعترب البلدان العربية التي تعتمد إىل حد كبري عىل واردات الحبوب وتعاين عجزا هائال يف التوازن املايل أكرث عرضة للمخاطر عىل 

مستوى االقتصاد الكيل )التوازن املايل 2007 – النسبة املئوية إلجاميل الناتج املحيل، توازنات الحبوب لعام 2005 – طن( *

املصدر: املؤلفون. مأخوذ عن منظمة األغذية والزراعة، 2008 ب؛ صندوق النقد الدويل، 2008؛ البنك الدويل، 2008 ب.

ملحوظة: تم قياس االعتامد عىل واردات الحبوب من خالل صايف واردات الحبوب/إجاميل استهالك الحبوب

* تم الحصول عىل التوازنات املالية لعام 2007 من خالل صندوق النقد الدويل. وتعد أحدث بيانات صادرة عن قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية ملنظمة األغذية والزراعة حول توازنات 

الحبوب خاصة بعام 2005
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منهجيات مختلفة.16 ويتوقع كال النموذجني أن يزداد حجم الطلب عىل 

األغذية يف البلدان العربية بصورة كبرية حتى عام 2030 وما بعد ذلك؛ 

ولن يتمكن اإلنتاج من مسايرة تلك الزيادة يف حجم الطلب، مبا يؤدي 

إىل زيادة االعتامد عىل األغذية املستوردة17.ويوحي ذلك بأنه ما مل يتم 

تبني تدابري للتخفيف من حدة املخاطر، سوف تصبح البلدان العربية أكرث 

عرضة لالرتفاع العاملي يف أسعار األغذية.

3–2 سوف يزداد االعتامد عىل واردات الحبوب بنحو 64 باملائة، مبا يؤدي 

إىل تفاقم العجز يف معظم البلدان العربية. سوف يزداد إجاميل حجم الطلب 

عىل الحبوب يف مختلف أنحاء البلدان العربية من 84 مليون طن مرتي 

عام 2000 إىل ما يقرب من 142 مليون طن مرتي بحلول عام 2030. ومن 

خالل االستثامر املتزايد يف الزراعة والتطور التكنولوجي، ميكن أن يزداد إنتاج 

الحبوب من 37 إىل 69 مليون طن مرتي عىل مدار نفس الفرتة الزمنية.18ومن 

 55 بنسبة  املستوردة  الحبوب  كميات  إجاميل  يرتفع  أن  بالتايل،  املتوقع، 

باملائة، من 47 إىل 73 مليون طن مرتي بحلول عام 2030 )الشكل 3–1(.

وتوافر  السكاين  النمو  عىل  اعتامدا  الحبوب  واردات  صايف  يتنوع   3–3

األرايض وموارد املياه. سوف تتضاعف واردات الحبوب يف بعض البلدان 

العربية، بينام ستظل ثابتة أو تتناقص يف البعض اآلخر. وسوف تظل جميع 

البلدان العربية، باستثناء السودان، بلدان مستوردة ملعظم احتياجاتها من 

النامذج  أن  إال  معروف،  لألغذية غري  العاملية  األسعار  أن مستقبل  رغم 

االقتصادية توضح أن حجم الطلب عىل األغذية سوف يتجاوز العرض يف 

البلدان العربية، مام يجعله أكرث عرضة الرتفاع أسعار األغذية من األقاليم 

تحقق  شاملة  إسرتاتيجية  تطوير  إىل  السياسة  صانعو  ويحتاج  األخرى. 

باإلنتاج  املتعلقة  والتكاليف  بالواردات  الصلة  املخاطر ذات  بني  التوازن 

املحيل املتزايد. وتتمثل الرسائل الرئيسية لهذا الباب فيام ييل:

• تتوقع النامذج االقتصادية املستقبلية أن يستمر االستهالك يف الدول 	

العربية من الحبوب واللحوم يف تجاوز حجم اإلنتاج، مبا يؤدي إىل 

زيادة االعتامد عىل واردات األغذية.

• تبدو العديد من العوامل التي تساهم يف األسعار الحالية لألغذية 	

أكرث حدة واستمرارا يف البلدان العربية عنه يف أي مكان آخر.

• تحقيق 	 تستهدف  التي  الثالث  الركائز  ذات  اإلسرتاتيجية  تتضمن 

األمن الغذايئ يف البلدان العربية مسايرة االستهالك املتزايد وإجراء 

الزراعية  اإلنتاجية  التكلفة يف مجال  استثامرات فعالة من حيث 

يف  العاملية  للتقلبات  التعرض  من  والحد  الريفية  املعيشة  وسبل 

أسعار األغذية.

بم تخربنا النامذج املستقبلية حول األمن الغذايئ يف 
البلدان العربية؟

الطلب  حجم  يزداد  أن  مستقبليان  اقتصاديان  منوذجان  يتوقع   1–3

 .2030 عام  حتى  هائلة  بصورة  العربية  البلدان  يف  األغذية  عىل 

لبحوث  الدويل  املعهد  بواسطة  استحداثه  تم  الذي   14IMPACTمنوذج

السياسات الغذائية )2008 أ( ومنظمة األغذية والزراعة )2006 أ و2008  

د( هام منوذجني شاملني للتوازن الغذايئ يتوقعان حجم العرض والطلب 

املستقبيل عىل األغذية يف مختلف أنحاء العامل.15 ويقدم النموذجان نتائج 

العربية، باستثناء السودان، رغم استخدام  متامثلة إىل حد كبري للبلدان 

14)IMPACT( النموذج الدويل لتحليل السياسة للسلع الزراعية والتجارة 
 تعد التوقعات التي تستعرضها هذه الورقة صادرة عن منوذج الربنامج الدويل لتجارة تسويق السلع 15

الغذائية IMPACT، ما مل يتم اإلشارة إىل خالف ذلك.
متضاربة 16 نتائج  والزراعة  األغذية  ومنظمة  الغذائية  السياسات  لبحوث  الدويل  املعهد  منوذجا  يصدر   

فيام يتعلق بالسودان، وما إذا كانت ستصبح مستوردا أو مصدرا للحبوب. ويتم استخدام نتائج منوذج 

املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية يف جميع التوقعات الخاصة باإلقليم، ويتم استخدام مجموعتي 

التوقعات عند الرتكيز عىل السودان بصورة منفردة.
 يصدر منوذج املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية توقعاته حتى عام 2030، بينام يصدر منوذج 17

منظمة األغذية والزراعة توقعاته حتى عام 2050
 رغم القيود املشددة املفروضة عىل األرايض واملياه، إال أن زيادة اإلنتاجية الزراعية تعد مبثابة القاعدة، 18

حتى إذا كانت الزيادة بطيئة. ويتم مبرور الوقت استحداث تكنولوجيات جديدة يتبناها املزيد من املزارعني 

من أجل زيادة اإلنتاج. ومع ذلك، لن تتمكن هذه الزيادة من مسايرة املعدالت الحالية لحجم الطلب.

 األمن الغذايئ يف املستقبل: 

3من املتوقع أن يزداد االعتامد عىل الواردات
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التوجه متامشيا مع كل من البلدان املنتجة وغري املنتجة للبرتول. وبدون 

االستثامر املناسب يف التكنولوجيا التي تزيد العائد ، قد يحدث توسع رسيع 
يف اإلنتاج الحيواين عىل حساب إنتاج املحاصيل يف املستقبل.20

3–6 تحظى السودان بـ30 باملائة من األرايض العربية الصالحة للزراعة، 

ينطوي منوذجا  لإلقليم.  أن تصبح سلة خبز  يكون عن  ما  أبعد  ولكنها 

الربنامج الدويل لتجارة وتسويق السلع الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة 

يختلف  ذلك،  ومع  بالسودان؛  يتعلق  فيام  متامثلة  إنتاج  توقعات  عىل 

النموذجان فيام يتعلق باالستهالك املحيل. ويتوقع منوذج الربنامج الدويل 

وصايف  املحيل  الطلب  حجم  انخفاض  الزراعية  السلع  وتسويق  لتجارة 

صادرات الحبوب. ويتوقع منوذج منظمة األغذية والزراعة ارتفاع حجم 

لتجارة  الدويل  الربنامج  منوذج  توقعات  من  أكرب  بصورة  املحيل  الطلب 

يف  للحبوب  مستوردا  السودان  سيجعل  مبا  الزراعية،  السلع  وتسويق 

املستقبل القريب )الشكل 3–2(. ويف عام 2005، وهو العام األخري الذي 

يغطي  حيث  مستوردا،  تزال  ال  السودان  كانت  بشأنه،  البيانات  تتوفر 

إنتاجها احتياجات 71 باملائة فقط من استهالك الحبوب.

الحبوب حتى عام 2030 وما بعد ذلك )الجدول 3–1(. ويتمثل املحرك 

كام  السكاين،  النمو  يف  النموذج  الحبوب ضمن  واردات  لزيادة  الرئييس 

يلعب النمو يف الدخل دورا أقل حجام. وسوف تزيد مرص من وارداتها 

من الحبوب بنسبة 138 باملائة فيام بني عامي 2000 و2030، وهو معدل 

الوحيدة  الدولة  مبثابة  املغرب  وتعترب  باإلقليم.  أخرى  دولة  أي  يتجاوز 
التي سوف تخفض من حجم واردات الحبوب لديها )بنسبة 17 باملائة(.19

3–4 سوف يزداد استهالك اللحوم واأللبان أيضا. سوف يزداد استهالك 

وسوف  باملائة.   82 بنسبة  األلبان  واستهالك  باملائة   104 بنسبة  اللحوم 

البلدان  يف  وضوحا  أكرث  الحيوانية  املنتجات  استهالك  يف  الزيادة  تكون 

الغنية بالبرتول – توشك أن تصل إىل الضعف فيام بني عامي 2000 و2030 

– نتيجة للدخل املتدفق والنمو السكاين، مبا يؤدي إىل تزايد االعتامد إىل 

حد كبري عىل واردات هذه املنتجات يف املستقبل. وسوف تزيد البلدان 

غري املنتجة للبرتول أيضا من استهالك اللحوم واأللبان، ولكن يكون لديها 

املوارد الطبيعية الالزمة لالحتفاظ بالواردات عند معدالتها الحالية تقريبا.

3–5 يؤدي زيادة حجم الطلب عىل اللحوم واأللبان إىل تفاقم إمكانية 

واأللبان  اللحوم  استهالك  يزداد  سوف  الحبوب.  أسعار  التعرض الرتفاع 

حجم  تكوين  عىل  ذلك  وينعكس  الحبوب؛  استهالك  من  أرسع  بصورة 

الطلب عىل الحبوب. ومن املتوقع أن يزداد حجم الطلب عىل الحبوب 

الصالحة لالستهالك اآلدمي بنحو 50 باملائة فيام بني عامي 2000 و2030، 

بينام سوف يتضاعف حجم الطلب عىل علف الحيوان تقريبا. ويعد هذا 

 توضح بيانات اإلنتاج الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة )2008 ب( أن املغرب قد حققت قفزة يف 19

اإلنتاج فيام بني عامي 2000 و2003 ثم تباطأت الزيادة يف اإلنتاج. وبالتايل، فقد حدث بالفعل معظم 

االنخفاض يف واردات الحبوب املتوقعة باملغرب؛ ومن اآلن، سوف تتزايد متطلبات االسترياد لديها.
 ال يتم تفسري هذه النتائج ضمن النموذج، ولكن ينبغي النظر يف ذلك. وميكن أن تؤدي املاشية التي 20

تتضمنها نظم املحاصيل إىل اإلرضار بالرتبة من خالل زيادة الكثافة وتحول دون تبني بعض أمناط الزراعة 

التي تراعي حفظ املوارد.

الشكل رقم 3–1: حجم الطلب عىل الحبوب يتجاوز حجم اإلنتاج املحيل يف البلدان العربية

املصدر: املؤلفون، مأخوذ عن املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية، 2008.
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الزيادة  تأثري ضئيل عىل  العاملي  االقتصادي  لالنهيار  يكون  3–8 سوف 

املحتملة يف واردات األغذية.21 يف ظل سيناريو انخفاض معدل االستثامر 

والنمو22، يتوقع منوذج الربنامج الدويل لتجارة وتسويق السلع الغذائية أن 

ينخفض حجم الطلب عىل الحبوب يف البلدان العربية )العلف واألغذية( 

3–7 تعتمد إمكانية أن يصبح السودان سلة للغذاء خبز لإلقليم عىل 

التطورات الهائلة يف اإلنتاجية والبنية التحتية. يعد إنتاج الحبوب يف 

للغاية )منظمة األغذية والزراعة،  الحايل منخفضا  الوقت  السودان يف 

2008 ب(. ويرجع ذلك، بصفة جزئية، إىل انتشار الزراعة اعتامدا عىل 

تحسن  حالة  ويف  باملزارع.  االستثامرات  وانخفاض حجم  األمطار  مياه 

رئيسيا  الدولة مصدرا  تصبح  أن  كبري، ميكن  إىل حد  السودان  إنتاجية 

للحبوب لبقية بلدان البلدان العربية )مدرسة الحكومة بديب، 2008(. 

وال يكون أي من هذين النموذجني مبثابة عامل مساعد يف ضخ كميات 

كبرية من رأس املال األجنبي يف الزراعة السودانية والبنية التحتية )النقل 

وقنوات الري والبنية التحتية للتسويق..الخ(. ورغم أنه من الواضح أن 

السودان لن تتمكن من توفري الغذاء للعامل العريب بالكامل، إال أن هناك 

إمكانية ألن يؤدي االستثامر األجنبي إىل زيادة اإلنتاج بصورة كبرية من 

خالل التوسع األفقي والزراعي. ويتم مناقشة ذلك مبزيد من التفاصيل 

بالباب رقم 5.

 نشأ هذا السيناريو الخاص بانخفاض معدل النمو قبل األزمة املالية العاملية األخرية. ويعد مبثابة رؤية 21

طويلة األجل متشامئة للغاية، تجمع بني النمو االقتصادي املنخفض ومنو اإلنتاجية الزراعية بسبب التغري 

يف املناخ. ومقابل ذلك فإنه من املتوقع أن تكون األزمة املالية العاملية األخرية فرتة قصرية األجل )من عام 

واحد اىل عامني( من النمو املتباطئ. ومبجرد معرفة املزيد حول آثار األزمة العاملية األخرية عىل اإلنتاجية 

الزراعية، ميكن استحداث سيناريو أكرث مالءمة حول “انخفاض حجم النمو”. ومن ثم، يتناول التحليل 

التايل نتائج النموذج يف ظل سيناريو خط األساس.
 يفرتض تطبيق سيناريو انخفاض معدل النمو الزراعي يف ظل منوذج الربنامج الدويل لتجارة وتسويق 22

السلع الغذائية أن يقل معدل النمو العاملي إلجاميل الناتج املحيل بنسبة 0.3 نقطة باملائة عن خط األساس 

)3.06% سنويا مقابل 2.86% سنويا(. ويفرتض هذا السيناريو أيضا انخفاض معدل النمو العاملي يف أعداد 

رؤوس املاشية بنسبة 20% وانخفاض حجم اإلنتاج الحيواين بنسبة 20%. ويفرتض السيناريو يف النهاية 

انخفاض معدل النمو يف إنتاجية املحاصيل عىل املستوى العاملي بنسبة 40%، باإلضافة إىل انخفاض معدل 

إنتاج الزيوت واللحوم عىل املستوى العاملي بنسبة 20% )املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية، 2008أ(.

 الجدول 3–1: سوف تزيد البلدان العربية من وارداتها من الحبوب بدرجات متفاوتة

)االفرتاضات األساسية للمعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية(

الزيادة املتوقعة يف واردات الحبوب، موارد املياه املتجددة/ فرد،  النمو املتوقع يف الدخل  النمو السكاين املتوقع،    

2005 )مرت مكعب(  2000–2030 )باملائة( 2000–2030 )باملائة(  2000–2030 )باملائة(  اإلقليم الفرعي والدولة  

89  145  190  105 شبه الجزيرة العربية1  

69  378  200  68 جيبويت  شامل رشق أفريقيا 

137  788  168  59 مرص   

48  1787  167  118 الصومال   

—  1780  254  66 السودان   

48  2 3688  24  95 العراق  املرشق 

61  163  238  74 األردن   

52  1259  186  30 لبنان   

98  1379  189  78 سوريا   

18  355  210  47 الجزائر  املغرب 

72  103  211  57 ليبيا   

17–  921  193  45 املغرب   

4  455  200  29 تونس   

املصدر: املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية، 2008؛ منظمة األغذية والزراعة، 2008 د.

1 البحرين والكويت وعامن وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة واليمن.

2 البيانات املستخدمة عام 1995 



تحسني األمن الغذايئ يف البلدان العربية16

2000201020202030 2000201020202030
0

6,000

4,000

2,000

8,000

10,000

12,000

0

6,000

4,000

2,000

8,000

10,000

12,000

  (
ف

عل
 ال

ك
ذل

ي 
 ف

ما
 (ب

ب
بو

لح
ن ا

 م
ي

تر
 م

طن
ف 

الطلب أل

االنتاج 

نموذجمنظمة األغذية والزراعة

ف) 
عل

 ال
ك

ذل
ي 

 ف
ما

 (ب
ب

بو
لح

ن ا
 م

ي
تر

 م
طن

ف 
أل

الطلب 

االنتاج 

األرسة ودعم التعليم. ويعد ذلك هو موضوع الباب رقم 4. وتتمثل الركيزة 

الثانية يف إجراء استثامرات فعالة من حيث التكلفة يف مجال اإلنتاجية 

الزراعية وسبل املعيشة الريفية؛ وهو موضوع الباب رقم 5. وتتمثل الركيزة 

الثالثة يف التخفيف من حدة التعرض ملخاطر التقلبات العاملية يف أسعار 

األغذية؛ وهي القضية التي يتناولها الباب رقم 6 بالدراسة. ويوضح الشكل 

3–3 كيفية تفاعل هذه الركائز الثالث معا من أجل تحسني األمن الغذايئ 

القطري. وتساعد إدارة معدالت االستهالك الكلية عىل مواجهة املخاوف 

طويلة األجل املتمثلة يف إمكانية عدم توافر اإلمدادات الكافية باألسواق 

العاملية )مخاطر كمية( والعبء املحتمل الرتفاع أسعار السلع الغذائية 

)مخاطر السعر(. وسوف تؤدي زيادة اإلنتاج املحيل إىل الحد من مخاطر 

الكمية، ولكنها لن تخفف من حدة ارتفاع األسعار، ألن البلدان العربية 

ميثل نسبة ضئيلة فقط من اإلنتاج العاملي للحبوب. وسوف يؤدي تخفيف 

التعرض لتقلبات السوق من خالل إدارة الواردات بصورة أفضل عن طريق 

األدوات املنصوص عليها بالباب رقم 6 إىل تحسني إدارة مخاطر األسعار، 

ولكنه لن يتناول مخاطر الكمية. وسوف تصيغ هذه الركائز الثالثة معا 

إسرتاتيجية شاملة سوف تحد من آثار االرتفاع املستقبيل يف أسعار األغذية.

بحلول عام 2030 بنسبة 7 باملائة أدىن سيناريو خط األساس، بينام ينخفض 

الطلب عىل  باملائة وينخفض حجم   8 بنسبة  اللحوم  الطلب عىل  حجم 

ولكن  واأللبان،  الحبوب  إنتاج  أيضا  وينخفض  باملائة.   15 بنسبة  األلبان 

ليس بنفس معدل انخفاض حجم الطلب. ونتيجة لذلك، تنخفض واردات 

باملائة يف   25 بنسبة  األلبان  واردات  وتنخفض  باملائة   7 بنسبة  الحبوب 

ظل سيناريو خط األساس. وينخفض حجم إنتاج اللحوم بصورة أكرب من 

النمو، مبا  انخفاض معدل  الطلب عليها يف ظل سيناريو  انخفاض حجم 

يؤدي إىل زيادة الواردات بنسبة 14 باملائة.

لتحسني  السبل  أفضل  عىل  التعرف  يف  املستقبيل  التحدي  يتمثل   9–3

الواردات.  عىل  واملتزايد  املتواصل  االعتامد  إقرار  مع  الغذايئ،  األمن 

تقرتح التوقعات الخاصة مبستقبل التوازن الغذايئ بالبلدان العربية ثالث 

أجل  من  بها  االستعانة  دولة  كل  تستطيع  ركائز  أو  هامة  اسرتاتيجيات 

استحداث خطة للتخفيف من حدة التعرض الرتفاع أسعار األغذية وتعزيز 

األمن الغذايئ. وتتمثل الركيزة األوىل يف إدارة االستهالك املتزايد عن طريق 

تنظيم  اىل خدمات  للوصول  أفضل  فرص  وتقديم  األمان  تقوية شبكات 

الشكل 3–2: إمكانية أن يصبح السودان سلة الغذاء للمنطقة العربية غري مؤكدة

املصادر: املؤلفون. مأخوذ عن الربنامج الدويل لتجارة وتسويق السلع الزراعية، 2008؛ منظمة األغذية والزراعة، 2008 د.

FAOIMPACT
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الشكل 3–3: تؤدي إدارة حجم الطلب وتعزيز اإلنتاج إىل التخفيف من أعباء االسترياد والتعرض للمخاطر

ممالحظة: تم استحداث الخط املتقطع من خالل خفض حجم الطلب بنسبة 0.5 باملائة سنويا وزيادة اإلنتاج بنسبة واحد باملائة سنويا. وتعد هذه الخطوط توضيحية فقط وغري مأخوذة عن 

النموذج.

املصدر: املؤلفون. مأخوذ عن املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية، 2008أ.
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ما هي العواقب بعيدة املدى التي ميكن لصدمات أسعار 
الغذاء أن تلحقها بالتعليم والصحة والتغذية؟

4–1 ميكن لصدمات األسعار أن تؤدي بالفقراء إىل خفض استهالكهم من 

الغذاء مام يزيد من انتشار سوء التغذية. كان آخر صدمة سعرية هي 

تلك التي ساهمت يف إضافة أربعة ماليني فرد يف البلدان العربية إىل فئة 

ناقيص التغذية )منظمة األغذية والزراعة، 2008 و(. وتعترب اليمن- إذا ما 

استخدمت مؤرشات التقزم والضمور – أحد الدول العرشة عىل مستوى 

العامل األكرث تأثرا بهذه الزيادة يف سوء التغذية، بل إنها أكرث دولة متأثرة 

بهذا يف البلدان العربية. وتشري آخر البيانات من منظمة الصحة العاملية بأن 

58% من األطفال اليمنيني دون سنة الخامسة يصنفون تحت فئة التقزم، 

و 41% من األطفال وزنهم دون الوزن القيايس )منظمة الصحة العاملية، 

2008 أ(. ويف جيبويت، الصورة أيضا كئيبة، حيث 39% من األطفال دون 

الخامسة لديهم تقزم، و 26% ذو وزن ناقص. إن األرس التي تستجيب 

إىل صدمات األسعار عن طريق خفض ما يؤخذ من سعرات أو االنتقال 

باالستهالك من األغذية الصحية إىل األغذية األرخص مثنا، تكون عرضة أكرث 

إىل املخاطر الصحية مثل نقص التغذية )منظمة األغذية والزراعة ، 2008 

و(، علام بأن سوء التغذية يف الطفولة يؤدي إىل ضعف القدرات الذهنية 

العمل، مام يرتتب عىل ذلك صعوبات  القدرة عىل  الكبار وضعف  عند 

اقتصادية يواجهها األفراد وأرسهم )كوفيلد وآخرون، 2006(.

4–2 صدمات األسعار ميكن أيضا أن تؤدي بالفقراء إىل خفض االستثامر 

يف رأس املال البرشي. إن تجاوب األرسة ذات الدخل املنخفض مع االرتفاع 

املستمر يف األسعار قد يتضمن البعد عن االستثامر يف مستقبل الشباب. عىل 

سبيل املثال، قد تقلع هذه األرس عن الرعاية الصحية الوقائية، وتسحب 

أطفالها من املدارس ليجلبوا دخال إضافيا أو لخفض التكاليف، مع استبدال 

الوجبات املتوازنة مبا هو أقل تكلفة وأقل صحة )بنسون، مينوت، بيندر، 

وآخرون، 2008(. وقد أفادت الصحف يف مرص أن الفقراء بدءوا يف تحويل 

استهالكهم إىل األغذية األرخص مثنا ولكنها ذات محتوى غذايئ أقل. بعض 

تتعامل الركيزة األوىل إلسرتاتيجية األمن الغذايئ مع الطلب املحيل املتزايد 

وجه  عىل  كارثية  ستكون  الغذاء  أسعار  صدمات  فإن  لذا  الغذاء.  عىل 

الخصوص بالنسبة للجيل األصغر يف البلدان العربية إذا أدت إىل انخفاض 

أسعار  تُرغم  قد  حيث  والتعليم،  والتغذية  الصحة  يف  األرسة  استثامر 

الغذاء املرتفعة األرس الفقرية عىل خفض استهالك الغذاء، مام يؤدي إىل 

االنسحاب  إىل  األطفال  يضطر  قد  كام  والتقزم.  والضمور  التغذية  سوء 

من التعليم ألن عائالتهم تصبح غري قادرة عىل تحمل تكاليف الكتب أو 

الرسوم املدرسية. إن النمو السكاين هو أحد أكرب األصول التي تذخر بها 

املنطقة، ولذا يتعني استغالل كل فرصة ممكنة حتى ال يتحول ذلك من 

ميزة إىل عبء.

إن شبكات األمان الفعالة ذات أهمية كربى ملنع فقدان جيل بسبب قلة 

التي  الشبكات  إعداد  ولكن  والتعليم.  والتغذية  الصحة  يف  االستثامرات 

الذين  لهؤالء  املالية  الناحية  بأسلوب مستديم من  معاونة مالمئة  تقدم 

هم يف أشد الحاجة إليها يتطلب تحسني عملية تحديد األهداف باإلضافة 

إىل توافر املرونة بحيث ميكن زيادتها عندما تحدث الصدمات، وتقليصها 

عقب انحسارها. بالطبع إصالح شبكات األمان يتضمن مخاطر جادة عىل 

املستوى السيايس كام اتضح من أعامل الشغب التي اندلعت يف اآلونة 

األخرية يف مرص من جراء النقص يف الغذاء املدعم. وهنالك طريقة أخرى 

الحد األدىن،  الغذاء إىل  التي تحدثها صدمات أسعار  الخسائر  للحد من 

األرسة  تنظيم  إىل خدمات  للوصول  أفضل  فرص  توفري  من خالل  وذلك 

والتوعية )خاصة بالنسبة للنساء واألطفال( بعواقب الغذاء غري الصحي. 

إن هذا الفصل من التقرير يتضمن الرسائل األساسية التالية:

• تدعيم شبكات األمان هام لحامية من هم يف أشد الحاجة إليها	

• توفري خدمات تنظيم األرسة والتوعية بعواقب الغذاء غري الصحي 	

ميكن أن يعطي فوائد مستدامة

• األغذية 	 مثل  إجراءات  تتضمن  النقاط  متعددة  اسرتاتيجية  تبني 

املعززة بالربوتني والتي ميكن أن تساعد يف تقليل انتشار سوء التغذية.

تحسني األمن الغذايئ من خالل شبكات األمان

4وخدمات تنظيم األرسة والتعليم
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عىل  الرضائب  وخفضت  والخبز  والدقيق  القمح  أسعار  عىل  الضوابط 

محاولة  يف  األرز  صادرات  عىل  حظرا  مرص  وفرضت  الغذائية.  الحبوب 

منها لحامية املستهلكني املحليني من األسعار العاملية املرتفعة. كام فرضت 

الغذائية.  الحبوب  الرضائب عىل  الصادرات وخفضت  قيودا عىل  سوريا 

وقد قامت جيبويت بإلغاء رضائب االستهالك املفروض عىل املواد الغذائية 

وتقدم إعانات غذائية محدودة لألرس الريفية من خالل الدعم املأخوذ 

القمح، مصاحبا  الرضائب عىل  املانحة. ويف تونس ُخِفضت  الجهات  من 

ذلك ضبط األسعار الخاصة بالسلع اإلسرتاتيجية. وتقوم اليمن اآلن بتقديم 

دعم مؤقت للقمح، ويف األردن هناك دعم موجه للخبز. وجدير بالذكر 

أن مرتبات القطاع العام24 قد زادت يف دول عديدة منها األردن ومرص 

بدرجة  منها  يقصد  زيادات  وهي  وعامن،  والسعودية  واليمن  وسوريا 

كبرية التعويض عن ارتفاع أسعار الطاقة واألغذية. كام قامت بعض الدول 

باستخدام التحويالت النقدية لزيادة القوة الرشائية للفقراء25. وقد قامت 

تم  اليمن،  ويف  الصغري.  النقدية  التحويالت  برنامج  بتوسيع  أخريا  مرص 

عمل برنامج رفاه العمل الذي يبني عىل الصندوق االجتامعي القائم عىل 

البنية التحتية، كام يجري أيضا إصالح وتوسيع الربنامج الخاص بالتحويل 

النقدي. بيد أن أحد نتائج بعض الرتتيبات التي تم اتخاذها حتى اآلن هو 

أنه سيصبح من العسري إلغائها أو تخفيضها. فزيادة مرتبات القطاع العام 

هو استجابة دامئة وغري مستهدفة، مام يزيد من ضغط التضخم. وعندما 

يعتاد املتلقي عىل مزايا الدعم أو املقررات الغذائية، أو، كام هو الحال 

يف مرص، عندما تحدث توسعة لهذا الدعم، قد يصبح من الصعوبة مبكان 

إلغائها، حتى لو انخفضت أسعار السوق بعد ذلك. ويف بداية األزمة املالية 

واالقتصادية العاملية التي حدثت مؤخرا من املتوقع أن تقوم الحكومات 

العربية بتخفيض أكرب للدعم يف ضوء الضغوط الخاصة بالتوسع يف اإلنفاق 

الحكومي لتحفيز االقتصاد.

4–5 شيوع استخدام الدعم عىل الغذاء ولكنه يعاين من سلبيات كبرية. 

الغذاء  دعم  عىل  كثيفة  بدرجة  املنطقة  يف  الدول  من  العديد  تعتمد 

عىل أساس كونه شبكة األمان األساسية، وذلك يف مرص واألردن وسوريا 

واملغرب، إضافة إىل دول أخرى. ويعترب الدعم العيني للغذاء من األساليب 

آخر صدمة  إىل  لالستجابة  فيه  بالتوسع  كثرية  دول  قامت  وقد  الشائعة 

أسعار التي سبق اإلشارة إليها عاليه. وبالرغم من أن دعم الطاقة يشكل 

أن  إال  الدول،  األمان يف معظم  أكرب مكون من مكونات شبكة  اآلن  إىل 

األرس تخفض أيضا النفقات عىل التعليم وخدمات الصحة. يف اليمن تفيد 

التقارير غري الرسمية أن األرس الفقرية تسحب أطفالها من املدارس وتدفع 

بهم إىل سوق العمل.

4–3 أنواع معينة من الدعم الغذايئ العام قد ترفع يف النهاية من التكاليف 

الصحية بعيدة األجل. قد تؤدي األغذية املدعمة املتاحة لجميع قطاعات 

املجتمع إىل تشجيع اإلفراط يف االستهالك من جانب من هم فوق خط 

السكر  مثل  الصحية  غري  األغذية  عىل  الدعم  املثال،  سبيل  عىل  الفقر. 

وزيت الطبخ ميكن أن يجعل الوجبة املتوازنة أقل جاذبية ألن البدائل غري 

الصحية تصبح يف مقدور األرسة رشائها بدرجة أكرب )سومر، ألستون، فوستي، 

2006(. وتعترب البدانة وزيادة استهالك الدهن الحيواين وانخفاض استهالك 

األلياف الغذائية عنارص خطر بالنسبة لألمراض املزمنة غري املعدية مثل 

األمراض القلبية والسكر ورسطان القولون والثدي )مركز البحوث القومية، 

1989(. فإذا كان الدعم الغذايئ العام يسبب معدالت متزايدة من السمنة 

يف البلدان العربية، فإن تكاليف مواجهة هذه املشكلة قد تصري يف نهاية 

املطاف مصدرا رئيسيا للقلق23. وللحيلولة دون ذلك، ميكن للدول العربية 

البدء يف تنفيذ مبادرات غذائية ملنع األمراض املتعلقة بالحمية. عىل سبيل 

املثال، املرصوفات الطبية املتعلقة بالبدانة متثل 9% من إجاميل النفقات 

الطبية األمريكية يف سنة 1998، وميكن أن تكون قد وصلت إىل 93 مليار 

دوالر )دوالرات 2002( )فينكيلستاين، فيبيلكورن، وانج، 2003(. ويف مرص، 

حوايل 45% من السكان يعتربون من البدناء، ولذا فهي أكرث دولة عربية 

عرضة للخطر )منظمة الصحة العاملية، 2008 ب(. ومع ارتفاع معدالت 

تصل  )التي  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  مثيلتها  عن  البدانة يف مرص 

معدالت البدانة بها إىل 32%( ميكن أن ترتفع النفقات الطبية يف مرص 

إىل عنان السامء. وبالرغم من أنه من غري املؤكد أن دعم الخبز والسكر 

هو عامل مساهم يف نسبة البدانة هذه، إال أنه من املؤكد أنها احتاملية 

تستحق مزيدا من البحث والدراسة.

ما هي اإلجراءات التي تستخدمها الحكومات 
العربية لالستجابة إىل صدمة األسعار األخرية، 

وما هي حدود هذه اإلجراءات؟

العربية إىل صدمة األسعار األخرية بسلسلة  الحكومات  4–4 تستجيب 

التي  األمان  شبكات  وبرامج  املرتبات  وزيادة  التجارية  السياسات  من 

سيصعب تخفيضها. كانت التغيريات يف سياسات التجارة والرضائب من 

الغذايئ  التي كانت تستهدف زيادة األمن  الشائعة  املبدئية  االستجابات 

وضبط أسعار السلع. ويف اآلونة األخرية، قامت املغرب بتخفيض الرضائب 

عىل  واإلبقاء   ، ملستورديه  الدعم  تقديم  مع  كبرية  بدرجة  القمح  عىل 

 الزيادة يف الوزن قد تستغرق من 15 إىل 20 سنة قبل أن يبدأ مرض السكر يف الهجوم، ثم متر مدة 23

وبرت  والعمى،  الكلوي،  الفشل  )مثل  املرض  هذا  عواقب  تبدأ  أن  قبل  سنة   15 و   5 بني  ترتاوح  أخرى 

األطراف( يف الظهور.
 أزالت األردن الدعم اآلخر املوجه للغذاء والطاقة يف إطار إصالح أوسع.24
محددة 25 معايري  عليه  تنطبق  فرد  أي  إىل  وتُعطى  غري مرشوطة،  النقدية  التحويالت  تكون  أن  ميكن   

مقابل  تعطى  )كأن  سلوكية  تعديالت  مقابل  النقود  تُعطى  بحيث  مرشوطة  تكون  أن  وميكن  مسبقا. 

إرسال األطفال إىل املدرسة(.
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وحدهم، وال تغطي بالرضورة القطاعات األشد فقرا يف السكان. عىل سبيل 

املثال، برنامج املعونة االجتامعية يف مرص يغطي ما يقل عن 12% من 

الفقراء، وهناك ترسب الستحقاقات الربنامج إىل غري الفقراء بنسبة ترتاوح 

بني 48% و 60% يف 2008 )البنك الدويل 2008 ص(. ويف عام 2005، بلغ 

برنامج التحويالت النقدية من صندوق الرفاهية االجتامعي يف اليمن إىل 

تحويالت  تلقوا  الذين  بني هؤالء  الفقراء. ومن  السكان  من  فقط   %13

نقدية هناك، كان 70% منهم غري مدرجني ضمن املجموعة املستهدفة 

من الربنامج. ويف األردن يغطي صندوق املعونة الوطنية أقل من %20 

من السكان املستحقني يف 2005، علام بأن فقط 14% من إجاميل عدد 

متلقي املعونة هم فعال من السكان املستحقني.

الدعم الغذايئ ميتص ما يصل إىل 2% من إجاميل الناتج املحيل يف بعض 

املوارد  تحول  أنها  أولها  عدة.  سلبيات  وللدعم   .26)3–2 )شكل  الحاالت 

الهامة عن استخدامات بديلة أكرث إنتاجية. وثانيها أنها إذا مل تكن موجهة، 

فإنها تكون غالية الثمن بطريقة غري رضورية، وذلك ألن معظم الفوائد 

العيني  الدعم  أنظمة توزيع  أناس غري فقراء27. وثالثها أن  يحصل عليها 

للغذاء تستتبع مرصوفات إدارية وغري مبارشة كبرية وفاقد ملموس نظرا 

األغذية  والتبديد وترسب  التحايل  أنها تشجع  التخزين كام  للخسائر يف 

إىل االستخدام غري اآلدمي.

4–6 ال تصل شبكات األمان القامئة إىل أولئك الذين هم يف أشد الحاجة 

تتأثر  فئة  أكرث  ألنهم  الفقراء  الربامج  تستهدف  أن  إىل  حاجة  مثة  إليها. 

االستهالك.  كثرية  األغذية  عىل  أكرب  بدرجة  وينفقون  األسعار،  بصدمات 

من  أقل  إىل  وتصل  املنطقة صغرية،  النقدي يف  التحويل  برامج  فمعظم 

1% من إجاميل الناتج املحيل يف معظم الحاالت28. كام أن معظم الربامج 

تعتمد عىل منهج االستهداف القائم عىل التصنيف مبعنى أن األرس واألفراد 

يندرجون تحت  كانوا  إذا  الربامج  يصبحون مؤهلني لالستفادة من مزايا 

السن  كبار  أو من  أو عاطل  أرملة  أو  امرأة معيلة  فئات مستحقة مثل 

أو من أصحاب االحتياجات الخاصة. هذه الفئات ال تقترص عىل الفقراء 

 يف 2006–2007، كان دعم الطاقة أكرث من 11% من إجاميل الناتج املحيل يف سوريا و 7% يف مرص.26
 يذهب “ييمتسوف” )Yemtsov( )2008( يف تقديراته إىل أن الفرد يف رشيحة الُخمس األشد فقرا يف 27

مرص يتلقى من الدعم أقل ثالثة مرات من فرد يندرج تحت رشيحة ال� 20% العليا من التوزيع، ويف 

املغرب يتلقى الفقراء فقط 10% مام تنفقه الحكومة عىل الدعم العام لألسعار، بينام يذهب 90% من 

هذا الدعم إىل دعم السلع التي تستهلك من جانب غري الفقراء.
 أنفق أقل من 0.1% من إجاميل الناتج املحيل عىل التحويل النقدي يف مرص يف 2005. وأنفقت املغرب 28

حوايل 0.6% من إجاميل الناتج املحيل عىل التحويالت النقدية. أما يف األردن فقد تراوح نسبة ما قام به 

صندوق املعونة الوطنية بني 0.6% و 0.7% من إجاميل الناتج املحيل يف الفرتة 2002–2005.

جدول 4–1: استخدمت البلدان العربية سياسات اقتصادية مختلفة وبرامج قامئة خاصة بالحامية االجتامعية بغرض مواجهة صدمة األسعار األخرية

برامج قامئة للحامية لالجتامعية    سياسات اقتصادية    الدولة   

زيادة اإلمداد      

ضوابط    باستخدام  

عىل األسعار/  املخزون من   خفض الرضائب    

تغذية  مقننات/ طوابع  غذاء  تحويل  دعم  قيود عىل  الحبوب  عىل الحبوب   

باملدارس غذاء  مقابل العمل  نقدي  املستهلك  التصدير  الغذائية  الغذائية   

 √   √  √  √ مرص   

√     √   √  √ املغرب 

   √  √   √  √ تونس 

   √  √  √  √ اليمن  

√     √    √ لبنان 

√  √   √  √   √  √ سوريا 

√    √  √    √ األردن 

√  √   √     √ الضفة الغربية وقطاع غزة 

 √   √  √  √  √  √ العراق 

√   √   √    √ جيبويت 

املصدر: البنك الدويل، 2008 ب.
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مستوى الربامج، فيمكن عمل التحسينات يف آليات الرصف املستخدمة يف 

توزيع املنافع، وكذلك يف العمليات اإلدارية والعاملة. وتقوم مرص حاليا 

نظام  ذكية يف  إلكرتونية  بطاقة  استخدام  رائد من خالل  برنامج  بتنفيذ 

التموين، وهو النظام الذي سيشمل يف نهاية األمر تحويالت نقدية ومزايا 

أخرى مثل التأمني الصحي. وميكن لهذا النظام استخدامه يف متابعة وتوزيع 

يكون  قد  الذكية  البطاقة  نظام  تنفيذ  أن  بيد  البنوك.  املنافع من خالل 

أصعب يف التطبيق يف املناطق الريفية حيث قد تساهم محدودية التعليم 

وتوافر البنية األساسية الالزمة لهذا النظام يف خفض معدالت استخدامه.

4–10 تنفيذ شبكات السالمة التي تحظى مبرونة كافية للتوسع عند ارتفاع 

األسعار والتقلص عند تراجعها. يعد ذلك أمرا هاما نظرا ألن املرونة توفر 

اإلغاثة لهؤالء األكرث عرضة ملخاطر ارتفاع األسعار، بينام تخفف من العبء 

املايل عند انخفاض األسعار. وينبغي أن تكون برامج التحويالت النقدية 

املستهدفة حاليا مبثابة املرشح الرئييس للتوسع، إن أمكن ذلك. وتتضمن 

باإلضافة إىل  الفقر،  التي تركز عىل  املساعدات االجتامعية  الربامج  هذه 

املعاشات االجتامعية ومساعدات البطالة ومعاشات اإلعاقة. وحيثام تكون 

الرفاهية االجتامعية العامة جزءا من شبكة السالمة، قد يكون من املفيد 

أن يتم توسيع نطاق الربنامج. ويتمثل املرشح التايل املرجو يف كوبونات 

األغذية أو املساعدات األخرى شبه النقدية التي ميكن استهدافها والتوسع 

بها أو تقليصها. ويعد الدعم املبارش وتوزيع األغذية مبثابة الخيار األخري 

املرجو؛ وال ينصح به إال حينام تنخفض كفاءة العمل يف األسواق أو حينام 

ميثل الدعم شبكة السالمة الوحيدة املتوفرة.

تنظيم  خدمات  عىل  للحصول  أفضل  بإمكانية  األشخاص  تزويد   11–4

فقد  السكاين.  النمو  أكرب معدالت  بأحد  العربية  البلدان  يحظى  األرسة. 

بلغ تعداد سكان البلدان العربية 73 مليون نسمة عام 1950 وتضاعف 

اليوم إىل 333 مليون نسمة. وسوف يتضاعف مرة  ألربعة مرات ليصل 

أخرى بحلول عام 2050 ليصل إىل نحو 600 مليون نسمة. وتحتاج األجيال 

الناشئة واملفعمة بالحيوية والنشاط إىل الوصول إىل املوارد الكافية من أجل 

كيف ميكن أن تدير البلدان العربية حجم الطلب 
لتخفيف العواقب املرتتبة عىل صدمات األسعار؟

4–7 تحسني تصميم شبكات األمان يخفف من تأثريات صدمات أسعار 

الغذاء ومينعها من إحداث أرضار دامئة. تشري املحاكيات إىل أنه سيكون 

وشدة  وعمق  الفقراء  عدد  ناحية  من  حاد  انخفاض  وجود  املمكن  من 

الفقر يف كثري من الدول باملنطقة إذا تم استبدال النظام الحايل للتحويالت 

القائم عىل التصنيفات بنظام تحويالت مستهدفة من خالل اختبار يسمى 

“االختبار بالوسائل غري املبارشة” )proxy means test(29 ويكون مقرتنا 

باستهداف جغرايف )تقرير البنك الدويل الوشيك يف 2009، تخفيف حدة 

الفقر من جراء صدمات األسعار يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا: دور 

شبكات األمان االجتامعي(. هذا االختبار يؤدي دوره جيدا يف تحديد األفراد 

الذين يعانون من الفقر املزمن. وعن طريق زيادة املوازنة املخصصة ملثل 

هذه الربامج مع مراعاة أن تكون بعيدة عن الدعم العام، سيزداد التأثري عىل 

خفض الفقر بدرجة كبرية. وجدير بالذكر أن معظم البلدان العربية لديها 

البيانات الخاصة باألرس واملطلوبة لتحديد صيغة االستهداف الرضورية، 

والكثري من هذه الدول بالفعل تقوم بإتباع هذا املنهج أو تدرس تطبيقه.

ناحية  من  فعالية  أكرث  يكون  قد  النقدية  التحويالت  استخدام   8–4

التكاليف من الدعم العيني. مقارنة بالدعم العيني، ال تحدث التحويالت 

التكاليف  النقدية اعوجاجا يف أسواق السلع. كام تتميز بنسبة أقل من 

اإلدارية، ويسهل تطويعها لنظم السداد مام يحد من عمليات االحتيال 

تكون  بأن  للمستفيدين  وتسمح  مبنافعها عمن هو مقصود،  واالنحراف 

لهم حرية فيام يشرتونه30 .جدير بالذكر أن معظم الدول يف املنطقة لديها 

برنامج تحويل نقدي عىل األقل ميكن تكييفه وتنميته ليكون شبكة أمان 

هامة. إن برامج التحويالت النقدية املرشوطة هي بديل ميكن أن يعزز 

تنمية رأس املال البرشي، ويعاون يف كرس دائرة الفقر. عىل سبيل املثال31، 

ميكن أن تكون التحويالت مرشوطة مبعنى أن ترتبط باستمرار ذهاب الطفل 

 Bolsa( ”إىل املدرسة32 .ويف الربازيل هناك برنامج يسمى “بولسا فاميليا

 /Progresa( والفرص”  “التقدم  برنامج  املكسيك هناك  Familia(، ويف 

Oportunidades(، وهي أمثلة لربامج ناجحة من برامج التحويل النقدي 

املرشوط والتي تنفذ عىل نطاق واسع.

4–9 دعم تنسيق الربامج وتعزيز آليات السداد لتحسني فعالية املوارد. 

لخفض  التطوير  إىل  السياسات-  مستوى  عىل  الربامج-  تنسيق  يحتاج 

التداخل بني املستفيدين والقرارات التي تبدد املوارد. عىل سبيل املثال، 

تقدم شبكات األمان يف الضفة الغربية وغزة من خالل شبكة معقدة من 

الربامج املدعمة من الحكومة والجهات املانحة واملنظامت غري الحكومية 

واملنظامت الخريية. وبعض هذه الجهات تستهدف نفس السكان. أما عىل 

 عبارة “Proxy means testing” تتضمن تحديد مجموعة من الخصائص القابلة للمالحظة واملرتبطة 29

بالفقراء، وذلك بغرض تحديد السكان املستحقني دون االعتامد عىل قياسات الدخل املبارشة.
 وعىل الرغم من ذلك، هناك مخاوف من أن التحول من الدعم العيني للغذاء اىل التحويالت النقدية 30

ميكن أن يكون له تبعات سلبية عىل النوع االجتامعي نظراً عائل األرسة الذكر هو الذي عادة ما يتسلم 

التحويالت وميكن أال يعطي بالرضورة األولوية لرشاء الغذاء والتغذية مثلام تفعل املرأة )منظمة األغذية 

والزراعة 2006 ت(
 تقدم املعونة النقدية إىل األرس الفقرية برشط يتعلق بالسلوك. وغالبا يتضمن ذلك ذهاب األطفال إىل 31

املدرسة واتباعى نظم صحية واملحافظة عليها. وتساعد النقود عىل خفض الفقر يف حد ذاته، وتعوض 

األرس عن تكلفة الفرصة املتعلقة بتغيري السلوك. ومن املتوقع أن يساهم السلوك املعدل يف تنمية طويلة 

األجل يف رأس املال البرشي بالنسبة للصغار.
 دخل برنامج األغذية العاملي يف اليمن برامج التغذية املدرسية التي تستهدف مدارس البنات والتي 32

كان لها اثراً ملموساً عىل حث األهايل  يف عديد من املجتمعات الريفية عىل إرسال بناتهم عىل املدرسة  

)IRIN, 2005(
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4–13 تبني إسرتاتيجية متعددة العنارص للمساعدة عىل الحد من نقص 

أهم  بني  أ من  فيتامني  و  واليود  الحديد  نقص  يعد  الدقيقة.  املغذيات 

املخاوف املتعلقة بالتغذية التي تواجه البلدان العربية اليوم. و يؤدي مرض 

األنيميا الذي يحدث بسبب نقص الحديد إىل الحد من القدرة عىل التعلم 

ويؤثر عىل نظام املناعة ويقلل من إنتاجية الكبار. وقد استخدمت العديد 

بالفيتامينات  املدعمة  واألغذية  الغذائية  املكمالت  العربية  الدول  من 

للتعامل مع مشكلة نقص املغذيات الدقيقة. وبينام اثبت تدعيم امللح 

باليود نجاحه يف العديد من الدول مل يثبت تدعيم الدقيق بالحديد نجاحه 

يف تقليل األنيميا كام تشري نتائج دراسات املتابعة يف املنطقة34 وقد تم 

أنها غري مستدامة وأنها ال تصل إىل  املبادرات حيث  النقد لهذه  توجيه 

من هم يف أمس الحاجة إليها وبصفة خاصة العائالت الفقرية يف املوارد يف 

املناطق الريفية. وباإلضافة إىل ذلك، فإن األنيميا ميكن أن تحدث بسبب 

اإلصابات  عدد  إجاميل  يف  الحديد  نقص  تسبب  نسبة  وأن  عوامل  عدة 

باألنيميا يف الدول العربية غري معروفة35. وميكن أن تتضمن اإلسرتاتيجية 

املتعددة العنارص لتقليل نقص املغذيات الدقيقة الحد من األمراض املعدية 

ومكافحة الديدان وزيادة التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية وتنوع الغذاء 

باإلضافة إىل املكمالت الغذائية وتدعيم األغذية بالفيتامينات، وذلك عند 

وجود الدليل الذي يدعم هذه املبادرات. ويف السنوات القليلة املاضية 

ازداد االهتامم بزراعة املحاصيل األساسية املدعمة باألغذية الحيوية كوسيلة 

العربية بعد  الدول  الدقيقة. ومل تتخذ  أساسية ملكافحة نقص املغذيات 

مثل هذا االتجاه وميكن أن يكون بديالً لبعض من هذه الدول ملكافحة 

نقص املغذيات الدقيقة.

تعظيم مساهامتها تجاه املجتمع. ومع ذلك، فإن تعداد السكان املتزايد 

يزيد من الحاجة إىل واردات األغذية. ويؤدي ذلك إىل ارتفاع قيمة فواتري 

الدعم العام لألغذية، التي ميكن أن تكون كبرية للغاية فيام يتعلق بالسلع 

والخدمات األساسية التي يستخدمها كل فرد من السكان. ويتمثل أحد 

السبل األكرث فاعلية التي ينبغي تناولها يف تقديم خدمات تنظيم األرسة 

إىل الجمهور. وغالبا ما تعترب الدخول الكبرية والتوسع الحرضي والتعليم 

ومع  املواليد.  معدالت  تقليل  عىل  تساعد  التي  الرئيسية  العوامل  من 

ذلك، فإن الوصول إىل خدمات تنظيم األرسة قد اثبت فعاليته يف اإلرساع 

أثار ملموسة لالتجاهات  السكانية طويلة األمد. وهناك  من االتجاهات 

السكانية وانتشار الوصول إىل خدمات تنظيم األرسة عىل تقليل معدالت 

واملغرب  ولبنان  تونس  مثل  العربية  الدول  من  العديد  يف  السكان  منو 

يف  األرسة  تنظيم  خدمات  يف  للتوسع  يكون  أن  وميكن  ومرص.  والجزائر 

الدول العربية التي ال تزال تشهد زيادة كبرية يف عدد السكان مثل اليمن 

القضايا  من  عدد  األجل عىل  طويلة  ملموسة  فوائد  وموريتانيا  واألردن 

االجتامعية-االقتصادية مثل األمن الغذايئ33.

4–12 توعية األرس بشأن مزايا النظام الغذايئ املتوازن من أجل دعم املزايا 

املتوازن والغني  الغذايئ  النظام  ميكن أن يساعد  الصحية طويلة األجل. 

بالفيتامينات واألمالح املعدنية واأللياف عىل الحد من مخاطر املشكالت 

الصحية، مثل سوء التغذية واألمراض غري املعدية. وحيث يزداد الدخل، 

سوف يتحسن النظام الغذايئ. ومع ذلك، ميكن تعزيز التوجه نحو تنوع 

األنظمة الغذائية من خالل برامج التوعية التي تستهدف األطفال الذين 

ميثلون املستهلكني يف الحارض واملستقبل والنساء الاليت يلعنب دورا رئيسيا 

يف تحديد مكونات النظام الغذايئ لألرسة ويتفاعلن بصورة أكرب مع تخطيط 

النظام الغذايئ لألرسة. ويتمثل الهدف الرئييس ملثل هذه الربامج يف إخطار 

األرس بشأن بالتكوين الغذايئ للسلع الغذائية األساسية. وعىل سبيل املثال، 

تشري التقديرات إىل فقدان 40 إىل 45 باملائة تقريبا من القيمة الغذائية 

ملنتجات الدقيق األبيض، من الفيتامينات إىل األلياف، خالل عملية التبييض 

والعمليات األخرى )صحيفة شامل أفريقيا، 2008(. ومن ثم، ميكن أن تربز 

القمح  الغذائية الستهالك منتجات دقيق  املزايا  الغذائية  التوعية  برامج 

الكامل بدال من منتجات الدقيق األبيض.

 بالنظر إىل معدل النمو الحايل للسكان يف اليمن الذي يصل إىل 3% يف العام فإنه من املتوقع أن يزداد 33

عدد السكان من 21 مليون اليوم إىل 58 مليون بحلول عام 2050.
 أنظر علىل سبيل املثال الدراسات التي متت يف البحرين )وزارة الصحة، مملكة البحرين 2003( وإيران 34

)صديغي وآخرون، 2008(.
 ميكن أن تتضمن أسباب األنيميا: فقدان الدم ونقص حمض الفوليك ومرض فقر الدم املنجيل ومرض 35

الثالثيميا )تقع معظم الدول العربية يف حزام الثالثيميا(.





طريق التأمل يف أسعار القمح خالل املائة سنة املاضية )شكل 5–1(. منذ 

بدايات القرن العرشين، كانت أسعار القمح يف الواليات املتحدة األمريكية 

متيل إىل االنخفاض، مدفوعة يف ذلك بالتوسع والتغيريات التكنولوجية. ويف 

القرن التاسع عرش والنصف األول من القرن العرشين، كان سبب الزيادة 

املناطق املزروعة. ويف  التوسع يف  املقام األول إىل  يف اإلنتاجية يرجع يف 

النصف الثاين من القرن العرشين، أتت الزيادة يف معظمها من التكثيف 

الناتج من االستثامر وروح االبتكار واإلبداع )إيفانز، 1998(. وبالرغم من 

أن األرض الزراعية مستمرة يف التوسع، إال أن معدل التوسع أخذ يف التباطؤ. 

والتطوير  البحوث  أن  إىل  يشري  اإلنتاجية  يف  الزيادة  تحليل  فإن  باملثل، 

العرشين.  القرن  ستينات  منذ  الزيادة  تلك  وراء  الرئيسية  األسباب  هام 

فقد حققت الثورة الخرضاء مكاسب يف اإلنتاجية مام خفف من ارتفاع 

انخفاض  البرتول يف 1970. مع ذلك، صاحب  الغذاء بعد صدمة  أسعار 

األسعار خالل النصف االول من هذا العقد انخفاضا عىل املستوى الدويل 

يف االستثامرات يف مجال البحوث والتطوير )البنك الدويل، 2008 ه�(.

هل تستطيع البلدان العربية التوسع يف األرايض الزراعية 
لتلبية الطلب لديها عىل الغذاء؟

5–2 فرصة التوسع يف األرض القابلة للزراعة محدودة. طوال معظم القرن 

العربية  البلدان  للزراعة يف  القابلة  األرايض  التوسع يف  تجاوز  العرشين، 

املتوسط العاملي. ولكن يف التسعينات من ذلك القرن، انخفضت النسبة 

التوسع  إىل  معظمه  يف  التباطؤ  هذا  يرجع   .)2–5 )شكل  كبرية  بدرجة 

املحدودة  فاملوارد  النادرة.  املياه  موارد  الرشسة عىل  واملنافسة  الحرضي 

من األرايض، مع الزيادة الرسيعة يف السكان قد يساهام يف خلق مستقبل 

ملئ باملشاكل. فمن املتوقع يف سنة 2050 أن تصل نسبة مساحة األرض 

انخفاض مبقدار  الواحد 0.12 هكتار، وهذا يعترب  للفرد  للزراعة  القابلة 

63% من مستوى التسعينات يف القرن العرشين )منظمة األغذية والزراعة، 

2008 ب(.

إسرتاتيجية  ركائز  من  الثانية  الركيزة  الزراعية هي  اإلنتاجية  زيادة  إن 

األمن الغذايئ. وارتفاعها سيزيد من القوة الرشائية للفقراء يف املناطق 

الرصيد من  الواردات ويزيد  االعتامد عىل  بل قد يخفض من  الريفية، 

العمالت األجنبية.

األرض  ندرة  بسبب  محدوداً  العربية  البلدان  يف  الغذايئ  اإلنتاج  ويعترب 

للزراعة  الصالحة  األرض  للتوسع يف  املائية. وهناك مجال صغري  واملوارد 

أو الري، لذا يجب أن يكون الرتكيز عىل زيادة اإلنتاجية من ناحية الغلة 

يف  االستثامرات  تتطلب ضخ  الزيادة  هذه  واملياه.  األرض  وحدة  وقيمة 

البحوث واإلرشاد الزراعي ونقل التقانة. فيام ييل عرض للرسائل األساسية 

التي يستهدفها هذا الباب من التقرير:

• زيادة اإلنتاجية هي العنرص الذي يحقق التوازن مع زيادة الطلب 	

عىل الغذاء وكذلك قيود اإلنتاج

• أعىل 	 لتحقيق  املياه  استخدام  يضمن  مبا  االستثامر  توجيه  يتعني 

قيمة لها

• تزيد 	 تكنولوجيات جديدة  إىل  والتطوير  األبحاث  تؤدي  أن  ميكن 

اإلنتاجية

• االستثامرات يف سبل املعيشة يف املناطق الريفية ستساعد املجتمعات 	

هناك يف تحقيق أقىص استفادة من مواردهم

ما هو الدور الذي ستلعبه اإلنتاجية يف التعامل مع زيادة 
الطلب عىل الغذاء يف البلدان العربية؟

5–1 ستظل الزيادة املحققة يف اإلنتاجية هي عنرص التوازن الهام مع زيادة 

الطلب عىل الغذاء. تشري الدالئل التي تم عرضها يف الباب األول أنه هناك 

عدد من العوامل الهيكلية املستمرة التي قد تجعل أسعار السلع الزراعية 

مرتفعة يف املستقبل. بيد أنه قد ميكن استرشاف ما يخبئه املستقبل عن 

5تعظيم االستثامرات لزيادة اإلنتاجية والربحية
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شكل 5–1: انخفاض أسعار القمح من املنظور التاريخي

شكل 5–2: التوسع يف األرايض الصالحة للزراعة يف البلدان العربية فاق املتوسط العاملي حتى التسعينات من القرن العرشين عندما انحرص 

التوسع يف السودان فقط

 املصدر: وزارة الزراعة األمريكية،2008أ

املصدر: املؤلفون، بترصف من منظمة األغذية والزراعة، 2008 ب.
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املوارد  انخفضت  الحارض،  الوقت  حتى   1950 سنة  فمنذ  العربية. 

ومن  تقريبا.   %75 بنسبة  الواحد  للفرد  بالنسبة  املتجددة  املياه  من 

املتوقع أن تنخفض بنسبة 40% إضافية عن املستويات الحالية بحلول 

سنة 2050 )شكل 5–4(. هذه االتجاه املنحدر قد تتسارع خطاه مع 

التغريات املناخية.

5–5 تحتاج الدول إىل تبني منهجيات مختلفة ملواجهة مشكلة ندرة املياه 

وذلك وفق الوصول إىل الري ومدى االعتامد عليه. يتباين استخدام الري 

الفرعية )جدول 5–1(. فدول مجلس  املنطقة  أساس  كبرية عىل  بدرجة 

التعاون الخليجي تعتمد اعتامدا كليا عىل الري نظرا لالنخفاض الشديد 

جدا يف سقوط املطر37. ويف دول املرشق )العراق، األردن، لبنان، وسوريا(، 

ترتاوح نسبة األرايض املروية بني 27% و 43% من إجاميل األرايض املزروعة 

باملحاصيل. ويف املغرب العريب )الجزائر، ليبيا، موريتانيا، املغرب، تونس( 

يكون االعتامد عىل الري أقل بكثري )7–8%( ، بينام تعتمد مرص وجيبويت 

متاما تقريبا عىل الري. وعىل الرغم من أن موارد املياه تعترب نسبيا أقل ندرة 

يف السودان إال أن نسبة األرايض املروية ال تزال أقل من 10% )املنظمة 

العربية للتنمية الزراعية، 2007(.

ما هي العقبات التي تحول دون زيادة اإلنتاجية، وما هي 
الفرص املمكنة لتحقيقها؟

األخرى  النامية  الدول  عن  العربية  البلدان  يف  اإلنتاجية  تتخلف   3–5

املستوردة للغذاء وكذلك عن املتوسطات العاملية. حاليا تبلغ اإلنتاجية 

من الحبوب نصف املتوسط العاملي، وال زالت الفجوة مستمرة36)شكل 

يف  العربية  البلدان  يف  اإلنتاجية  بدأت  الثامنينات،  منتصف  يف   .)3–5

اللحاق بالدول النامية األخرى املستوردة للغذاء )منظمة األغذية والزراعة، 

أنواع  استخدام  انتشار  إىل  ذلك  رجع  رمبا   .)1995 دايسون،  2008ب؛ 

مختلفة من القمح واألرز يف سوريا ومرص )بوم، 2004(. بيد أنه يف اآلونة 

مستمر  أنه  مع  واالنحسار  الرتاجع  يف  اإلنتاجية  يف  النمو  األخرية، طفق 

النمو يف  كذلك  للغذاء.  املستوردة  األخرى  النامية  الدول  الصعود يف  يف 

إنتاجية الخرضوات متخلف عن املتوسط العاملي، ولكن الفجوة صغرية. 

انخفاض  إن  العاملي.  املتوسط  فيزيد عىل  الفواكه  إنتاجية  يف  النمو  أما 

وكذا  للزراعة  الصالحة  األرايض  محدودية  مع  الحبوب  يف  اإلنتاجية  منو 

املوارد املائية، يزيد من االعتامد عىل الواردات. وتعترب العقبة الرئيسية 

أمام ارتفاع اإلنتاجية هي ندرة املياه، ولكن نقص االستثامر يف البحوث 

واملزارعني يلعب أيضا دورا يف هذا.

5–4 زيادة حدة ندرة املياه ، وهي عقبة رئيسية أمام تحقيق زيادة 

من  ما صاحبها  مع  املياه  استهالك  يف  الزيادة  إن  الزراعية.  اإلنتاجية 

البلدان  يف  املياه  ندرة  مشكلة  تفاقم  يف  ساهمت  قد  السكان  زيادة 

 تشمل الحبوب الشعري، والذرة، والذرة البيضاء، والشوفان، واألرز، و الجاودار والذرة الرفيعة وهجني 36

الجاودار والقمح )triticale ، والقمح ، وحبوب أخرى غري محددة يف أماكن أخرى.
 يدرج منوذج IMPACT اليمن ضمن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي. لكن اليمن ال تعتمد 37

كلية عىل الري ألن سقوط األمطار عندها ليس منخفضا بنفس الدرجة املوجود عليها يف دول مجلس 

التعاون الخليجي.

شكل 5–3 تخلف إنتاجية الحبوب يف البلدان العربية عن املتوسطات العاملية

املصدر: املؤلفون. بترصف من منظمة األغذية والزراعة، 2008ب.
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شكل 5–4: البلدان العربية يف طريقها من االفتقار إىل املياه إىل الندرة املطلقة لها

املصدر: املؤلفون. بترصف من منظمة األغذية والزراعة، 2008ب

جدول 5–1: استخدام الري يف البلدان العربية يتباين كثريا حسب املنطقة والدولة )2007، فيام عدا ما يشار إليه(

النسبة املئوية ألرايض املحاصيل املعمرة النسبة املئوية لألرايض التي يتم ريه سنويا  النسبة املئوية إلجاميل األرايض التي يتم ريها  الدولة 

100  100  100 دول الخليج 

65  42  47 اليمن 

100  100  100 جيبويت 

87  97  95 مرص 

-  14  — الصومال 

99  8  9 السودان 

91  27  32 العراق 

31  32  31 األردن 

39  43  41 لبنان 

19  32  30 سوريا 

90  10  17 الجزائر 

17  11  14 ليبيا 

9  6  7 موريتانيا 

75  10  18 املغرب 

8  9  8 تونس 

املصدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، 2007
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البلدان  الزراعية األوىل ملعظم  الدولية )2008 ه�( أن األولوية  بالتنمية 

العربية هي تنويع اإلنتاج بعيدا عن املواد األساسية إىل املحاصيل عالية 

القيمة )مثل الفواكه والخرضوات( املخصصة للتصدير. و تعطي املحاصيل 

عالية القيمة أصحاب األرايض فرص أكرب يف مجال األعامل، وتخلق مزيداً 

من فرص العاملة للنساء والعامل الذين ال ميلكون أرايض، وترفع من األجور 

الري واألمطار، مثل  الزراعة عىل مياه  تعتمد  التي  الدول  الزراعية. ويف 

انقساما  يخلق  أن  املياه  لتسعري  والسودان، ميكن  املغرب واملرشق  دول 

طبيعيا حيث ستزرع الحبوب أساسا يف املناطق التي تروى مبياه األمطار، 

أما املحاصيل عالية القيمة فرتوى مبياه الري. سيزيد ذلك من االعتامد عىل 

الحبوب املستوردة، ولكن يدر مزيداً من العمالت األجنبية من صادرات 

املحاصيل عالية القيمة والتي ميكن أن تغطي تكلفة الواردات اإلضافية من 

الحبوب. وميكن أن يكون ذلك أكرث ربحية للمزارعني ويرتك لهم دخال زائداً 

ميكنهم من رشاء املواد األساسية. ال يعني هذا القول أنه ينبغي عىل الدول 

التي تعتمد متاما عىل الري أن توقف زراعة الحبوب إذا كان ذلك مجديا 

من الناحية االقتصادية ويتسم باالستمرارية، كام هو الحال يف حوض النيل 

يف مرص. أما يف دول الخليج، حيث تتسم مياه الري باملحدودية، ينبغي 

التخيل متاما عن إنتاج الحبوب لصالح املحاصيل ذات القيمة والفعالية 

األكرث. والستكامل هذه التغيريات، ميكن تطوير اإلسرتاتيجيات )التي ترد 

خطوطها العريضة يف الباب السادس( بغية زيادة األمن الغذايئ.

من  احتياجاتها  من  الكثري  استرياد  إىل  العربية  البلدان  ستحتاج   9–5

الحبوب، حتى يف حالة إنتاج بعض هذه االحتياجات محليا. مثة توازن 

معقد بني املزايا والتضحيات املتضمنة يف هذين البديلني: استرياد حبوب 

أقل، أو تحقيق عائد تصدير زراعي أكرب ميكن من االسترياد. إن املفاضلة 

بني هذين البديلني ينبغي دراستها بعناية عند النظر يف السياسات املتعلقة 

الدولة  املبادلة تختلف حسب  اإلنتاج. هذه  اختيار  والتي تحدد  باملياه 

نفسها، وتعتمد عىل احتياجاتها من الغذاء وإمكانياتها الزراعية. وطاملا كان 

هناك بيانات سلسلة زمنية رضورية عن املناطق املنزرعة واإلنتاج، ميكن 

استخدام منوذج ريايض )optimization model( لتقييم تلك املفاضلة 

)البنك الدويل، 2008 و(.

5–10 ميكن للمغرب تحقيق االكتفاء الذايت يف الحبوب، ولكن مقابل تكلفة 

عالية. تعتمد املغرب عىل واردات الحبوب بدرجة أقل من معظم البلدان 

العربية. غري أن التوقعات تشري إىل أن الطلب املغريب عىل الحبوب من 

أجل االستهالك البرشي )معظمه من القمح( سيزداد من 73 مليون طن 

يف 2003 إىل 103 مليون طن يف 2030 )املعهد الدويل لبحوث سياسات 

كيف ميكن للدول العربية االستفادة بأقىص درجة من 
مواردها النادرة للمياه؟

أن  يجب  زراعي  توسع  أي  فإن  لذا  للري،  مياه جديدة  توجد  ال   6–5

يأيت من وفورات املياه. إن الطلب عىل املياه لألغراض غري الزراعية يزداد 

برسعة يوما بعد يوم. واليوم حوايل 85% من املياه السطحية املستخرجة 

واملياه الجوفية يف البلدان العربية تستخدم بالفعل يف الري، لذا يتعني أن 

ينخفض هذا الرقم38. وبالرغم من تحقيق تقدم يف هذا الصدد، إال أن إيجاد 

مياه جديدة للري باستخدام وسائل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه 

الرصف الصحي غري مالئم من الناحية االقتصادية ملعظم األنشطة الزراعية. 

فاستخدام مياه الرصف الصحي املعالجة يف ري املحاصيل الغذائية ميكن 

أن يسبب املشاكل ألنها تواجه غالبا مقاومة من الجمهور، بالرغم من أن 

هذه االتجاه يتغري اآلن )البنك الدويل، 2007(. ومع ذلك ينبغي تشجيع 

استخدام مياه الرصف الصحي يف ري املحاصيل غري الغذائية ألنها تتيح 

فرصة استخدام املياه يف أغراض أخرى. ويعترب حصاد املياه من الوسائل 

األخرى لزيادة املياه الالزمة للزراعة39. بيد أنه من الرضورة مبكان إدراك أن 

تحلية مياه البحر وتدوير مياه الرصف الصحي وحصاد املياه لها حدودها 

الخاصة بها. وبالرغم من أن هذه املصادر متثل 20–25% من إجاميل املياه 

املستخرجة، إال أنها تأيت بتكلفة عالية مع االستخدام املحدود.

5–7 السياسات التي تخفض تكلفة املياه بالنسبة للمزارع تشجع عىل 

استخدام املياه بطريقة غري مفيدة ويف استخدامات ذات قيمة منخفضة. 

إن الدعم املوجه إىل املياه والطاقة والذي يخفض من سعر املياه يشجع 

الدويل،  )البنك  املياه  القصوى من  املزارعني عىل عدم تحقيق االستفادة 

2007(. أوال املياه تُبدد يف استخدامات غري مفيدة عند استخدام طريقة 

الري بالغمر بدال من نظم الري املوفرة للمياه بالتنقيط والرش. ثانيا يختار 

نقطة  لكل  بالنسبة  املنخفضة  املضافة  القيمة  املحاصيل ذات  املزارعون 

مياه. عىل سبيل املثال، يُغل إنتاج الخرضوات ما يبلغ ستة أضعاف القيمة 

املضافة لكل نقطة مياه أكرث من إنتاج القمح، وعرشة أضعاف إنتاج اللحوم. 

يف املغرب، 40% من األرايض املروية مكرسة لزراعة الحبوب، وهي نسبة 

أقل من نسبة املرشق )51%(، وشامل رشق أفريقيا )64%(، ودول مجلس 

التعاون الخليجي )73%( )منظمة األغذية والزراعة، 2008ب(. وعندما يتم 

تشجيع املزارعني عىل سداد كامل تكلفة املياه، سيقومون طواعية بتحويل 

القمح(  )مثل  القيمة  املروية من محاصيل منخفضة  أراضيهم  استخدام 

إىل محاصيل عالية القيمة مثل الفواكه والخرضوات. باإلضافة إىل ذلك، 

سيكون لديهم حوافز لالستثامر يف تقنيات توفري مياه الري.

القيمة  عالية  باملحاصيل  الحبوب  استبدال  عىل  املزارعني  تشجيع   8–5

يشمل تأثريات ضمنية لألمن الغذايئ. يرى البنك الدويل يف تقريره الخاص 

 هذا الرقم خاص بالبنك الدويل فيام يتعلق بالرشق األوسط وشامل أفريقيا. وهو ال يشمل الصومال 38

والسودان، وال يشمل الدول غري العربية يف املنطقة )إيران وإرسائيل(
 يشري حصاد املياه إىل املامرسات والهياكل الخاصة بحجز مياه األمطار وتشمل بناء سدود صغرية.39
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مبياه  الري  يتم عن طريق  الحبوب  إنتاج  من  األقل  80% عىل  واليمن، 

األمطار، ويف املرشق، ترتاوح النسبة من النصف إىل الثلثني )منظمة األغذية 

والزراعة، 2008 ب(.

5–12 تتعرض الزراعة التي تُسقى مبياه األمطار إىل الخطر بسبب التغريات 

املناخية. تشري مناذج تغري املناخ إىل أن متوسط سقوط األمطار السنوي ميكن 

أن ينخفض بنسبة 10% يف الخمسني سنة القادمة )البنك الدويل، 2008 ز(، 

وسيزيد عدد مرات الجفاف واملوجات الحارة بدرجة أكرب مع تسارع الدورات 

املناخية. ونتيجة لذلك، سوف يتأرجح إنتاج األرايض التي تُروى مبياه األمطار 

مبرور الوقت، وسيبدأ متوسط اإلنتاج يف االتجاه نحو االنحدار، بحيث يقل 

بنسبة 20% يف البلدان العربية إجامال، وبنسبة تصل إىل 40% تقريبا يف 

الجزائر واملغرب )البنك الدويل، 2007(. جدير بالذكر أن املزارعون والرعاة 

األكرث تهميشا هم عادة الذين يعتمدون عىل الزراعة املروية مبياه األمطار، 

وخاصة يف املناطق األكرث جفافا، علام بأن هذه املجموعات ستتعرض إىل 

مزيد من التهميش والعوز بسبب التأثريات السلبية لتغري املناخ.

5–13 مساعدة مزارعو الزراعة املطرية يف التكيف مع تغري املناخ يتطلب 

استثامرات يف التقانات الجديدة. إن البحوث يف املحاصيل املُخلقة بالطرق 

األغذية ، 2008(. فإذا قام املزارعون املغاربة بتحقيق زيادات معقولة يف 

إنتاجية الحبوب واملساحة املزروعة40، ميكن للمغرب أن تحقق االكتفاء 

الذايت يف إنتاج القمح حتى سنة 2017. مع ذلك فإن تحويل األرض التي 

ميكن استخدامها يف زراعة محاصيل عالية القيمة إىل زراعة الحبوب هو أمر 

مكلف جدا )شكل 5–5(. ومع استمرار الطلب عىل الصعود والنمو، سرتتفع 

من 21 مليون دوالر يف 2007 إىل 6 مليار دوالر يف سنة 2017، وهي آخر 

سنة يتوقع أن يكون فيها االكتفاء الذايت ممكنا. والقيمة اإلجاملية للدخل 

الذي سيتم التضحية به لفرض اكتفاء ذايت يف الحبوب عىل املستوى القومي 

خالل مدة سيصل إىل 16 مليار دوالر. وتتفاوت املفاضلة بني املحاصيل 

عالية القيمة والحبوب من بلد إىل آخر، ولكن الرسالة األساسية ال تتغري: 

فرصة التكلفة الخاصة باالتجاه نحو تحقيق االكتفاء الذايت من الحبوب 

تزيد مبعدالت مضاعفة مع زيادة الطلب.

ملاذا يكون املزيد من االستثامر هام جدا للبلدان العربية؟

البلدان  من  كثري  تعتمد  معظمه،  يف  الجاف  املناخ  من  بالرغم   11–5

العربية أساسا عىل الزراعة التي تروى مبياه األمطار. تتم الزراعة مبياه 

األمطار يف أكرث من نصف األرايض الصالحة للزراعة يف الجزائر والعراق 

واألردن ولبنان وليبيا وموريتانيا واملغرب والسودان وسوريا وتونس واليمن 

)املنظمة العربية للتنمية الزراعية، 2007(. ويف املغرب العريب والسودان 
 سيتحقق ذلك عندما تصل إنتاجية كل مقاطعة إىل نفس مستوى املقاطعات التي تحقق أعىل إنتاجية 40

يف تلك املنطقة من املغرب، وأيضا عندما تزيد األرايض املستخدمة يف إنتاج الحبوب إىل مستويات تاريخية.

شكل 5–5: تكلفة االكتفاء الذايت تنمو مع منو السكان والدخل

املصدر: البنك الدويل، 2008 ح(.
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 يشار إىل هذا بعبارة “الحرث املُخفض” )reduced tillage(، أو عدم الحرث )no-till(، والزراعة التحفظية 41

)conservation agriculture(. والحرث التحفظي ميكن استخدامه يف كال نوعي الزراعة: املروية والزراعة 

التي تسقى مبياه األمطار أو الزراعة البعلية. وأحد مزاياها الرئيسية هو االحتفاظ بالرطوبة يف الرتبة، وهو 

األمر الذي يتالءم أكرث مع الزراعة املروية مبياه األمطار.
دراسة 42 يوجد سوى 11  الدقة، حيث ال  كبرية عن  بدرجة  بعيدة  العربية  بالدول  الخاصة  التقديرات   

لالستخدام، وهو رقم أقل بدرجة كبرية عن املناطق األخرى.
 حوايل 0.50% يذهب إىل املعامل الوطنية، والباقي يذهب إىل مؤسسات البحوث األخرى يف القطاع العام.43
 هناك دالئل عىل التحسينات التي قامت بها مؤخرا قطر وتونس واإلمارات العربية املتحدة بعمل بعض 44

التقدم يف الرتويج للبحوث والتطوير التي يقوم بها القطاع العام )جانا وآخرون، 2008(.
 عدد سكان الريف القليل نسبيا يف البحرين يُضّخم من هذا الرقم.45

من   %1.7 تستثمر  التي  الربازيل  فهناك  الزراعي،  والتطوير  البحوث  يف 

إجاميل الناتج املحيل الزراعي منها 1.4% تستثمر من خالل أجهزة حكومية 

)منظمة األغذية والزراعة 2008 ب(. وقد زادت البلدان العربية من معدل 

اإلنفاق عىل البحوث والتطوير الزراعي بنسبة 0.05% من إجاميل الناتج 

املحيل الزراعي يف الفرتة من 1981 إىل 2000، بينام زادت الدول املتقدمة 

إنفاقها بنسبة 0.95% )البنك الدويل، 2008 ه�(44.

5–16 تعزيز الحوافز املقدمة للبحوث الزراعية يف البلدان العربية. إن 

عدد البحوث الزراعية يف البلدان العربية مرتفع نسبيا، ولكنها تفتقر إىل 

التمويل واألجهزة. يف سنة 1999، كان هناك 14 باحث زراعي متفرغ لكل 

100 ألف فرد يف املناطق الريفية يف البلدان العربية )جدول 5–2(. ويأيت يف 

املقدمة يف هذا املوضوع البحرين، حيث تبلغ النسبة 457 باحث لكل 100 

ألف فرد يف املناطق الريفية، و 83 بالنسبة لليبيا، و66 بالنسبة للبنان45. 

تنمية زراعية عالية مثل  تتميز بوجود  التي  الدول  وهي نسبة تضاهي 

األرجنتني )45 باحث لكل 100 ألف فرد يف املناطق الريفية(، والربازيل 

)حيث يبلغ املعدل 11 باحث(، واملكسيك )12 باحث( )شكل 5–2(. مع 

ذلك فإن التمويل لكل باحث يف البلدان العربية منخفض بدرجة كبرية، 

لذا تجد أن الباحثني يحصلون عىل مرتبات أكرث انخفاضا وموارد أقل، مام 

يجعلهم أقل إنتاجية من الباحثني الذين يحظون عىل متويل أفضل )كاساس 

وآخرين، 1999(. وبالنسبة للحاصلني عىل درجة الدكتوراه، فإن الحوافز 

املالية لدخول مجال بحوث القطاع العام يف مراكز البحوث الزراعية الوطنية 

أقل بصفة عامة من الحوافز التي تعطى ملن يسلك املجال األكادميي ويركز 

عىل التدريس. هؤالء الذين يدخلون مراكز البحوث الزراعية الوطنية غالبا 

تنقصهم املعدات مام يؤثر عىل كفاءتهم يف عمل البحوث نظرا النخفاض 

االستثامر يف تكنولوجيا املعلومات وموظفي الدعم )جانا وآخرون، 2008(. 

إن رفع مرتبات الباحثني وزيادة املوارد سيجذب أفضل الباحثني وأكرثهم 

ذكاًء إىل الزراعة، وسيدفع االبتكار واإلبداع إىل األمام بحيث تتحقق زيادة 

اإلنتاجية الزراعية العربية.

5–17 إعداد إسرتاتيجيات مبتكرة تشجع القطاع الخاص عىل االستثامر 

يف البحوث الزراعية والتطوير. نظرا ألن البحث الزراعي ينتج أساسا سلعا 

رضورية  الجفاف،  تقاوم  والتي  وراثيا  املعدلة  املحاصيل  و  التقليدية، 

للاملية  لالستمرارية  قابلة  املطرية  الزراعة  تكون  أن  عىل  للمحافظة 

)أو  املحافظة  بغرض  متارس  التي  الحرث  فعمليات   .)2006 )العبيدي، 

الحرث التحفظي( تتميز بإمكانية زيادة الغالت الزراعية وتحقيق ثباتها 

وقد  الدويل، 2008 ه�(41.  )البنك  املتكررة  الجفاف  مواجهة موجات  يف 

أسفرت التجارب التي أُجريت عىل زراعة القمح الذي يُسقى مبياه األمطار 

التقليدية  الحرث  نظم  من  أكرب  وثباتا  الغالت  يف  زيادة  عن  املغرب  يف 

)مرابط، 2002، 2008(. غري أن بعض الخرباء يرون أن البحوث الزراعية 

لن تواكب تغري املناخ، وأنه يفضل رصف املوارد العامة يف مجاالت أخرى 

توفر للناس معيشة بديلة عن الزراعة.

كيف ميكن للعامل العريب أن يزيد اإلنتاجية؟

5–14 تدر البحوث والتطوير الزراعي عائدات مرتفعة جدا يف العامل كله 

ويف البلدان العربية. تُقدر العائدات من البحوث والتطوير الزراعي %45 

عىل مستوى العامل. ويف البلدان العربية تنخفض هذه النسبة بقدر ضئيل، 

العائدات  هذه  ويف ظل   .42)2000 وآخرون،  )ألستون   %36 تبلغ  حيث 

املرتفعة، يبدو أنه يوجد هناك قصور ضخم يف االستثامرات املوجهة إىل 

البحوث والتطوير الزراعي يف البلدان العربية والعامل. وهناك اهتامم تجدد 

يف االستثامر يف اإلنتاجية، وذلك بعد الصدمة األخرية ألسعار الغذاء، ولكن 

مثة حاجة ملزيد من البحوث والتطوير إذا أراد البلدان العربية أن يشهد 

ثورة خرضاء. إن العائدات يف البلدان العربية ستشمل مزايا اجتامعية كثرية 

)مثل األمن الغذايئ املعزز وسبل العيش يف الريف(. كام أنها ستفيد قطاع 

عريض من الناس، سواء كانوا مزارعني أو مستهلكني. ويف ظل العائدات 

االجتامعية العريضة، يجب عىل القطاع العام أن يلعب دورا رئيسيا يف 

االستثامر يف البحوث الزراعية والتطوير.

تستثمر  والتطوير.  الزراعية  البحوث  يف  العام  االستثامر  زيادة   15–5

البلدان العربية ما يقرب من 1.4 مليار دوالر أمرييك سنويا يف البحوث 

الزراعية والتطوير )باردي وآخرون، 2006(، أو 0.66% من إجاميل الناتج 

املحيل الزراعي )ألستون وآخرون، 2000(43. هذه النسبة أعىل قليال من 

متوسط الدول النامية )0.53%(، ولكنها أقل بكثري عن مستوى االستثامر 

وآخرون،  )جانا  الزراعي  املحيل  الناتج  إجاميل  من   %2 وهو  به  املوىص 

2008(، وبالطبع أقل من مستوى االستثامر يف الدول املتقدمة والذي يبلغ 

متوسطه 2.36% من إجاميل الناتج املحيل الزراعي. إىل جانب البحرين، 

البحوث  الصغري يف  الزراعي  املحيل  الناتج  إجاميل  18% من  تنفق  التي 

والتطوير، هناك رواد يف املنطقة مثل ليبيا واألردن واملغرب )جدول 5–2(. 

هذا يعني أنه ليس الدول املتقدمة فقط هي التي تستثمر بدرجة كبرية 
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التي  البحوث  النوع من  التقانات واألساليب الجديدة. هذا  منح لتنفيذ 

يقودها املزارع قد حفزت عىل نرش التقانة وزادت من الدخول يف عدة 

دول مبا فيها ألبانيا )البنك الدويل 2008 ك(. ختاما ميكن القول أن وجود 

البحوث  بالبحوث وكذلك  العام والخاص فيام يتعلق  القطاع  رشاكة بني 

التي يقودها املزارع ستكون مطلوبة لتعزيز البحوث والتطوير يف البلدان 

العربية )البنك الدويل، 2008 ه� (.

عدد  لزيادة  األطراف  متعددة  البحوث  أعامل  جدول  تشجيع   18–5

املستفيدين من جدول أعامل بحوث مشرتك. تويص جامعة الدول العربية 

و الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة بأن يتم إنشاء صندوق إقليمي للبحوث 

والتطوير عىل أن يخصص له موازنة طويلة األجل )جامعة الدول العربية- 

عامة، فمن العسري جذب االستثامر الخاص. مع ذلك هناك عدة خطوات 

ميكن اتخاذها لتعزيز مناخ االستثامر. من هذه الخطوات تعزيز حقوق 

األخرى  الزراعية  واالبتكارات  املحسنة  لألنواع  بالنسبة  الفكرية  امللكية 

استثامراته.  عىل  العوائد  عىل خصخصة  الخاص  القطاع  ستساعد  والتي 

للبحوث  تنافيس  متويل  وجود  الشائع  من  أصبح  الالتينية،  أمريكا  ففي 

والتطوير، حيث يُسمح للرشكات الخاصة بالتنافس عىل املخصصات العامة 

التي ميكنهم استخدامها يف إجراء البحوث مع متويل مشرتك من القطاع 

الخاص. هناك أيضا طريقة أخرى ميكن للحكومات استخدامها يف تشجيع 

االستثامر الخاص، وهو تقديم املكافآت مقابل ابتكارات معينة )مثل أنواع 

القمح املقاوم للجفاف( يقوم بها القطاع الخاص. لكن هناك أيضا منهج 

آخر لتشجيع االبتكار وهو السامح للمزارعني بتقديم طلبات للحصول عىل 

 جدول 5–2: البحوث الزراعية والتمويل يف مؤسسات البحوث الزراعية الوطنية

النسبة املئوية للتمويل السنوات املمكنة للبحث / 100 ألف  التمويل )ماليني  السنوات املمكنة للبحث   

من إجاميل الناتج املحيل الزراعي فرد يف املناطق الريفية  *)PRYs(  الدوالرات بقيمة سنة 2000(  الدولة 

0.4  8  14  575 الجزائر 

17.9  457  3  32 البحرين 

0.5  27  68  6,710 مرص 

—  30  —  770 العراق 

1.2  35  6  198 األردن 

0.4  66  4  83 لبنان 

1.6  83  13  261 ليبيا 

0.9  6  40  606 املغرب 

0.1  3  3  595 السودان 

0.4  22  15  1,058 سوريا 

0.6  16  15  368 تونس 

—  46  —  73 اإلمارات العربية املتحدة 

0.8  3  6  245 اليمن 

0.5  14  187  11574 البلدان العربية 

1.4  11  924  3943 الربازيل 

1.0  45  270  1858 األرجنتني 

1.6  12  357  3097 املكسيك 

املصادر: كاساس وآخرون، 1999؛ املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية، 2008 ب.

“السنة املمكنة للبحث” )PRY( تعادل قيمة سنة من البحوث. تستخدم هذه الوحدة يف القياس نظرا ألن الكثري من الباحثني يقومون بأعامل أخرى إىل جانب البحوث مثل التدريس واإلرشاد 

والخدمات االستشارية، مام يجعلهم باحثني لبعض الوقت.

- غري متاحة.
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السواء. فإنتاجية كبار املزارعني أعىل من نسبة اإلنتاجية املمكنة للمزارع 

الواحد، وسيكونون قادرين ماليا قبل غريهم عىل تبني التقانات املبتكرة 

الغالية. من جنب آخر، قد ينتج أصحاب الحيازات الزراعية الصغرية إنتاجا 

أقل من نسبة اإلنتاج القيايس من الهكتار الواحد للمزارع الواحد، ولكنهم 

يكونون نسبة كبرية من السكان املستهدفني. لقد كان أكرب فشل لإلرشاد 

الزراعي هو عدم تزويد صغاراملزارعني باملعلومات األساسية )غانا وآخرون، 

2008(. وأصحاب الحيازات الصغرية غالبا ما يكافحون من أجل االستمرار 

والتسويقية  الفنية  املعلومات  إىل  يفتقرون  ألنهم  التنافسية  خضم  يف 

األساسية. واإلرشاد الزراعي رضوري ملساعدتهم يف إنتاج وتسويق املحاصيل 

لكل من  أكرث  اقتصادية  والتي ستدر فرصة  األكرب،  املضافة  القيمة  ذات 

الثاين، فإن ضامن نجاح  الباب  املزارع ومجتمعه. وكام سبق وناقشنا يف 

املزارعني أصحاب الحيازات الصغرية هو مكون أسايس يف مكونات األمن 

الغذايئ الوطني.

5–20 االستثامر يف سبل العيش يف املناطق الريفية لتعزيز األمن الغذايئ 

وتحسني رفاهة املزارع. إن األصول التي متتلكها األرسة مثل األرض ورأس 

املال املادي والتعليم والصحة--- كل هذه العنارص متثل أسس هامة يف 

قدرة املزارعني عىل اكتساب الرزق يف املناطق الريفية واملشاركة واملنافسة 

يف األسواق الزراعية )البنك الدويل، 2008 ه�(. وتيسري الوصول إىل هذه 

من  كبريا  قدرا  وسيتطلب  الرشائية  القدرة  لتحسني  رضوري  األصول 

االستثامرات العامة. كام أن جعل زراعة الحيازات الصغرية أكرث إنتاجية 

لألرس  الرشائية  القوة  تحسني  نحو  بعيدا  شوطا  أيضا  سيقطع  وربحية 

الريفية. وهناك العديد من األساليب املختلفة التي ميكن استخدامها يف 

تحقيق ذلك وتشمل االستثامر يف البنية األساسية الريفية، وإدارة األسواق 

بطريقة أفضل، وتحسني الوصول إىل الخدمات املالية، وتعزيز أداء منظامت 

املنتجني، وترتيب سداد مقابل الخدمات البيئية.

الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة، 2008(. إن عدم القدرة عىل تحقيق العوائد 

من املصادر الجانبية )spillovers( للبحوث هي سبب رئييس لقلة االستثامر 

عىل املستوى الوطني )ألستون، 2002(. وألن كثري من البلدان العربية لديها 

نفس األهداف الزراعية )وعىل رأسها األمن الغذايئ( والتحديات )مثل ندرة 

املياه وتغري املناخ(، ميكن لجدول أعامل خاص ببحوث تشرتك فيها دول 

متعددة أن يزيد من عدد املستفيدين من جدول أعامل بحوث مشرتكة.

يعترب هذا الربنامج أكرث مالءمة إلدراج املعرفة الوطنية يف جدول أعامل 

البحث الخاص به، حيث أن التقانات الوطنية تبنى من األلف إىل الياء، 

مام يجعلها مالمئة بصورة جدية الحتياجات املستخدم النهايئ )وارين و 

راجاسيكاران، 1993(. ويف هذا السياق، تجدر اإلشارة إىل أن نطاق عمل 

يغطي   )ICARDA( الجافة املناطق  الزراعية يف  للبحوث  الدويل  املركز 

معظم البلدان العربية. واملركز العريب لدراسة املناطق القاحلة واألرايض 

الجافة )ACSAD( والذي تم إنشاؤه بواسطة جامعة الدول العربية يف عام 

1968 مكلف مبهام مشابهة لتلك الخاصة مبهام ICARDA ويغطي كل 

الدول العربية. لذا ميكن لصندوق زراعي عريب مستقل العمل مع املركز 

العريب لدراسة املناطق القاحلة واألرايض الجافة واملركز الدويل للبحوث 

الزراعية يف املناطق الجافة ومؤسسات البحوث الزراعية الوطنية، وغريها 

من مؤسسات البحوث األخرى، بغية تحقيق أهداف املساهمني فيها.

كيف ميكن لالستثامر أن يحسن نرش املعرفة إىل املزارعني؟

5–19 اقرتان االستثامر يف البحوث والتطوير مع التحسينات يف اإلرشاد 

الزراعي. يتسم أداء البلدان العربية يف اإلرشاد الزراعي بالضعف. ففي 

أفقر البلدان العربية )الصومال والسودان واليمن(، ال يوجد أي أثر لإلرشاد. 

واإلرشاد الزراعي الناجح يستهدف الوصول إىل صغار وكبار املزارعني عىل 





تحديد جودة الواردات عند طرح العطاءات، بل كل ما يحدث ببساطة 

هو زيادة الكمية عن السنوات السابقة )البنك الدويل 1995(. وتشمل 

الغذائية  باملواد  الخاصة  املشرتيات  إلجراءات  الحديثة  النظم  خصائص 

العطاءات اإللكرتونية واملزايدات واالئتامن وتخفيف مخاطر املعامالت.

للعطاءات  الوطنية  القواعد  يف  والتنظيمية  الترشيعية  التغيريات   2–6

ميكن أن يساعد يف مسألة اقتصاديات الحجم وإدارة املخاطر يف إجراءات 

العطاءات. متثل البلدان العربية أكرب مجموعة من املستوردين. وعن طريق 

تخفيف القيود القانونية الوطنية التي تحظر عمليات العطاءات املتعددة 

الجنسيات، ميكنها االستفادة من اقتصاديات الحجم يف عمليات رشاء الغذاء 

مع تخفيض التكاليف. أيضا ميكن للدول العربية االستفادة بصورة أكرب 

من اقتصاديات األسواق الرسمية للمخاطر. والسبب اآلخر يف أنها ال تتلقى 

دامئا أفضل األسعار وكميات محددة من الواردات من الغذاء هو أنها تلجأ 

إىل أسواق املخاطر الرسمية للتأمني عىل املعامالت بقدر أقل مام تفعله 

واالقتصاديات  والهند  والصني  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  دول 

الصاعدة األخرى. فالصفقات التجارية الكبرية تتضمن مخاطرة كبرية، ويف 

عامل يقل فيه الطلب وتستعر املنافسة يف الرشاء، يواجه البلدان العربية 

وضع غري موات بدرجة كبرية من ناحية ضامن أمنه الغذايئ مقارنة بالدول 

التي تغطي املخاطر.من املمكن إذن التغلب عىل هذا عن طريق عمل 

رشاكات مع رشكات متعددة الجنسيات ذات خربات كبرية ولديها شبكات 

من الرشكاء التجاريني املوجودة بالفعل، أو عن طريق استخدام األسواق 

املالية لتأمني الصفقات )البنك الدويل، 2008 ح(.

من  كلها.  املنطقة  يف  مشكلة  ميثل  للوجستيات  املنخفض  األداء   3–6

األهمية مبكان تحسني لوجيستيات سلسلة اإلمداد للدول التي تستورد 

التوزيع.  التكاليف ويحسن  الغذاء ألنه هذا يخفض  كميات كبرية من 

كام سيمكن هذا يف النهاية من وصول كمية أكرب من الغذاء للمستهلك 

بسعر أكرث انخفاضا. وتجدر مالحظة أن دول مجلس التعاون الخليجي 

اللوجيستيات )جدول  الدويل ألداء  البنك  مرتبة جيدة يف مؤرش  تحتل 

وزيادة  الطلب  مع  بنجاح  التعامل  العربية  البلدان  استطاع  لو  حتى 

ملخاطر  معرضا  سيكون  وبالتايل  للحبوب،  مستوردا  سيظل  اإلنتاجية، 

األسواق املحدودة واألسعار املرتفعة. خفض التعرض للتقلبات يف واردات 

الحبوب إذن هي الركيزة الثالثة إلسرتاتيجية األمن الغذايئ. وهناك عدد 

له  العربية، كل منها  البلدان  إدارة املخاطر يف متناول  من إسرتاتيجيات 

مميزاته ومساوئه فيام يتعلق بخفض األسعار ومخاطر الكمية. فكل دولة 

عربية تواجه مزيج مختلف من مخاطر الكمية والسعر حسب قدرتها عىل 

إنتاج الغذاء محليا ووفق ثروة البرتول لديها واملراد الطبيعية األخرى. لذلك 

تحتاج كل دولة إىل إسرتاتيجية إدارة مخاطر تكون مصممة خصيصا لها. 

فيام ييل الرسائل األساسية التي يستهدف الباب السادس بيانها:

• التكاليف بدرجة 	 أن يخفض  اإلمداد ميكن  فاعلية سلسلة  تحسني 

كبرية ويحسن التوزيع

• تطوير املخزون االفرتايض هو إسرتاتيجية فعالية من ناحية التكاليف 	

واملرونة مبا يكفل مواجهة مخاطر الكمية أكرث من املخزون املادي

• ونقل 	 وتخزين  إنتاج  يف  املستخدمة  األساسية  البنية  يف  االستثامر 

الغذاء ميكن أن يخفض التعرض لتقلبات واردات الحبوب

كيف ميكن للدول العربية ضامن إمداد ثابت من واردات 
الحبوب ذات األسعار املعقولة؟

6–1 مراجعة شاملة لطرق رشاء الحبوب عىل املستوى القومي ميكن أن 

يوضح طرق بسيطة لتحقيق وفورات كبرية. إحدى الطرق الفعالة اقتصاديا 

يف تحقيق وفورات هي تحسني إجراءات املشرتيات. فالدول التي تستورد 

كميات كبرية من الحبوب ينبغي أن تراجع ترشيعاتها الوطنية الخاصة 

بإجراءات املشرتيات والطرق املستخدمة يف تحديد إذا كانت غري مرنة 

وعفا عليها الزمان ومكلفة. مثال عىل تلك اإلجراءات العتيقة يف البلدان 

العربية هو اليمن. فاليمن ال تدرس السعر أو تستخدم وسائل معقدة يف 

6خفض التعرض لتقلبات السوق
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--- هذه املنظامت تتعاون مع املؤسسات املحلية عىل مستوى العامل كله لرصد النقص املحتمل يف الغذاء.

توقعات اإلنتاج واملخزون واألسعار. فإذا تحركنا لألمام مع حركة التطور 

والتقدم، سيستفيد صانعو السياسات من استحداث نظم لجمع ومعالجة 

املعلومات يف الوقت الحقيقي باستمرار.

6–5 متابعة اإلمداد والطلب املحيل يف املنطقة يعترب تحدي ألن السكان 

عندما  متباعدة.  مساحات  عىل  متناثرين  يعيشون  الريفية  املناطق  يف 

يحني الوقت ويصبح معروفا أن املخزون املحيل أو اإلنتاج انخفض بدرجة 

كبرية، عندئذ قد يكون الوقت متأخرا جدا لتجنب أزمة. ويف هذا السياق 

املبكر  الغذايئ واإلنذار  لألمن  لرصد  نظاما  العربية  الدول  تقرتح جامعة 

لها  احتياج  فيه  يوجد  الذي  واملكان  املعونة  كمية  تحديد  يف  سيساعد 

عند الرد عىل نقص الغذاء )جامعة الدول العربية- برنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ، 2008(. مثل هذا النظام ميكن أن ينسق مع املؤسسات الدولية 

التي تقوم بالفعل برصد إمدادات الغذاء46. كام أن إقامة محطات رصد 

الطقس سيساعد يف التنبؤ مبكان الحدوث املحتمل للعجز، وأيضا كمية 

الدويل،  )البنك  األسعار  لتثبيت  املناطق  هذه  ستحتاجها  التي  الحبوب 

2008 ج، 2008 ط(. ميكن أيضا تجميع املعلومات املحلية بحيث يعرف 

صانعو السياسات كمية الحبوب التي ستكون هناك حاجة الستريادها وأين 

ستكون هناك الحاجة لها عىل أشدها.

األخرى ذات  بالدول  تأيت يف مرتبة ضعيفة عند مقارنها  6–1(، ولكنها 

الدخل املرتفع. والسبب املحتمل وراء هذا هو أنه نظرا ألن صادرات 

بسيطا  ضغطا  هناك  كان  الدول،  تلك  اقتصاديات  عىل  تغلب  البرتول 

نسبيا من القطاع الخاص من أجل تحقيق إصالح يف التجارة والنقل. من 

جهة أخرى هناك تباين كبري يف أداء اللوجستيات يف املغرب. فالجزائر 

تأيت ضمن العرشة دول األوائل عىل مستوى العامل، بينام تأيت موريتانيا 

منخفضة  الدول  بني  من  السادسة  املرتبة  يف  وتأيت  العلوي  النصف  يف 

مع  وثيقة  وعالقات  مشابهة  جيدة  عالقات  تبادل  من  بالرغم  الدخل. 

الدولتان  وكال  بتونس.  مقارنة  أقل  موسكو  أداء  يأيت  األورويب،  االتحاد 

تنفذان إصالحات يحتذى بها يف الجامرك واملوانئ. بيد أن تونس كانت 

أرسع يف تحسني اللوجيستيات املحلية مثل النقل واملخازن، كام قامت 

أيضا بتنفيذ تبادل إلكرتوين للبيانات لتبسيط عمليات تخليص الجامرك 

)البنك الدويل، 2007 ب(.

املستوى  عىل  عليها  والطلب  الحبوب  توريد  رصد  عملية  تحسني   4–6

الدويل واإلقليمي سيساعد البلدان العربية عىل التنبؤ بصدمات األسعار 

مام يتيح لها تعديل الواردات تباعا. بالرغم من أنه من املستحيل تخيل 

مدى الحجم الكامل للصدمات األخرية ألسعار الغذاء عىل البلدان العربية، 

إال أن بعض العوامل التي سببتها كان من املمكن أن ترصدها نظم متابعة 

للدول  بالنسبة  واملخزون  باإلنتاج  الخاصة  التوقعات  وتتوافر  سليمة. 

الرئيسية التي تزرع القمح. عىل سبيل املثال، تنرش وزارة الزراعة األمريكية 

دراسات استرشافية عن القمح كل شهر وتنرشه عىل اإلنرتنت وتعرض فيه 

جدول 6–1: مؤرش أداء اللوجيستيات: املرتبات العاملية

الرتتيب عىل املستوى العاملي )من أصل 150 دولة( الدولة  الرتتيب عىل املستوى العاملي )من أصل  150دولة(  الدولة 

67 موريتانيا   20 اإلمارات العربية املتحدة 

94 املغرب   36 البحرين 

97 مرص   41 السعودية 

98 لبنان   44 الكويت 

112 اليمن   46 قطر 

127 الصومال   48 عامن 

135 سوريا   52 األردن 

140 الجزائر   60 تونس 

145 جيبويت   64 السودان 

املصدر: البنك الدويل، 2007 ب.
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جذابة بصفة خاصة للدول العربية الغنية بالبرتول والتي ميكنها الوصول 

إىل االئتامن. ويبني املربع 6-1 كيف كان ميكن ملرص- وهي مستورد رئييس 

للقمح- استخدام عقود الخيارات والعقود املستقبلية للتخفيف من تأثريات 

الصدمة األخرية ألسعار الغذاء.

6–9 عقود الخيارات تعطي املشرتي الحق، وليس االلتزام، يف رشاء كمية 

محددة من سلعة ما بسعر محدد خالل فرتة زمنية محددة سلفا.  عىل 

العكس من العقود املستقبلية، تدفع قيمة عقود الخيارات نقدا ومقدما مام 

يجعلها متاحة بدرجة أسهل عندما ال يكون من السهل الحصول عىل ائتامن. 

وقد قامت مالوي بإبرام عقد خيارات لحامية نفسها من تزايد األسعار. وتم 

مامرسة الخيارات خالل شهرين يف نهاية 2005، مام سمح لها باسترياد 60 

ألف طن من الذرة بسعر يقل عن سعر السوق بقيمة 50 إىل 90 دوالر. 

وكانت عالوة العقد 1.5 مليون دوالر، مام أتاح لها توفري ما يرتاوح بني 1.5 و 

4.8 مليون دوالر يف مدة شهرين من خالل هذا العقد. ومع زيادة حجم عقد 

الخيار، تزداد العالوة وكذلك الوفورات املحتملة )البنك الدويل، 2008 ط(. 

وميكن لكل دولة عىل حدة أو يف حالة وجود صندوق إقليمي، التفاوض بشأن 

عقود أكرب بكثري للتحوط من مخاطر أسعار الحبوب العالية )املربع 1-6(

مثل  مالية  أدوات  باستخدام  السلع  أسعار  مخاطر  ضد  التحوط   10-6

املبادالت والقروض بدعم من البنك الدويل. يعرض البنك الدويل للتعمري 

والتنمية )IBRD(، ذراع البنك الدويل، عىل عمالئه مبادالت السلع، وميكنه 

هيكلة قروض مرتبطة بالسلع يتم فيها تحويل عملة السداد من الدوالر 

األمرييك إىل مؤرش سلع مام يساعد عىل خفض مخاطر سعر السلع الغذائية. 

وعندما ترتفع األسعار العاملية للحبوب تسمح املبادلة لبنك التعمري والتنمية 

أن يخفض التزامات مدفوعات الفائدة للدولة العميل. وميكن استخدام 

الوفورات من مدفوعات الدين يف تعويض  زيادة تكلفة استرياد الحبوب. 

وميكن لبنك التعمري والتنمية تقييم تعرض العميل ملخاطر تحرك أسعار 

السلع ومعاونته يف تصميم إطار مناسب إلدارة املخاطر. وبعد تجهيز هذا 

اإلطار، يستطيع العميل أن يختار من قامئة املنتجات والخدمات املتاحة 

)البنك الدويل، 2008 ي(.

ما هي اإلسرتاتيجيات البديلة للتخزين؟

6–6 تصميم إسرتاتيجيات التخزين لتتفق مع االحتياجات الخاصة. يخدم 

مخزون املواد الغذائية عدة أغراض، حيث تكون مبثابة معونة غذائية تنفع 

يف األزمات الطارئة، كام تستخدم يف التوزيع العادي، وكمخزون لتثبيت 

األسعار املحلية )دوروش، 2008(47. وتحتاج الدول إىل تصميم إسرتاتيجياتها 

الخاصة بالتخزين مبا يتالءم مع احتياجاتها الخاصة التي يتم تقييمها أخذا 

يف االعتبار عدة عوامل رئيسية مثل االستهالك، وإمكانية تغري اإلنتاج املحيل 

)الذي يزيد مع تغري املناخ(، وتكاليف التخزين، وحجم الدولة بالنسبة 

للسوق العاملي، ومخاطر النقص يف اإلنتاج وارتفاع األسعار بالنسبة للفقراء، 

ومحدودية األسواق الدولية. عىل سبيل املثال، ستحتاج املغرب وسوريا إىل 

قياس اإلنتاج املحيل بناء عىل سقوط األمطار يف األوقات الحرجة خالل 

موسم النمو، وتعديل إسرتاتيجياتهم الخاصة بالتخزين تباعا. وحيث أن 

نقل مخزون  إىل  الدول، ستحتاج  تلك  املنطقة يف  يتباين حسب  اإلنتاج 

عىل  اإلنتاج.  يف  النقص  حدوث  املتوقع  املكان  حسب  داخليا  الحبوب 

النقيض من ذلك، تعرف اإلمارات العربية املتحدة والبحرين الكمية التي 

يحتاجاها لالسترياد )100%( بدون األخذ يف االعتبار اإلنتاج املحيل. وتركز 

إسرتاتيجية التخزين لديهام عىل اإلنتاج العاملي والرشاء والتخزين عندما 

تكون الكميات عالية واألسعار منخفضة. وحيث أن هذه الدول صغرية 

الحجم، ميكنها أن تحتفظ باملخزون يف موقع مركزي. بل ميكنها بدال من 

ذلك عمل ترتيبات للوصول إىل املخزون املحتفظ به يف دولة مجاورة، مثل 

السعودية، مع عمل مزيد من البنية األساسية للتخزين.

مكملة  كوسيلة  املخاطر  ضد  للتحوط  املالية  األدوات  استخدام   7–6

وفعالة اقتصاديا للتخزين املادي. ميكن استخدام أدوات مالية يف تكوين 

مخزون افرتايض مام يضمن وجود الحبوب بسعر محدد يف تاريخ محدد 

دون تحمل الكثري من التكاليف املرتبطة بالتخزين املادي الفعيل. هذه 

للتلف48.  القابلة  للمواد  الفعيل  للتخزين  العالية  التكلفة  تجنب  الطرق 

السامح  طريق  عن  املوازنة  تخطيط  من  املالية  األدوات  تحسن  كذلك 

للدول املستوردة باالتفاق املسبق عىل األسعار. وتعترب العقود املستقبلية 

وعقود الخيارات49هي األدوات املالية األساسية املستخدمة يف إقامة مخزون 

العقود  استخدام  يف  مستمرة  املستوردة  الدول  بعض  تزال  وال  افرتايض. 

التقليدية مع املوردين املحددين، مع استخدام العقود املستقبلية وعقود 

الخيارات كإجراء إضايف لتأمني السعر.

6–8 العقود املستقبلية هي أداة مالية تتطلب من املشرتي رشاء كمية 

محددة من سلعة ما بسعر ثابت خالل فرتة زمنية محددة سلفا. وهي 

تتطلب نوع ما من االئتامن أو الضامن. إن العقود املستقبلية ستكون 

 كل حلقة من حلقات سلسلة اإلمداد تستخدم التخزين لتحسني األمن الغذايئ. واملزارعون، سواء كانوا 47

املناطق  املستهلكون يف  ويقوم  األسعار سرتتفع.  أن  يعتقدون  كانوا  إذا  يخزنون  مستهلكني،  أو  منتجني 

بالتخزين  الندة املتوقعة. كام تقوم املؤسسات الكبرية والحكومات  بالتخزين تحسبا ألوقات  الحضارية 

لالستفادة من ارتفاع األسعار أو خفض األسعار املحاية )البنك الدويل، 2008 ذ(.
 تدهور حالة املواد املخزنة والتداول والنقل والدوران )واإلجراءات املستمرة لعملية املشرتيات( وتكلفة 48

الفرصة بالنسبة لرأس املال--- كل هذا ميثل عقبات اقتصادية أمام التخزين. و يعني أن املخزون األكرب 

يؤدي إىل برامج توزيع أكرب وبالتايل عجز مايل أكرب )دوروش، 2008(.
 توفر عقود الخيارات يف األسواق النهائية مرونة أكرب من العقود املستقبلية حيث تؤمن املشرتي ضد 49

ارتفاع األسعار، ولكن إذا مل تكن السلعة  مطلوبة، لن يكون هناك التزام بأخذها. ان العقود املستقبلية 

املتعلقة بسوق نهايئ منظم جيدا ميكن أن يكون مبثابة بوليصة تأمني.
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املربع 6–1: ميكن ملرص التخفيف من مخاطرة أسعار القمح العالية باستخدام األدوات املالية

استوردت مرص حوايل 7 مليون طن قمح يف الفرتة بني نوفمرب 2007 إىل أكتوبر 2008 عندما ارتفعت أسعار القمح إىل عنان السامء. أسعار الرشاء الفعلية قمح 

يف هذه الفرتة  غري متاحة ولكن تشري محاكاة بسيطة باستخدام أسعار بورصة شيكاغو للتجارة )CBOT( كمؤرش أسايس التجاهات السوق خالل الفرتة إىل 

أن هذه املشرتيات كانت ميكن أن تكون يف حدود 2.75 مليار دوالر ، وكان ميكن إلسرتاتيجية التحوط  املبنية عىل أساس العقود املستقبلية أو عقود الخيار 

خالل هذه الفرتة أن تقدم يقيناً أكرب للموازنة  وحيث أن أسعار السوق ترتفع فإننا نجد زيادة يف الحامية من السعر قصري األجل. هذه املحاكاة تبني كيف كان 

ميكن ملرص حامية نفسها جزئيا ضد ارتفاع أسعار القمح باستخدام األدوات املالية الخاصة بالتحوط من املخاطر )وهي العقود املستقبلية وعقود الخيارات(.

 يف هذه املحاكاة، ميكن ملرص استخدام إما العقود املستقبلية أو عقود الخيارات، مع إتباع منهج حرية الترصف أو دون حرية الترصف فيام يتعلق بالتحوط 

الذي يعتقد أن تكون  الوقت  الفعلية حيث أن هذا هو  الحبوب  الترصف يستلزم رشاء عقود تحوط عندما يتم رشاء  من املخاطر. والتحوط مع حرية 

األسعار مواتية فيه. أما التحوط غري املتضمن لحرية الترصف فيتجاهل األسعار ورشاء عقود التحوط عىل فرتات منتظمة. وينشأ من هذا أربع إسرتاتيجيات 

وكل إسرتاتيجية تتضمن تحوط بني مايو و سبتمرب 2007، لحامية مشرتيات القمح  التي متت  يف الفرتة بني نوفمرب 2007 و أكتوبر 2008. وكان ميكن لهذه 

االسرتاتيجيات األربع أن تقدم وفرا عىل تكلفة أسعار املشرتيات النقدية لبورصة شيكاجو للتجارة. 

 ويف هذه املحاكاة أيضا كانت لتحقق العقود املستقبلية وفورات أكرب مام حققته عقود الخيارات يف املدة التي متت دراستها. وحيث أن سعر عقود الخيارات 

مل ينخفض عن السعر املدفوع، مل تكن مرص لتضطر إىل بيعها بخسارة. ,إذا حدث انخفاض يف أسعار السوق كانت مرص ستتعرض اللتزامات كبرية وغري 

متوقعة ولهذا السبب فإن التحوط باستخدام العقود املستقبلية أكرث مخاطرة من التحوط باستخدام عقود الخيار. وبالنسبة لعقود الخيارات، تم مامرسة 

حق الخيار دامئا حيث كان سعر السوق أعىل دامئا من سعر التنفيذ. ومل يكن أداء عقود الخيار بنفس جودة أداء العقود املستقبلية عن املدة الزمنية املعنية 

يف املحاكاة حيث أن التحوط باستخدام عقود الخيار ، التي توفر مرونة أكرب، يتطلب دفع عالوة  وبالتايل يضيف إىل التكلفة اإلجاملية. 

مل يكن أداء التحوط للمخاطر مع حرية الترصف بنفس جودة التحوط دون حرية الترصف. كان سيكون من األفضل ملرص رشاء كميات ثابتة من عقود 

التحوط بتواريخ محددة سلفا بدال من اختيار أوقات مناسبة للرشاء . يبني جدول 6-2  مثاال توضيحيا عن كيف كان ميكن للتحوط باستخدام العقود 

املستقبلية وعقود الخيار يف 2007–2008 أن يقدم وفورات عىل أسعار السوق الحارضة لبورصة شيكاجو للتجارة  خالل الفرتة من نوفمرب 2007-أكتوبر 2008. 

جدول 6-2: كان ميكن ملرص تغطية مخاطر الواردات باستخدام أدوات التحوط

%100  %75  %50  % 25 نسبة التحوط*    

مليون دوالر أمرييك مليون دوالر أمرييك  مليون دوالر أمرييك  مليون دوالر أمرييك  دوالر أمرييك بالطن  حجم التحوط  

604  453  302  151  85.11 حرية الترصف  عقود مستقبلية 

649  486  324  162  91.35 دون حرية الترصف   

576  432  288  144  81.18 مع حرية الترصف  عقود حق الخيار 

610  458  305  153  85.93 دون حرية الترصف   

املصدر: املؤلفون

* نسبة التحوط: النسب املئوية لكل عامود هي نسبة الكميات املستوردة املغطاة بعقود التحوط
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أصداء سياسية خطرية. ومؤخرا أحبطت صفقة دايو لوجيستيكس –كوريا 

الجنوبية الخاصة بتأجري 1.3 مليون هكتار من األرايض الزراعية مبدغشقر 

)ما يزيد عىل نصف أرايض مدغشقر الزراعية( ملدة 99 عاما بسبب ردود 

الفعل السياسية السلبية يف الدول املضيفة ضد ما اعترب بأنه “االستعامر 

الجديد” )ريال وبلفانز، 2009(. وعىل الرغم من أن هذه ردود السلبية 

ميكن أال تحدث يف الدول املضيفة األخرى أال أنها يجب أن تكون مبثابة 

تحذير لصعوبات سياسية محتملة تتعلق باالستحواذ عىل أرايض زراعية 

التباطؤ  فإن  الغذايئ. كذلك  األمن  أكرب من  قدر  لتحقيق  أخرى  يف دول 

البريوقراطي يف الدول املضيفة يشكل عائقا أمام إسرتاتيجية االستثامر هذه. 

مثال لتصدير حاوية سلع غذائية من باكستان يتطلب األمر 24 يوم، و 35 

يوم من السودان، و 89 يوم من كازاخستان )كلية ديب لإلدارة الحكومية، 

2008(. فإذا كان املقصود تحقيق كل من أهداف األمن الغذايئ والتنمية 

عن طريق االستثامر يف األرايض األجنبية، من الرضوري أن يكون املناخ 

السيايس وبيئة األعامل مشجعة عىل التسليم املؤكد لإلنتاج يف حينه.

للمستثمرين  يسمح  قد  أخرى  دول  يف  زراعية  عمليات  إقامة   14–6

استخدام  إن  بتكلفة كبرية.  السوق، ولكن  أنفسهم من مخاطر  بحامية 

السوق العاملي للحصول عىل كميات كبرية من الغذايئ أمر يكتنفه الشك 

التيقن، كام أثبتت ذلك صدمات أسعار الغذاء الحالية. مع ذلك  وعدم 

فإن اختيار االستثامر يف دول أجنبية بدال من استخدام السوق يتطلب من 

بالدولة املضيفة، بدال من اختيار  الطقس  املستثمر تحمل كافة مخاطر 

الدولة التي ميكن الحصول منها عىل غذاء. كذلك فإن املخاطرة السياسية 

الخاصة بالدولة املضيفة ميكن أن تشكل مصدرا رئيسيا للقلق، وخاصة يف 

دول مثل السودان الذي يعاين من الرصاعات املتكررة. فالرشاء من السوق 

يسمح مبرونة أكرث مام هو متوافر عند االستثامر لدى الغري. فرأس املال 

الذي يحبس يف رشاء األرض واإليجارات طويلة األجل ال ميكن اإلفراج عنه 

بسهولة لرشاء الغذاء من موردين آخرين عندما يسوء الطقس أو متوج 

االضطرابات السياسية يف الدولة املضيفة.

 ما هي اإلسرتاتيجيات البديلة التي ميكن 
للبلدان العربية استخدامها؟

6–15 االستثامر يف البنية األساسية املستخدمة يف إنتاج وتخزين ونقل 

املواد الغذائية إىل الخارج. ميكن أن يكون االستثامر يف البنية األساسية 

املتحركة، مثل  األساسية  والبنية  والطرق،  والصوامع  املوانئ  الدامئة مثل 

السفن وسيارات النقل واملدخالت مثل األسمدة، أو البنية األساسية الفكرية 

مثل براءات االخرتاعات الخاصة بأنواع البذور والتقانات املختلفة. وقد 

يكون رشاء األرض غري رضوري إذا استطاع املستثمر التوريد والتحكم يف 

هل اقتناء األرض إسرتاتيجية ناجحة؟

6–11 يقوم املستثمرون العرب عىل نحو متنامي برشاء أو تأجري األرايض 

يف دول فقرية ولكن بها وفرة يف األرايض، وذلك لضامن اإلمداد بالغذاء. 

توصف هذه اإلسرتاتيجية غالبا بأنها متثل مكسبا لكال الطرفني، حيث تحوز 

الدولة املستثمرة األرض وتضمن الوصول إىل الغذاء املنتج منها، بينام تجني 

العوائد املالية املرتفعة عىل استثامراتها. ويف نفس الوقت، تحصل الدولة 

املتلقية عىل ضخ رأساميل يف قطاعها الزراعي، مام يؤدي إىل تنمية زراعية. 

وليك ميكن تحقيق هذه املعادلة التي تضمن املكسب لكال الطرفني بحق، 

ال بد من أن تحمي الدولة املستثمرة مواطني الدولة املتلقية من التأميم 

أو املصادرة أو استغالل العاملة أو ضياع أمنهم الغذايئ نفسه.

رشاء  يف  رائدتان  دولتان  املتحدة  العربية  واإلمارات  السعودية   12–6

األرايض يف الدول األخرى. متتلك هاتان الدولتان ما يزيد عىل 2.8 مليون 

هكتار مقسمة فيام بينهم، معظمها يف إندونيسيا وباكستان والسودان. 

هناك أيضا عدة دول أخرى امتلكت، أو حاولت امتالك أرايض زراعية يف 

دول أجنبية: مرص يف أوغندا والسودان، البحرين يف الفلبني، والكويت يف 

كمبوديا والوس وميامنار، وليبيا يف أوكرانيا وزمبابوي، وقطر يف كمبوديا 

)مجلة اإليكونومست، 2008؛ تريبيون السودان، 2009(. وهناك مستثمرون 

رئيسيون آخرون يف األرايض األجنبية: الصني واليابان. ويتم عمل االستثامر 

عن طريق الحكومات )مثل اإلمارات العربية املتحدة(، واملؤسسات املالية 

املتعددة الجنسيات )الهيئة العربية لالستثامر والتنمية الزراعية(، والرشكات 

لعقد  مقرتحات  هناك  كان  كام  السعودية(.  يف  “القدرة”  )مثل  الخاصة 

رشاكات بني القطاع العام والخاص يقوم يف إطارها القطاع العام بتحمل 

املخاطرة ويعظم القطاع الخاص من املكاسب )كلية ديب لإلدارة الحكومية، 

الخاص  القطاع  تشجع  قد  اإلسرتاتيجيات  هذه  مثل  ذلك،  ومع   .)2008

عىل االستثامر املتهور إذا مل يأخذ يف صميم حسبانه املخاطر املتضمنة.

6–13 ينبغي عىل املستثمرين فصل أهداف التنمية بعناية عن أهدافهم 

الوفري  رأساملهم  إقران  إىل  املستثمرون  يسعى  الغذايئ.  باألمن  الخاصة 

باألرايض والعاملة الوفرية املوجودة لدى الدول املضيفة. هذا اإلقران- من 

املنظور التنموي- يكون ذو معنى كامل لكل من املستثمر والدولة املضيفة. 

ولكن العوائد العالية تتضمن مخاطر عالية، وهو األمر الذي يعترب عائقا 

رئيسيا عندما يكون األمن الغذايئ هو الهدف. فمرشوعات الزراعة الكبرية 

لها تاريخ معروف حافل بحاالت الفشل يف السودان. وبالرغم من إمكانياتها 

مليون   6.5 بتغذية  حاليا  يقوم  العاملي  الغذاء  برنامج  أن  الزراعية،إال 

ناهيك  يكفي سكانها،  إنتاج غذاء  تستطيع  ال  والسودان  مواطن هناك. 

الناس، فإن أي محاولة لسحب  الدولة املستثمرة. ويف دولة يجوع فيها 

املحصول من املزارعني وتسليمه إىل دولة مستثمرة غنية ميكن أن يقابله 



تحسني األمن الغذايئ يف البلدان العربية40

مام يسمح لها مببادل الحق يف استخدام التقانة بجزء من اإلنتاج الناتج.

6–17 إن األدوات املختلفة املتاحة للتخفيف من مخاطر أسعار السوق 

املرتفعة للحبوب متنوعة بتنوع الدول يف املنطقة. وميكن استخدامها كل 

عىل حدة، أو يف شكل مجموعات، لخفض املخاطر إىل الحد األدىن. ويف حالة 

ما تكون فيها املخاطر غري دورية أو غري مرتابطة )كام هو الحال يف غالت 

اإلنتاج يف السودان وأسعار بورصة شيكاغو للتجارة(، ميكن أن يكون أداء 

محفظة متنوعة إلدارة املخاطر أفضل باستخدام األسواق املالية وحدها.

6–18 تحتاج إسرتاتيجيات إدارة املخاطر املناسبة إىل بنائها عىل أساس 

ظروف كل دولة وفقا ملدى تحملها املخاطر وقدرتها املالية املالية عىل 

إدارة املخاطر من خالل االستثامر يف سالسل التوريد، واستخدام األدوات 

املالية، واالستثامر يف األرايض والبنية األساسية األجنبية. بعض األدوات، 

مثل تحديث إجراءات العطاءات وتحسني اللوجيستيات، هي مبثابة فاكهة 

قطفها داين وينبغي تحقيقها إىل حد ما من جانب كافة الدول يف املنطقة. 

البنك  املالية أسلوب جديد، ولكن كام يبني نجاح  إن استخدام األدوات 

الدويل يف ماالوي، حتى الدول ذات االقتصاديات الصغرية ميكنها استخدام 

أدوات تغطية املخاطر لحامية نفسها من مخاطر السوق. واالستثامر يف 

األرايض والبنية األساسية والبحوث والتطوير يف الدول األجنبية يالئم أكرث 

البلدان  كافة  عىل  يتعني  لذا  األكرب.  االقتصاديات  ذات  العربية  البلدان 

أسعار  صدمات  لتخفيف  وسائل  تجد  أن  الغذاء  تستورد  التي  العربية 

الغذاء مثل تلك الصدمات األخرية التي حدثت يف 2008/2007 ، علام بأن 

التخطيط والتمويل وتنفيذ  الدويل ورشكاؤه ميكنهم مساعدتها يف  البنك 

إسرتاتيجيات املخاطر املالمئة

البنية األساسية والتقانة الالزمة إلنتاج الغذاء ونقله وتخزينه. ويف إطار 

هذا السيناريو ميكن للدولة املستقبلة لالستثامرات زيادة إنتاجية أرضها 

وعاملتها، واالستفادة من هذا الرتتيب دون إثارة اضطرابات لدى السكان 

املحليني من خالل بيع األرض، ويف نفس الوقت يكون لدى املستثمر ماله 

املتعلقة برشاء  السياسية  للمخاطر  يتعرض  تقيدا، ولن  أقل  الذي يصبح 

األرايض. وميكن لدول الخليج االستفادة من هذه اإلسرتاتيجية ألنها بذلك 

 )supply-chain synergies( ستخلق ما يسمى بتعاون سلسلة اإلمداد

إذا قامت بإنتاج البرتول والتحكم يف عوامل اإلنتاج الرئيسية واملعتمدة 

ستخفض  سليمة،  بصورة  منوعة  األصول  هذه  كانت  فإذا  البرتول.  عىل 

أيضا إىل الحد األدىن املشاكل املرتبطة بالطقس واملخاطر السياسية التي 

أىت ذكرها يف الفقرة السابقة. وميكن إنشاء املستودعات العامة الخاضعة 

الفعلية  املخازن  بربط  يسمح  العربية مام  البلدان  يف  الجمركية  للرقابة 

بأسواق السلع الدولية فيخفف من الخوف بشأن التحوط ملخاطر الرشاء 

عىل  ويشجع  بعيدة  نهائية  أسواق  يف  املوجود  الفعيل  بالقمح  املرتبطة 

املزيد من تداول السلعة.

الزراعية والتطوير يف الدول األجنبية عىل  6–16 االستثامر يف البحوث 

املدى البعيد. عرض الباب الخامس الدليل عىل املعدالت املرتفعة للعائد 

من وراء استثامر البحوث والتطوير يف الزراعة. يف البلدان العربية، وخاصة 

تلك التي تندر فيها األرض واملياه بدرجة كبرية، ميكن أن تكون اإلنتاجية 

منخفضة للغاية بحيث ال يكون من الجدير حبس االستثامر يف البحوث 

داخل املنطقة. واالستثامر يف الزراعة األجنبية ميكن أن يرفع من مستوى 

األمن الغذايئ من خالل زيادة إنتاجية رشكاء التجارة الفعليني أو املحتملني. 

باإلضافة إىل ذلك، إذا كانت نظم حامية امللكية الفكرية قوية بدرجة كافية، 

ميكن للدول املستثمرة امتالك التقانات التي تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية، 



بتدعيم تلك الشبكات توافر البيانات التي ميكن االعتامد عليها والخاصة 

بدخل األرسة ونفقاتها، واتفاق عىل تعريف وطني للفقر، وبيانات معقولة 

عن التكاليف اإلدارية للربامج املختلفة. وميكن تحليل العائدات البديلة 

التثقيف الغذايئ وتخطيط األرسة،  من املستويات املختلفة لالستثامر يف 

وذلك باستخدام التوقعات املستقبلية الخاصة بالتوازن الغذايئ.

الخطوة الثالثة هي تحديد االستثامرات املمكنة التي ميكن أن تزيد من 

اإلنتاجية الزراعية املحلية والربحية. وهذا يناسب بعض الدول أكرث من 

دول أخرى، ويتطلب إحصاء األرايض وموارد املياه املتاحة يف الواقع وبعناية، 

إىل أقىص  منها  لالستفادة  كانت هناك سياسات مالمئة  إذا  وتحديد عام 

درجة. كذلك يتطلب األمر معرفة العائدات عىل االستثامرات البديلة يف 

البحوث الزراعية والتطوير، ويف بعض الحاالت، تحليال للمفاضالت املمكنة 

فيام يتعلق بالسعي نحو تحقيق االكتفاء الذايت يف محاصيل رئيسية.

الحبوب  سوق  لتقلبات  التعرض  ونوع  كم  تحديد  الرابعة هي  الخطوة 

الذي ميكن قبوله. وبناًء عىل نتائج التوقعات املستقبلية الخاصة بالتوازن 

الغذايئ ومدى حساسية التنبؤات للخطوة الثانية والثالثة أعاله، من املمكن 

قياس مستوى التعرض الوطني لتقلبات األسعار، ثم عمل مناذج للتكاليف 

والفوائد الخاصة باملناهج البديلة التي ورد وصفها يف الباب السادس.

كافة  جراء  من  املرتتبة  للنتائج  الواعية  الدراسة  هي  األخرية  الخطوة 

اإلجراءات البديلة عىل املوازنة، علام بأنه ال توجد دولة ميكنها االشرتاك 

عىل نطاق واسع يف كل بديل ورد يف هذا اإلطار، لذا من الرضوري تقييم 

املفاضالت بني اإلسرتاتيجيات املختلفة لألمن الغذايئ واألهداف الوطنية.

للتنمية  الدويل  والزراعة، والصندوق  األغذية  الدويل، ومنظمة  البنك  إن 

الزراعية، يقفون عىل أهبة االستعداد للعب دور يف هذه العملية من خالل 

تقديم املعاونة الفنية و/ أو متويل االستثامرات.

باألمن  املرتبطة  الجوهرية  القضايا  هذه  املشرتكة  العمل  ورقة  تحدد 

الغذايئ الخاص بالبلدان العربية، وتطرح إطارا للتعامل معها. هذا اإلطار 

يشمل ثالثة ركائز: الركيزة األوىل تعزيز شبكات األمان، وتوفري فرص أكرب 

للوصول إىل خدمات تنظيم األرسة وتشجيع التعليم. الركيزة الثانية هي 

تعزيز الواردات املحلية من الغذاء من خالل زيادة االستثامر يف البحوث 

والتطوير. والثالثة هي تعزيز الدفاعات أمام املخاطر عن طريق تحسني 

فعالية سلسلة اإلمداد وكذلك باستخدام أدوات مالية مثل عقود الخيارات 

والعقود املستقبلية بصورة أكرث فعالية، وذلك للتحوط ضد املخاطر.

األعمدة  لتوحيد  طريقة  أفضل  تحديد  هي  دولة  لكل  التالية  الخطوة 

السياسات  بها مع  تتعامل  إسرتاتيجية متكاملة وشاملة  الثالث يف شكل 

بتحسني  واملرتبطة  األجل  والطويلة  واملتوسطة  القصرية  واالستثامرات 

األمن الغذايئ. لذا فإن طبيعة مثل هذه املهمة تخص كل دولة عىل حدة 

السياسية  القومية  التفضيالت  منها  عوامل  مجموعة  عىل  تعتمد  ألنها 

والثقافية، وما تتمتع بها من موارد، ومدى تحملها للمخاطر. ومع ذلك، 

للتحليالت  الرئيسية  األنواع  بشأن  إرشاد  من  يلزم  ما  يوفر  اإلطار  فإن 

الخاصة بالدولة، والتي يتعني القيام بها إلعداد إسرتاتيجية شاملة مصممة 

حسب االحتياجات.

الخطوة األوىل هي عمل التقديرات املستقبلية طويلة األجل لتوازن الغذاء 

مام سيسمح لصانعي السياسات يف كل دولة تحديد كمية الغذاء الذي 

سيتم استهالكه، والكمية التي ستنتج محليا، والكمية التي سيتم استريادها 

من الخارج. وهناك عدة مناذج حاليا يكن استخدامها يف هذا الغرض، مبا 

فيها تلك التي تم عرضها يف هذه الورقة.

الخطوة الثانية هي البحث يف اإلجراءات التي ميكن القيام بها لدعم شبكات 

األمان، وتوفري خدمات تخطيط األرسة وتشجيع التعليم. إن تحسني أداء 

شبكات األمان هي أحد أهم اإلجراءات قصرية األجل للتخفيف من وطأة 

الخاصة  الخيارات  تحليل  ويتطلب  الفقراء.  الغذاء عىل  أسعار  صدمات 

الخطوات التالية
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