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 شكر وتقدير

هذا التقرير هو ثمرة جهود متضافرة قامت بها اللجنة 
 (اإلسكوا)االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

. وساهمت فيه كلتا ةومنظمة األغذية والزراع
المنظمتين وكذلك خبراء ومتمرسون في مجاالت 

األمن الغذائي والتنمية المستدامة. والشكر موّجه إلى 
األشخاص المذكورين أدناه وإلى مدراء ُشعب اإلسكوا، 

، وموظفي الُشعب الفنية على المطبوعاتولجنة 
 :مالحظاتهم وآرائهم، وخصوصا  

بة سياسات التنمية فريق المشروع في اإلسكوا، شع
مديرة )ُرلى مجدالني ، ويتألف من: المستدامة

فيديل ، (رئيسة قسم)ريم النجداوي ، (الشعبة
 .(مسؤول شؤون اقتصادية)بييرينجيرو 

المكتب في منظمة األغذية والزراعة،  فريق المشروعو
، ويتألف من: اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا

المدير العام المساعد والممثل )عبد السالم ولد أحمد 
يق ، (اإلقليمي مسؤول أول لشؤون )ديفيد صدَّ
 .(مسؤول شؤون السياسات)محمد أحمد ، (السياسات

مسؤول أول )محمد الحمدي ، وهو: منسق المشروعو
 .(شؤون اقتصادية، اإلسكوا

بانوس ، سوزان رزاز، وهم: المؤلفون الرئيسيونو
ديفيد ، د الحمديمحم، ريم النجداوي، كوناندرياس

يق  .محمد أحمد، صدَّ

زميل ) كريستوفر وورد، وهم: المؤلفون المساهمونو
، جامعة في معهد الدراسات العربية واإلسالمية

 .(منظمة األغذية والزراعة) هولغر ماتهاي، (إكستر

فريق التوقعات المتوسطة األجل وتحليل السوق، و
شعبة التجارة واألسواق، مقر منظمة األغذية 

، (رئيس الفريق)هولغر ماتهاي ، ويتألف من: والزراعة
إدوارد بوكين، إميلي كارول، هانا فرايد، جي يوون 
تشانغ، خورخه سوغويرو، ميريت كالف، سيرجيو 

 .أراوخو إنكيسو ،رينيه

كريستوفر وورد ، وهم: معدو األوراق المرجعيةو
، فيديل بييرينجيرو (الزراعة والموارد الطبيعية)
، ماري تيريز أبي صعب (والمهدر من األغذيةالفاقد )
موسى ماكي  (اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية)
حالة األمن )، بانوس كوناندرياس (التكنولوجيا)

، طالل درويش وعلي فاضل (التجارةوالغذائي 
على األوراق المرجعية . وتتوفر (تدهور األراضي)

 الموقع التالي:
https://www.unescwa.org/publications/arab-horizon-

2030-prospects-enhancing-food-security-arab-region . 

االستهالك الغذائي واألمن  في مسألة ونمساهموال
هال حوال، مارتين كوليرتز، ريتشل ن ، وهم:التغذوي

 .الجامعة األمريكية في بيروت ،باهن، سيبيل اللبان

اإلمكانية االقتصادية  والمساهمون في مسألة
للحصول على األغذية في الشرق األوسط وشمال 

ماريكو كاواباتا، ديبايان باتاتشاريا، وهم:  أفريقيا،
ة المكتب اإلقليمي لبرنامج األغذي، مورييل كالو

 .(القاهرة)العالمي 

كلٌّ  مراجعات األقران من خارج األمم المتحدةوأجرى 
السيد عبد الكريم صادق، المستشار االقتصادي من: 

https://www.unescwa.org/publications/arab-horizon-2030-prospects-enhancing-food-security-arab-region
https://www.unescwa.org/publications/arab-horizon-2030-prospects-enhancing-food-security-arab-region
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الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية،  ،األول
السيد محمود حلبلب، أستاذ كلية العلوم ؛ الكويت

السيد ؛ ونظم المعلوماتية، جامعة رفيق الحريري، لبنان
؛ مركز البحوث الزراعية، مصر محمود مدني، رئيس

اإلدارة العامة للتخطيط ، السيد نبيل سعد، المدير العام
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ، واالقتصاد الزراعي

الهندسة  السيد ربيع مهتار، أستاذ؛ والري، السودان
أم، الواليات  & جامعة تكساس أي، األحيائية والزراعية

 .لمتحدة األمريكيةا

 المناقشون والمشاركون في اجتماع مراجعة و
السيد إيلي شويري، معاون لشؤون ، وهم: التقرير
؛ مكتب منظمة األغذية والزراعة، لبنان ،البرنامج

ات موظف سياس، أوسكار أندرس إكداهل-السيد كارل
 ؛ برنامج األغذية العالمي، مصر، البرنامج في

االقتصاد  يس، رئيس قسمالسيد خالد نهار الرو
جامعة الملك سعود، المملكة العربية ، الزراعي

، السيد رامي زريق، عضو اللجنة التوجيهية؛ السعودية
فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي 

السيد صالح عبد القادر حسن، مدير إدارة ؛ والتغذية
بية المنظمة العر، التكامل الزراعي واألمن الغذائي

 .للتنمية الزراعية، السودان

كميل كلٌّ من:  اإلسكوامن  الدعم الفني واإلداري،ووّفر 
ماتي، الرا جدع، منيرفا صادق، منى فتاح، منعم اح

 .مرة، ريتا وهبي

 
 



تمهيد

 2030أسفر اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 
 اوأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المرتبطة به

عن تجديد االلتزام العالمي بخطة  2015في عام 
اعي مترمي إلى تحقيق تقدم اقتصادي واجت يةتحويل

على  قائموبيئي على نحو متكامل ومستدام 
ترك أحد ي ويعد بأال الخصوصيات اإلقليمية والمحلية

صلب خطة التنمية الجديدة  وفي عن الركب. اً تخلفم
 ،الزراعة المستدامة واألمن الغذائي قضيةتقع  هذه
ال سيما  مصدر قلق كبير للمنطقة العربية، تشكّل التي
 العقد الماضي. فيأزمة الغذاء  ضوءفي 

عديدة تشمل: ندرة  تحديات تواجه المنطقة العربيةو
تزايد إذ يالموارد الطبيعية وتناقصها؛ وتنامي الطلب 

؛ وأزمات اجتماعية يصبحون أكثر ثراءً عدد السكان و
 تتواتر أنيتوقع  واحتالالً  اً وسياسية، تشمل حروب

. وتكمن في هذه تغّير المناخمع  أثرها يتفاقمو
كتزايد أوجه الالمساواة، والهجرة قضايا التحديات 

بسبب العوز، وسوء إدارة الموارد وممارسات الهدر، 
ق تحقيق االستدامة عمومًا واألمن وعجميعها يو

 الغذائي خصوصًا.

ظل األمن الغذائي يشغل موقعًا متقدمًا في جدول لقد 
أعمال بلدان المنطقة، وأسفر ذلك عن تحقيق أربعة 

الجوع من األهداف لقضاء على اعشر بلدًا عربيًا لهدف 
اإلنمائية لأللفية، الذي ينص على خفض انتشار الجوع 

تزايد  استمرو. 2015-1990إلى النصف خالل الفترة 
وتناقص سوء التغذية األغذية نصيب الفرد من إنتاج 

في البلدان غير المتأثرة بالنزاعات. ونجحت عدة 

بلدان في المنطقة في وضع الزراعة على مسار 
التحول الهيكلي، محققة نتائج إيجابية من حيث 

 الصادرات الغذائية والحد من الفقر.

وعلى الرغم من هذه الجهود الجديرة بالثناء، 
كبير في مستقبلي قلق صدر ال يزال األمن الغذائي م

المنطقة. فال تزال اإلنتاجية المادية واالقتصادية 
المنطقة ال تزال ، وللموارد الطبيعية منخفضة نسبياً 

العالمية. األغذية تقلبات أسواق بإلى حد كبير تتأثر 
، والقائمة 2030وتشير التوقعات البديلة آلفاق عام 

على سيناريوهات وافتراضات منطقية، إلى مستقبل 
المنطقة نتاج المحلي، لكن ستظل إللنسبيًا أفضل 
اعتمادًا كبيرًا على واردات في تلبية احتياجاتها تعتمد 
تحديات متزايدة ألقل بلدان يثير ، ما قد األغذية
 نموًا.المنطقة 

يقدم هذا التقرير استعراضًا متعمقًا وشامالً للحالة 
السائدة لألغذية والزراعة في المنطقة العربية، إلى 

بشراكة بين  دَّ ع  ا   قدجانب نتائج بديلة للمستقبل. و
لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

، والمكتب اإلقليمي للشرق األدنى (اإلسكوا)آسيا 
وشمال أفريقيا التابع لمنظمة األغذية والزراعة لألمم 

دعم ل. وتعمل منظمتانا دون كلل (الفاو)المتحدة 
تحقيق المزيد من في البلدان األعضاء، ومساعدتها 

األمن الغذائي من خالل التصدي للتحديات المتزايدة، 
برامج المبتكرة، واعتماد وتنفيذ االستراتيجيات وال

اإلدارة المستدامة للموارد  لتحقيقسياسات سليمة 
 الطبيعية في المنطقة.
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ومن المأمول أن يعزز هذا التقرير حوارًا قائمًا على 
المتعلقة باألمن القضايا السياسات يتناول  حولاألدلة 

الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، ليس 

رفاهية  تعزيزالقرار الملتزمين بفقط بين صناع 
السكان العرب، بل أيضًا بين عامة الجمهور، بما في 

 ذلك المجتمع المدني ووسائط اإلعالم.

 محمد علي الحكيم
 األمين العام وكيل

األمين التنفيذي، اللجنة االقتصادية 
(اإلسكوا) واالجتماعية لغربي آسيا

 غرازيانو دا سيلفا 
 مدير عام

(الفاو) منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة



تنفيذيموجز 

من المسلم به أن لألمن الغذائي أهمية قصوى في رفاه 
اإلنسان. ولكن ما المعنى الدقيق لألمن الغذائي، 

ضع في  وما المطلوب لتحقيقه؟ يشير تعريٌف شامل و 
قد في عام  ، 1996مؤتمر القمة العالمي لألغذية، الذي ع 

األمن الغذائي يتحقق عندما يتمتع البشر كافة "إلى أن 
وقات بفرص الحصول، من الناحيتين في جميع األ

المادية واالقتصادية، على أغذية كافية وسليمة 
ومغذية تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم 
. 1"الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة
وهذا التعريف مفيد، من حيث أنه يشير إلى نطاق 
واسع من العوامل التي ينبغي توفرها للشخص كي 

متع باألمن الغذائي. فأوالً، ينبغي توفر األغذية في يت
البلد، من خالل اإلنتاج المحلي أو االستيراد أو كليهما. 
وثانيًا، ينبغي أن تتمكن األسر المعيشية من الحصول 

على األغذية، ما يعني ضرورة وصولها فعليًا إلى 
األسواق وقدرة المستهلكين المالية على تحمل تكاليف 

ثالثًا، ينبغي أن يستهلك األفراد الغذاء بكمية شرائها. و
كافية ونوعية مناسبة، وأن يتمتعوا بالصحة الكافية 

لالستفادة من الطعام. كما ينبغي أن تظل هذه العوامل 
 جميعها مستقرة ومستدامة مع مرور الوقت.

األمن الغذائي موضوٌع معقد، سواء من حيث اتساع 
لتي تشمل الزراعة مجاالت الدراسة المتعلقة به، وا

واالقتصاد والسياسة وعلم االجتماع والفسيولوجيا 
د خطوط العالقة السببية  البشرية، أم من حيث َتَعد 
المتضَمنة فيه. فمثالً، يؤدي اإلنتاج الزراعي المحلي 
دورًا في توفر األغذية، ولكن أيضًا من حيث شروط 

 األوليالحصول على األغذية، ألن الزراعة هي المصدر 
 لدخل العديد من األسر المعيشية األكثر فقرًا.

 حولوالمرجو من هذا التقرير هو أن يثري النقاش 
وضع األمن الغذائي في البلدان العربية، وتوضيح 

المتاحة لتحسين األمن الغذائي  اتيةخيارات السياسال
في المستقبل، مع األخذ باالعتبار االتجاهات الشاملة 

. وبالنظر إلى 2030مة لعام في خطة التنمية المستدا
التباين في المنطقة العربية، سواء من حيث الموارد 

الطبيعية، وال سيما موارد المياه؛ والقدرة االقتصادية، 
م تحليل الفجوات في التقرير المنطقة إلى أربع  س  قَّ ي 
مجموعات بلدان تتألف كل واحدة منها من عدد من 

ان هي: بلدان . ومجموعات البلد2البلدان المتجانسة
مجلس التعاون الخليجي، وهي: اإلمارات العربية 

مان وقطر والكويت والمملكة  المتحدة والبحرين وع 
العربية السعودية؛ وبلدان المشرق العربي وهي: األردن 
والجمهورية العربية السورية والعراق ودولة فلسطين 

ولبنان ومصر وبلدان المغرب العربي هي: تونس 
بيا والمغرب؛ وأقل البلدان العربية نموًا والجزائر ولي

هي: جزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال 
 وموريتانيا واليمن.

يقدم الجزء األول من التقرير لمحة عامة عن األمن 
الغذائي في المنطقة العربية، بما في ذلك توفر األغذية 

وإمكانية الحصول عليها واالستفادة منها، وتلعب 
ار الغذائي دورًا في كل من هذه قضايا االستقر

المجاالت الثالثة. أما القسم الثاني، فيوفر تحليالً 
معمقًا لمواضيع مختارة، وهي: الزراعة، والتجارة 
الدولية لألغذية، وفقد األغذية وهدرها. ولتوضيح 
صص  تبعات قضايا األمن الغذائي على المستقبل، خ 

يفات الفصل السابع من الجزء الثاني لتقديم توص
للمستقبل المحتمل في حال استمرت المنطقة 
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في مسارها الحالي، وكذلك اآلثار المحتملة لتدابير 
زيادة االنتاجية، والتحول إلى أنماط استهالك أكثر 
صحية، وإنشاء مخزونات استراتيجية من األغذية 

 والحفاظ عليها.

األول: األمن الغذائي في المنطقة  الجزء
 ملالعربية من منظور شا

على هم اعتماد زديادتنامي عدد السكان وا

 األغذية واردات

يعني توّفر الغذاء أن تكون هناك كميات كافية من 
األغذية ذات النوعية الجّيدة، تؤّمن من خالل اإلنتاج 
قاس  المحلي أو االستيراد، أو عبر المعونة الغذائية. وي 

توّفر الغذاء، بأوسع معانيه، بمعدل كفاية إمدادات 
الطاقة الغذائية، معبرًا عنه كنسبة إمداد الطاقة 

ى الطاقة الغذائية المطلوبة. ويبلغ معدل الغذائية إل
كفاية إمدادات الطاقة الغذائية في المنطقة العربية 

في المائة، ما يشير إلى أن لدى المنطقة،  134نحو 
ع  ككل، كٌم من األغذية أكبر بكثير مما هو مطلوب لتمتُّ
السكان بحياة صحية ونشطة. من ناحية، لدى بعض 

في المائة، وهي  150لغ البلدان في المنطقة نسٌب تب
أعلى حتى من المتوسط في البلدان المتقدمة النمو. 

 100وعلى النقيض من ذلك، ال تكاد النسبة تصل إلى 
في المائة في بعض أقل البلدان نموًا في المنطقة. 

ولكن من المهم أال يغيب عن األذهان أن معدل كفاية 
ك إمدادات الطاقة الغذائية يبالغ في تقدير استهال
بعض فئات المجتمع ألنه ال يأخذ باالعتبار توزيع 

 األغذية بين السكان.

تعتمد كمية األغذية المستهلكة على المستوى الوطني 
كثيرًا على التوزيع الديمغرافي، وتشهد بلدان المنطقة 
العربية فترة من التحول الديمغرافي يتصف بارتفاع 

زايد. فقد المت العمرانيع معدل النمو السكاني والتوسُّ 
 2010و 1950ازداد عدد سكان المنطقة بين عامي 

د األساسي الثاني  حد  بنحو خمسة أضعاف، لكن الم 

 لالستهالك الغذائي، أي متوسط استهالك الفرد، 

ع لم يتغير بالقدر الكبير نفسه. أما من حيث التوسُّ 
في المائة من الزيادة في  90، فسيكون نحو العمراني

لسنوات المقبلة في المدن، لتصل سكان المنطقة في ا
في  70في المدن إلى ما يقارب  يعيشون مننسبة 

توقع بحلول  المائة. ورغم التباين في أنحاء المنطقة، ي 
أن يغلب طابع السكن في المدن حتى في  2050عام 

ع العمراني أثٌر كبير أقل بلدان المنطقة نموًا. وللتوسُّ 
ر س   بل كسب العيش على األمن الغذائي من حيث تغيُّ

 وأساليب الحياة واستعماالت األراضي.

ع  ستؤدي الزيادة في عدد السكان باالقتران مع التوسُّ
 العمراني إلى تزايد سريع في استهالك األغذية 

ال يواكبه اإلنتاج المحلي. فقد كانت اإلنتاجية دائمًا 
متدنية نسبيًا في المنطقة بسبب خصائصها الجغرافية 

ٌن  المناخية، ولم يتحقق مع مرور الزمن إال تحسُّ
طفيف. ولم يزداد إنتاج معظم السلع الغذائية منذ عام 

، بينما استمر االستهالك في اتجاهه المستمر في 1990
 االزدياد، ما وّسع الفجوة بينهما.

الواردات هذه الفجوة اآلخذة في االتساع بين  تسدّ و
اإلنتاج واالستهالك. وحيث يمكن تحمل تكلفة 

واردات، على أساس صادرات السلع والخدمات، ال
 يكون توفر األغذية على المستوى الوطني مأمونا، 

لكن عائدات الصادرات في بعض البلدان العربية ال 
تكفي لسّد حاجتها من واردات األغذية، ولذا فإن هذه 
البلدان معرضة بدرجة كبيرة لخطر نقص اإلمدادات 

 دمات تقلب األسعار.الغذائية العالمية، وبالتالي لص

  الحصول على الغذاء هو في األساس

 اقتصادي تحد  

حتى في البلدان التي يستقر فيها توفر األغذية على 
المستوى الوطني، ال يمكن التسليم بحصول الجميع 
عليها، فهناك قدر كبير من الالمساواة في الحصول 

في البلدان النامية  مماعلى الغذاء في المنطقة، أكبر 
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أو المتقدمة النمو مجتمعة، فال تتمتع إال بلدان مجلس 
التعاون الخليجي بمستوى في المساواة في االستهالك 

يماثل مستوى الدول المتقدمة النمو. أما في 
المشرق العربي )مجموعات البلدان الثالث األخرى 

فتوزيع  (والمغرب العربي والبلدان األقل نمواً 
 على المستوى العالمي أو االستهالك أكثر تفاوتًا مما 

في البلدان النامية كمجموعة. وتبلغ الالمساواة في 
 المنطقة العربية أعلى مستوياتها في مجموعة 

 أقل البلدان نموًا.

ولعل أهم عامل يقّيد الحصول على األغذية هو الفقر؛ 
فلو وصل دخل األسر المعيشية إلى مستوى كاٍف، 

الحصول على يمكنها التغلب على معظم ما يعيق 
األغذية. مستوى الفقر في المنطقة العربية ليس 

مرتفعًا بالمقاييس العالمية، ولكن هناك تبايٌن كبير بين 
بعض البلدان العربية التي ت عتبر من بين األغنى في 

 ، وأخرى ت عتبر من بين األفقر (مثل قطر)العالم 

. وكما هي الحال في أنحاء أخرى من (مثل جزر القمر)
لم، فللريف النصيب األكبر من الفقر في المنطقة العا

العربية. فأكثر من ثالثة أرباع المواطنين الفقراء في 
اليمن والسودان ومصر يعيشون في المناطق الريفية. 
وهذا يؤكد على استمرار أهمية الزراعة كمصدٍر للرزق، 

 مساهمتها في كميات األغذية المستهلكة. تدنيرغم 

اء المنطقة العربية برامج للحماية تتوفر في جميع أنح
االجتماعية ترمي إلى ضمان الحد األدنى من استهالك 
األغذية، وتركز في أحيان كثيرة مباشرة على األغذية. 

الغذائية  المواد دعموفي الماضي، كانت إعانات 
الشاملة أمرًا شائعًا. ولكن مع االرتفاع العالمي ألسعار 

مة على واردات األغذية األغذية أصيحت البرامج القائ
أكثر تكلفة على نحو متزايد، ما شكّل ضغوطًا على 
الميزانيات العامة ال يمكن االستمرار في تحملها. 

ونتيجة لذلك، يقوم عدد من بلدان المنطقة 
باالستعاضة عن إعانات دعم المواد الغذائية الشاملة 

موجهة إلى فئات محددة في  نقديةببرامج تحويالت 
وت ستخدم اآلن التكنولوجيا المتطورة في  المجتمع.

شبكات األمان لالجئين السوريين في األردن، ما يتيح 
 تحسين كفاءة تلك الشبكات على نطاق أوسع بكثير.

وفي حين أن الفقر هو العامل الرئيسي الذي يعوق 
 الحصول يشكّلحصول األسر المعيشية على الغذاء، 

من بلدان المنطقة  يه مشكلة أيضًا في العديدعل مادياً 
التي يعاني سكانها من النزاعات وعدم االستقرار 

السياسي. وكثيرًا ما يتطلب األمر في حاالت كهذه 
توزيعًا ماديًا لألغذية. لكن عدم كفاية موارد الوكاالت 
المعنية، مثل برنامج األغذية العالمي، أو عدم قدرتها 
 على الوصول إلى السكان المتضررين قد يحّد من 

 هذا التوزيع.

نقص في التغذية والمغذيات الدقيقة وبدانة 

 جنبًا إلى جنب

من األغذية إلى أنواع  االستفادةيشير مصطلح 
األيض الفيزيائي  إلىاألغذية المستهلكة وكميتها و

لألغذية، وهي بهذا تعكس اآلثار البيولوجية لتوفر 
يمكن أن  االستفادةاألغذية والحصول عليها. وألن 

لى مستوى األفراد، فإنها تكشف أوجه تقاس ع
الالمساواة بين السكان، كما تتيح تحديد أوجه 

لدى بعض المجموعات  المخاطر على االنكشاف
 الديمغرافية، كاألطفال الصغار والنساء البالغات 

 سن اإلنجاب.

وفي اليمن هناك ارتفاع شديد في معدالت سوء 
 ر، التغذية، يتخذ شكل تقزم بين األطفال الصغا

ما حدا بمنظمة الصحة العالمية إلى إدراج اليمن بين 
أكثر فئات البلدان حرجًا. وتواجه أقل البلدان نموًا 
األخرى في المنطقة، وخاصة جيبوتي والصومال 
وجزر القمر، أيضًا مشاكل خطيرة جدًا في سوء 

التغذية. أما االرتفاع النسبي في معدالت التقزم في 
جلت قبل النزاع الجمهورية العربية الس ورية، التي س 

الحالي، فيرجح أن تكون قد تفاقمت خالل السنوات 
األخيرة. ويشيع أيضًا نقص المغذيات الدقيقة في 
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المنطقة العربية، بل هو أكثر من شائع في أقل البلدان 
نموًا في المنطقة. فمعدالت نقص اليود لدى األطفال، 

النامية في  مثالً، أعلى من المتوسط العالمي للبلدان
أقل البلدان نموًا جميعها في المنطقة، وكذلك في 
مان وقطر  اإلمارات العربية المتحدة والجزائر وع 

 والكويت ولبنان والمغرب.

الصرف  خدماتالحصول على المياه النظيفة و
الصحي والرعاية الصحية مكونات أساسية لألمن 

عن نقص  الناجمةاألمراض  تصبحالغذائي، وبدونها س
، حتى لو كانت شيوعاً  أكثرالمعدية  األمراضالتغذية و

كافية. ومع أن  ذلك خالفمستويات استهالك األغذية 
إمكانية الحصول على هذه الخدمات جيد نسبيًا في 
معظم بلدان المنطقة، إال أن قدرة نسب كبيرة من 
السكان على الحصول عليها تظل محدودة للغاية. 

في المائة من  40، يفتقر أكثر من ففي الصومال، مثالً 
السكان إلى مصادر لمياه الشرب كافية، كما يفتقر أكثر 

في المائة إلى إمكانية الحصول على خدمات  70من 
صرف صحي مالئمة، وليس هناك سوى طبيب واحد 

شخص. وال شك في أن هذه العوامل كلها  3,000لكل 
ية تسهم في االرتفاع الملحوظ لمعدالت نقص التغذ

 ونقص المغذيات الدقيقة.

كما أن للتوسع العمراني الذي تشهده المنطقة العربية 
آثار متفاوتة على الحالة التغذوية. وعلى العموم، 

ارتبط التوسع العمراني في المنطقة خالل السنوات 
األخيرة بانخفاض سوء تغذية األطفال، وذلك بفضل 

اه تحّسن فرص الحصول على الغذاء، فضالً عن المي
النظيفة وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية، 
باإلضافة إلى المستويات األعلى من التعليم لألمهات 

. وفي الوقت نفسه، أّدى تغّير بعض أساليب المدنفي 
الحياة وأنماط االستهالك في المدن إلى زيادة الوزن 
والبدانة. ومعدالت البدانة في المنطقة العربية هي 

في العالم، فنحو ربع السكان يعانون اآلن من األعلى 
البدانة، وهذا ضعف المتوسط العالمي، وترتفع 

المعدالت أكثر تحديدًا لدى النساء. وبلدان مجلس 

التعاون الخليجي هي األكثر تأثرًا، إذ ناهزت معدالت 
 في المائة. 45البدانة لدى الكويتيات والقطريات 

تحديات  يفاقمان النزاع وتغّير المناخ

 ألمن الغذائيا

إلى جانب أسباب انعدام األمن الغذائي التي نوقشت 
أعاله، تستحق قضيتان شاملتان لعدة قطاعات 

، ال سيما في سياق المنطقة العربية، اً خاص اً اهتمام
 وهما النزاع وتغّير المناخ.

وللنزاعات أثر مباشر على إنتاج األغذية، وكثيرًا 
دولية كما ما تحول دون وصوله إلى األسواق ال

بل العيش،  المحلية. واألكثر من ذلك، فهي تدّمر س 
فتؤدي إلى تفاقم الفقر وت جّرد الحكومات من 
اإليرادات الالزمة لبرامج الحماية االجتماعية. 

وإذ يزداد الخطر على إمدادات األغذية والمياه، 
ب الحصول على الرعاية الصحية، تؤثر  ويْصع 

النزاعات أيضًا على عوامل االستفادة من األغذية، 
ما يؤدي بالتالي إلى سوء التغذية. وقد ن سبت الزيادة 

األخيرة في عدد السكان الذين يعانون من انعدام 
لجمهورية العربية األمن الغذائي في أنحاء من ا

السورية والسودان والصومال والعراق واليمن بصفة 
 رئيسية إلى النزاعات األخيرة أو الجارية.

وتترّتب على النزاعات الجارية في الجمهورية العربية 
السورية واليمن آثار مدمرة على األمن الغذائي. فقد 

أظهر تقييم ألثر النزاع في الجمهورية العربية السورية 
، زيادة انتشار نقص التغذية 2017و 2011ن عامي بي

والهزال والتقزم بين األطفال دون سن الخامسة، من 
إلى  5.5، ومن (نقص الوزن)في المائة  82.1إلى  10.1
في المائة  100إلى  27.5، ومن (هزالال)في المائة  69
 2010. والحالة مماثلة في اليمن، ففي عام (تقزم)

قص التغذية بين األطفال كانت معدالت انتشار ن
 13.3 الهزالفي المائة و 35.5الخامسة تبلغ  سن دون

زاد النزاع  لقدفي المائة.  46.6 تقزمفي المائة وال
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في المائة في نقص  92.7المستمر تلك النسب إلى 
في المائة  76.7و هزالفي المائة في ال 26.6الوزن و
ل طفل م. وتشير هذه النسب أيضًا إلى أن كفي التقزُّ 

يمني دون سن الخامسة تقريبًا يعاني من مشكلة 
واحدة على األقل من المشاكل الصحية المتعلقة 

 بمقاسات األجسام البشرية.

والمنطقة العربية هي من أكثر المناطق عرضة آلثار 
تغّير المناخ. ومن المتوقع تزايد تواتر موجات الجفاف 

حديات وارتفاع درجات الحرارة ما يزيد من ضغوط الت
القائمة المتعلقة بندرة المياه وانخفاض إنتاجية التربة. 

وثمة توافق واسع على أن معدالت درجات الحرارة 
ستزداد بشكل مّطرد، وال سيما خالل أشهر الصيف. 
رات في هطول األمطار أقل قابلية للتنبؤ،   لكن التغيُّ

ما يجعل التخطيط للمستقبل صعبًا للغاية. وعلى أي 
ٌر صغير في هطول األمطار، إذا ما  حال، فحتى تغيُّ

اقترن مع زيادة في تواتر الظواهر الجوية القصوى، 
يمكن أن تكون له آثار كبيرة على جريان األنهار وتدفق 
المياه الجوفية. كما أن االرتفاع المتوقع في مستوى 

سطح البحر قد تكون له آثار سلبية شديدة على 
كتظة بالسكان في المناطق الساحلية المنخفضة الم

اإلمارات العربية المتحدة وتونس وقطر، عالوة على 
 تفاقم مشاكل الملوحة القائمة في دلتا النيل.

 أوضح أثر لتغّير المناخ هو على الزراعة، فهو و

ال يقتصر على توفر األغذية بل يطال قدرة الكثيرين 
من أشد الناس فقرًا في المنطقة على الحصول عليها. 

بعض المحاصيل  إنتاجيةالدراسات أن  وتبين بعض
يمكن أن تنخفض نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 

في المائة في بعض المناطق. لكن اآلثار  30تصل إلى 
المترتبة على تغّير المناخ تتجاوز مسائل توفر الغذاء 
ودخل المزارعين، فمن المرجح أن يؤثر تغّير المناخ 

كل غير مباشر على االقتصاد الكلي ويتسبب بش
بالنزاعات، كما يتضح من تجارب الجفاف السابقة في 

الجمهورية العربية السورية والمغرب. فقد أسفر 
استمرار الجفاف في المغرب خالل ثمانينات القرن 

 الماضي عن أعمال شغب بسبب أزمة الغذاء، 

أما الجفاف في الجمهورية العربية السورية بين عامي 
 لهجرة من المناطق الريفية، فتسبب با 2010و 2006

ما زاد من تفاقم التوترات االجتماعية واالقتصادية. 
كما يزيد ارتفاع درجات الحرارة سرعة تلف األغذية، 

على أوجه  غذيةسالمة األ خاللويؤثر ذلك بدوره من 
  األغذية، من باالستفادة المتعلقةاألمن الغذائي 

وانخفاض كما قد يؤدي أيضًا إلى اإلجهاد الحراري 
إمكانية الحصول على الماء الصالح للشرب وخدمات 

 .3الطلب الصرف الصحي نتيجة تزايد

 مواضيعية مختارة قضاياالثاني: الجزء 

 استمرار الدور الهام للزراعة المحلية

في المائة فقط من الناتج  7تسهم الزراعة بنسبة 
المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية، ومع ذلك دورها 

ي في تحقيق األمن الغذائي، إذ يعتبر اإلنتاج رئيس
المحلي الواسع النطاق لألغذية ضمانة أساسية 

َعد  الستقرار توفر األغذية. واألهم من ذلك أن الزراعة ت 
في  40ركيزة أساسية في الحصول على األغذية ألن 

المائة من السكان تقريبًا، وال سيما األفقر بينهم، 
 الزراعة.يعتمدون في معيشتهم على 

يتوقف اإلنتاج الزراعي المحلي على مساحة األراضي 
من جهة أخرى.  اإلنتاجيةالمزروعة من جهة، وعلى 

 الدافعةففي حين كانت زيادة اإلنتاجية الزراعية القوة 
الرئيسية لزيادة اإلنتاج في معظم مناطق العالم، ليس 
الحال كذلك في المنطقة العربية: فقد تأّتى ثلث زيادات 

على  اإلنتاجيةاإلنتاج في المنطقة من التحسينات في 
في المائة  95مدى السنوات العشرين الماضية، مقابل 

 من الزيادة في اإلنتاج على الصعيد العالمي.

بين مختلف  اإلنتاجية وجهاتفي  وهناك اختالفات
جموعة بلدان المشرق م. ف4مناطق البلدان العربية

العربي، التي تستحوذ على الجزء األكبر من المساحة 
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على الحصة والمخصصة إلنتاج الحبوب في المنطقة 
األكبر من ذلك اإلنتاج، حققت باستمرار غاّلت أعلى 

األداء بكثير من مجموعات البلدان األخرى. لكن هذا 
يعود إلى مصر تحديدًا، فالغاّلت في مجموعة بلدان 

مصر أقل بكثير، وال تختلف  ءالمشرق العربي باستثنا
عن مجموعات البلدان األخرى. والحالة األشد إثارة 
للقلق في المنطقة العربية هي مجموعة أقل البلدان 

، بل حتى تدنت، على مدى الغاّلتنموًا، حيث ركدت 
وتجربة بلدان مجلس التعاون العقد الماضي. 

الخليجي جديرة بالذكر أيضًا، فالنمط في مجموعة 
البلدان هذه يعود إلى حد كبير إلى اعتماد المملكة 
العربية السعودية على مخزونات المياه الجوفية 

فة وغير المستدامة بيئيًا،  كْل   األحفورية الم 

 ثم تخليها عنها.

لعربية من قيود يعاني إنتاج األغذية في المنطقة ا
طبيعية تتمثل في نوعية األراضي وإمكانية الحصول 
على المياه. فمن مجموع مساحة األراضي في البلدان 
العربية، يصنف أقل من واحد في المائة بأنه عالي أو 
حتى متوسط اإلنتاجية، لكن هناك تباينًا كبيرًا بين 

في المائة من  17مختلف البلدان. ففي السودان، تعتبر 
 األراضي عالية اإلنتاجية، وعلى النقيض من ذلك، 

 في المائة من أراضي جيبوتي  80ما يقرب من 

غير صالحة للزراعة. وتتفاقم مسألة نوعية األراضي 
بسبب التوسع العمراني السريع على األراضي الزراعية 
الخصبة، وكذلك التدهور السريع والمستمر الذي تعاني 

الذي يشمل التعرية بفعل منه التربة في المنطقة، و
ع بالصوديوم  .5الماء والرياح، وزيادة الملوحة والتشبُّ

والمنطقة العربية هي أشد المناطق ندرة مياه في 
العالم، وتزيد الضغوط االقتصادية والديمغرافية من 
هذه الندرة النسبية. وتستخدم البلدان العربية جميعًا 

من  معظم المياه ألغراض الزراعة، لكن الطلب
القطاعات األخرى يتزايد أيضًا. ويرى البعض أنه 

ينبغي تحويل المياه من الزراعة نحو استخدامات 
ذات قيمة أعلى في البلديات والصناعة، ويقول 

آخرون إن من المهم الحفاظ على اإلنتاج الزراعي 
المحلي من أجل الحماية من التعرض لمخاطر أسواق 

ة كمصدر دخل للفئات األغذية العالمية وألهمية الزراع
األفقر من السكان. لكن الجميع متفقون على أن 

 تحسين كفاءة استخدام المياه أولوية عليا.

وتعود االختالفات القائمة في اإلنتاجية بين البلدان 
العربية، وإلى حد كبير، إلى تباين كيفية استخدامها 
للمياه، أي ما إذا كانت تعتمد على الزراعة البعلية أو 

ظم المروية. وال تزال ن ظم الزراعة الق ائمة على الن 
البعلية هي السائدة في مجموعات بلدان المغرب 

وأقل البلدان  (باستثناء مصر)العربي والمشرق العربي 
نموًا، وتغطي أكثر من ثلثي مساحة األراضي المزروعة 
بل العيش لحوالي ثلثي السكان  في المنطقة، وتوفر س 

المنطقة. لكن الزراعة البعلية المزارعين على نطاق 
تواجه تحدي تقلبات هطول األمطار، التي تزداد مع 

تغّير المناخ، وحيثما يصعب التنبؤ بتوفر المياه، ال غنًى 
عن خصوبة التربة للحفاظ على مستوى مقبول من 
 اإلنتاج. وعلى الرغم من أهمية ن ظم الزراعة البعلية، 

بحث واالستثمار في لم تركّز الحوافز الزراعية على ال
ظم، بل ركّزت بدالً من ذلك على اإلنتاج  تلك الن 

 التجاري القائم على الزراعة المروية.

وفي حين تنخفض اإلنتاجية عمومًا في بلدان المنطقة 
التي تعتمد على ن ظم الزراعة البعلية، فإن لدى البلدان 
التي تركز على ن ظم الزراعة المروية غاّلت أعلى من 

ل المتوس  ط العالمي. ومع أن الن ظم المروية ال َتْشغ 

إال أقل من ثلث المساحة المزروعة، إال أنها تسهم 
تقريبًا بنحو نصف مجموع القيمة الزراعية، وذلك 

بسبب تركيزها على المحاصيل التجارية ذات القيمة 
المضافة العالية وعمومًا على كفاءة ن ظم الري التي 

يًا. ويتمثل التحدي تسفر عن غاّلت مرتفعة نسب
ظم الزراعة المروية في االستدامة،   الرئيسي لن 

 فقد أدى في بعض البلدان اإلفراط في استخدام 

المياه الجوفية إلى نضوب وتدهور وتدمير طبقات 
 المياه الجوفية.
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وتمكن زيادة اإلنتاج المحلي إذا ما استثمرت موارد 
إعادة بما في ذلك الحفظ و)كافية في إدارة المياه 

، وفي محاصيل ذات قيمة مضافة عالية (االستخدام
ع بالصوديوم.  مة للجفاف والملوحة والتشبُّ  مقاو 

وقد تكون هذه االستثمارات مبررة، ال سيما عندما 
يمكنها أن تعالج مسائل الحصول على األغذية من 

خالل زيادة الدخل والحد من المخاطر ألشد 
رجح  أن تؤدي  المزارعين فقرًا. ومع ذلك، ي 

 متضافرة  يةالمناخ-خصائص المنطقة الجغرافية
 مع تنامي عدد السكان إلى زيادة االعتماد على 

 واردات األغذية.

 األمن في حاسم عنصر الموثوقة التجارة

  للمنطقة الغذائي

ر بعض السلع  رغم أن بعض البلدان العربية يصدِّ
الغذائية، تظل الموازين التجارية سلبية على جميع 

السلع األساسية وفي هذه البلدان جميعًا. وقد تزايدت 
في المنطقة العربية واردات المنتجات الغذائية 

والحيوانية باطراد منذ العقد األول للقرن الحالي، 
. 2013ار دوالر في عام ملي 90لتصل إلى أكثر من 

وتحتل الحبوب حتى اآلن المركز األول في سلة 
األغذية المستوردة، مع عجز تجاري تجاوزت قيمته 

 مليار دوالر في السنوات األخيرة. 30

وليس العجز في ميزان تجارة األغذية في حد ذاته 
مشكلة لألمن الغذائي على المستوى الوطني: فالعديد 

أنحاء العالم يلبي احتياجاته من من البلدان في جميع 
األغذية عن طريق االعتماد الجزئي أو الكامل على 
األسواق العالمية. ولكن لعل المؤشر األهم في تقييم 
القدرة على االستمرار في الحصول على الواردات 

نَفق عليها من مجموع عائدات  الغذائية هو نسبة ما ي 
درة على تصدير السلع، فهذه النسبة تقيس مدى الق

تحمل تكاليف األغذية في بلد ما. فعندما تمثل 
الواردات الغذائية نسبة صغيرة وثابتة من عائدات 

على  اً تصدير السلع في بلد ما، يكون ذلك البلد قادر

الواردات الغذائية، أما عندما تمثل  هذه تكلفة تحمل
الواردات الغذائية نسبة كبيرة ومتقلبة من عائدات 

ذلك البلد أن يشعر بالقلق إزاء قدرته التصدير، فعلى 
تلك الواردات. وعلى صعيد العالم  تكلفةعلى تحمل 

في المائة،  5ككل، يبلغ متوسط تلك النسبة أقل من 
في حين تراوح المتوسط في المنطقة العربية عند 

 اً توجه أظهرفي المائة في السنوات األخيرة، و 7نسبة 
 بقة.مع السنوات السا بالمقارنة نزولياً 

وكما هو متوقع، النسب في بلدان مجلس التعاون 
في المائة، وقد شهدت  5الخليجي منخفضة تقرب من 

انخفاضًا  (باستثناء الكويت خالل سنوات الحرب)
مطردًا على مدى السنين السابقة. أما النسب في 

مجموعة بلدان المغرب العربي، فتبلغ حوالي ضعف 
خليجي، كما أنها النسبة في بلدان مجلس التعاون ال

أكثر تقلبًا. لكن الحالة أكثر مدعاة للقلق في بعض بلدان 
المشرق العربي. فالنزاع الدائر في الجمهورية العربية 
السورية يدفعها حاليًا إلى استيراد أغذية قيمتها أكثر 
من القيمة اإلجمالية لجميع صادراتها السلعية، وتعكس 

معونة الغذائية التي الحالة فيها الكميات الكبيرة من ال
ترد البلد منذ بداية األزمة. ومع أن النسب في البلدان 

في المائة، لكنها مع  100األخرى في المنطقة لم تبلغ 
ذلك إشكالية: فلدى لبنان مشكلة طويلة األمد، إذ أنه 

في المائة من عائدات صادراته على  40ينفق أكثر من 
الواردات الغذائية، كما تنفق فلسطين الجزء األكبر من 

عائدات صادراتها على الواردات الغذائية منذ عام 
. لكن الحالة األصعب هي تلك التي تواجهها 1995

جيبوتي، فهي تستورد باستمرار مواد غذائية قيمتها 
اتها السلعية، أعلى من القيمة اإلجمالية لجميع صادر

في المائة عدة مرات في تاريخها  400وقد بلغت النسبة 
الحديث. كذلك لدى جزر القمر والصومال نسب مرتفعة 

في المائة، وتصل دوريًا إلى أكثر  100ومتقلبة تتجاوز 
في المائة. وتعتمد هذه البلدان اعتمادًا كبيرًا  200من 

نح والقروض الدولية، وكذلك على الت حويالت على الم 
المالية. وحتى في أقل البلدان نموًا األخرى، حيث 
 النسب أقل، فإن هذه النسب أيضًا شديدة التقلُّب، 
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ما يعني أن الواردات الغذائية تشكّل عبئًا ثقيالً للغاية 
 في بعض السنوات.

وأما البلدان التي ترتفع وتتقلب فيها النسبة التي 
موع إيرادات نفقها على الواردات الغذائية من مجت  

تصدير السلع، يشكّل عدم استقرار األمن الغذائي فيها 
مصدر قلق كبير. وحتى وإن تسنى لهذه البلدان 
الحفاظ على العائدات من الصادرات، فهي تواجه 

مخاطر كبيرة ترتبط باالرتفاع الحاد في أسعار األغذية 
في العالم. وظهرت اآلثار المترتبة على انكشاف هذه 

 2007ى المخاطر بشكل صارخ في عامي البلدان عل
، خالل أزمة الغذاء العالمية، عندما ارتفعت 2008و

األسعار بشكل حاد، فتأثرت األسر المعيشية 
والميزانيات الحكومية في بلدان العالم المستوردة 
لألغذية، بما فيها المنطقة العربية، بهذا االرتفاع 
أسواق وتعرض أمنها الغذائي للخطر. وفي حين عادت 

السلع الغذائية العالمية إلى طبيعتها، جلبت التجربة 
من هذه األزمة مزيدًا من االنتباه ألوجه تعرض البلدان 

المستوردة للمخاطر، وخاصة جيبوتي وجزر القمر 
والصومال، حيث تستحوذ الواردات الغذائية على 

 نسبة كبيرة من مجموع العائدات من التصدير.

 در قلق فقد األغذية وهدرها مص

 إضافي للمنطقة

ازداد االهتمام خالل السنوات األخيرة بآثار فقد 
األغذية وهدرها على توفر األغذية وإمكانية الحصول 
عليها واالستفادة منها. ويقصد بَفْقد  األغذية تناقص 

الكتلة الغذائية أثناء مراحل اإلنتاج أو الحصاد، 
والبيع  والمناولة والتخزين ما بعد الحصاد، والتجهيز

بالتجزئة، نتيجة لعدم كفاءة الممارسات والتكنولوجيا 
المستخدمة. أما الهدر فيقصد به تناقص الكتلة 
الغذائية في مرحلة االستهالك عند نهاية سلسلة 

 اإلمداد، ويحدث ذلك عادة نتيجة لسلوك المستهلكين.

وفي المنطقة ككل، يعود َفْقد األغذية إلى حد كبير 
مارسات اإلنتاج المحلي واالستيراد، إلى القصور في م

وما يثير القلق بوجه خاص: حاالت االنقطاع في 
سلسلة التبريد وغزو الطفيليات أثناء النقل والتجهيز 
والتخزين، كما يتسبب ارتفاع درجة الحرارة المرتبط 
بتغّير المناخ بتحديات إضافية. ويعود َفْقد األغذية 

نى  السوق  على مستوى التجزئة إلى قصور ب 
 التحتية، بما في ذلك االعتماد على األكشاك 

المكشوفة حيث تتعرض المنتجات الغذائية للتلوث 
ع   والحرارة والرطوبة وأشعة الشمس التي تسرِّ

وتيرة التدهور الغذائي. ويعود هدر األغذية، على 
مستوى االستهالك، إلى اإلفراط في التخزين 

لَفْقد األغذية واإلمدادات. وتشمل العوامل األخرى 
وهدرها ارتفاع تكاليف المعامالت وعدم كفاية 
 التمويل وأوجه القصور في المرافق الصحية 

 واإلمداد بالطاقة.

أما على مستوى مجموعات البلدان، تستحوذ بلدان 
المشرق العربي على أكبر نسبة من َفْقد األغذية 
 جلسوهدرها، تليها بلدان المغرب العربي وبلدان م

 وأقل البلدان نموًا في المنطقة.  الخليجي التعاون

وال يزال هدر األغذية في مجموعة البلدان األقل نموًا 
منخفضًا نسبيًا بالمقارنة مع غيرها من مجموعات 

 البلدان. أما َفْقد األغذية وهدرها في البلدان 
 المنخفضة والمتوسطة الدخل في المنطقة فيعود 

نى التحتية واستخدام  ةإلى حد كبير في عدم كفاي الب 
ممارسات سيئة في مناولة األغذية. أما في بلدان 
 مجلس التعاون الخليجي المرتفعة الدخل، وكذلك 

في البلدان المتوسطة والعالية الدخل في مجموعتي 
فقد ويهدر   بلدان المشرق العربي والمغرب العربي، ي 
رة قدر كبير من األغذية أثناء المراحل األخيرة لتجا

 التجزئة واالستهالك، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى 
 تلف األغذية واإلفراط في شراء كميات 

 األغذية وتجهيزها.
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 محاكاة اآلفاق المستقبلية لألمن الغذائي 

 في المنطقة

يتوسع الفصل األخير من الجزء الثاني في القضايا 
التي تم تناولها في الفصول السابقة من خالل 
استكشاف مستقبل األمن الغذائي في المنطقة 
 العربية. وباستخدام نموذج الروابط الزراعية 

Aglink-Cosimo  لإلمداد واالستهالك، الذي أعدته منظمة
ادي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتص

بقاء األمور على "األغذية والزراعة، يوفر إسقاط 
خط األساس، وتضع سيناريوهات بديلة  "حالها

لدراسة اآلثار المحتملة الناجمة عن زيادة الغاّلت في 
اإلنتاج المحلي، والتحول إلى نظم تغذية صحية، 

واستخدام المخزون االستراتيجي من القمح للتخفيف 
 ت القمح العالمية وارتفاع األسعار.من آثار نقص إمدادا

بعض  "بقاء األمور على حالها"وتتوقع إسقاطات 
ر  التحسن في توفر األغذية في المنطقة. ويقدَّ

المتوسط اليومي للفرد من السعرات الحرارية حاليًا 
سعرة حرارية، ومن المتوقع أن يبلغ  3,000بحوالي 
. غير أن هذا الرقم 2030بحلول عام  3,100حوالي 

اإلجمالي يمكن أن يخفي تفاوتات كبيرة، تتجلى في 
ارتفاع معدالت نقص التغذية في بعض البلدان في 
الوقت الذي ترتفع فيه معدالت البدانة في بلدان 
أخرى. وستحافظ منطقة الخليج على المستوى 

األعلى ذاته من توفر األغذية لتصل حصة الفرد في 
. 2030عرة حرارية بحلول عام س 3,600اليوم إلى 

ويتوقع أن تحرز مجموعة أقل البلدان العربية نموًا، 
سعرة  2,400 التي يبلغ المعدل الحالي فيها نحو

حرارية، بعض التقدم وأن تزيد السعرات الحرارية 
، وهو 2030بحلول عام  2,600اليومية لديها إلى 

معدل سيظل مع ذلك أدنى بكثير مما هو لدى 
البلدان األخرى. وستظل السعرات الحرارية مجموعات 

من المصادر النباتية تشكل معظم المتناول اليومي من 
الغذاء في المنطقة العربية، بمستوى أعلى بكثير من 
مستويات كل من البلدان المتقدمة النمو والنامية. 

ومن المتوقع أن يرتفع اإلنتاج المحلي لألغذية 
مليون  30ما يقارب  تدريجيًا ليصل إنتاج القمح إلى

. ومن المتوقع مع استمرار 2030طن متري بحلول عام 
ارتفاع االستهالك، أن تستمر نسب االكتفاء الذاتي في 

 االنخفاض وتزايد العجز في تجارة األغذية.

وكما سيبينه الفصل الرابع، يمكن اتخاذ مجموعة من 
 التدابير لزيادة المحاصيل المتدنية في المنطقة، 

ت خذ ما يكفي من هذه التدابير، يمكن لمحاصيل وإذا ا
في المائة وفقًا  25الحبوب أن تزداد بنسبة تصل إلى 

. ويمكن لهذا "بقاء األمور على حالها"إلسقاط 
سفر عن زيادة توفر األغذية وانخفاض  السيناريو أن ي 

أسعارها، وتبين نتائج هذا السيناريو زيادة نسبة 
إلى  34في المنطقة من االكتفاء الذاتي من الحبوب 

، أما في أقل البلدان 2030في المائة بحلول عام  41
نموًا، فيمكن أن تضل نسبة االكتفاء الذاتي لديها إلى 

في المائة، بينما تظل منخفضة جدًا في  50ما يقارب 
بلدان مجلس التعاون الخليجي بسبب قاعدتها 

رات في استهالك الحبو ب المتدنية للغاية، لكن التغيُّ
ستكون متواضعة. ويمكن لهذه التحسينات في 

االكتفاء الذاتي أن يكون لها أثر كبير على تحمل كلفة 
الواردات الغذائية في البلدان األكثر تعرضًا للمخاطر. 
وينبغي إجراء تقييم دقيق لآلليات التي ستستخدم 

لتحسين اإلنتاجية، فضالً عن تكاليفها المالية 
يد جدواها، ألن هذه العوامل واستدامتها البيئية لتحد

 لم ت درج عند وضع هذا السيناريو.

يتشكل معظم النظام الغذائي اليومي المعتاد للمواطن 
العربي من الحبوب والسكر والزيت، ما يزيد بالترافق 
مع تدني مستويات النشاط البدني بين سكان المدن، 
من خطر زيادة الوزن أو البدانة وما ينتج عنهما من 

غير معدية. ويؤدي التحول إلى ن ظم غذائية  أمراض
صحية إلى انخفاض استهالك الحبوب وزيادة استهالك 

، ويرجح في (من مصادر نباتية وحيوانية)البروتينات 
هذا السيناريو أن يزيد اإلنتاج المحلي من البروتينات 

اللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات )الحيوانية 



xvi 

فية لمواجهة الزيادة في ، ولكنها تظل غير كا(األلبان
وال سيما في أقل البلدان نموًا وبلدان )االستهالك 

. ومن المتوقع بالتالي، أن تزيد (المشرق العربي
الواردات للتعويض عن الفارق. وعلى الرغم من التحّول 
عن استهالك الحبوب، سيرتفع إجمالي الطلب مع تزايد 

ن أن هذا الحاجة إلى األعالف الحيوانية. وعلى الرغم م
السيناريو قد يؤدي إلى تحسينات في مؤشرات 

االستفادة، ستظل القدرة االقتصادية على الحصول 
على ن ظم غذائية محسنة مقّيدة بين الفقراء ما لم 

 يواكب خفض الفقر الزيادة في أسعار المواد الغذائية.

 وبلدان المنطقة العربية مستوردة صافية لألغذية، 

دمات األسعار العالمية، ما يجعلها معرضة لص
وخصوصًا جزر القمر والجمهورية العربية السورية 
وجيبوتي والصومال ودولة فلسطين ولبنان ألن 
الواردات الغذائية لهذه البلدان كثيرًا ما تتجاوز 

إجمالي تجارة صادراتها من البضائع. والحفاظ على 
المخزونات االستراتيجية من السلع األساسية هو 

ل الحد من تقلُّب أسعار السلع االستهالكية، إحدى وسائ
ويمكن للبلدان أن تطرح هذه السلع في السوق 

المحلية عند ارتفاع األسعار بشكل غير عادي. ويتوقع 
النموذج في هذا السيناريو أنه في حال غياب 

المخزونات االستراتيجية ستحدث زيادة مفاجئة تبلغ 
ويفترض أن  في المائة في السعر العالمي للقمح. 60

أسعار المنتجين في البلدان العربية مربوطة بالسوق 
العالمية وأن إشارات األسعار ترسل بالكامل إلى 

المنطقة. ويؤدي اإلفراج عن مخزونات القمح في 
األسواق المحلية إلى انقطاع هذا الرابط والحد من 
زيادة األسعار المحلية. ويعود األثر الملطف لألسعار 

تعاضة عن الواردات ذات القيمة المرتفعة هذا إلى االس
بمخزونات محلية تفرج عنها الحكومة، ويتناسب مدى 
تأثير اإلفراج عن المخزونات على تخفيف األسعار مع 

نسبتها من اإلمدادات المحلية. وإذا أفرجت بلدان 
المنطقة جميعها عن مخزونات قمح تعادل استهالكها 

احتواء الزيادة في أشهر، فمن المتوقع أن يتم  3لمدة 
أسعار المنتجين في مجموعات البلدان إلى نسب 

في المائة مما ستكون عليه في  70و 50تتراوح بين 
حال الصدمة غير المخففة، وسينخفض المعدل 

في المائة.  1.5اإلقليمي الستهالك القمح بنسبة 
ويتوقع أن يؤدي اإلفراج عن مخزونات قمح تعادل 

ة أشهر، إلى مزيد من تخفيف كمية االستهالك لمدة ست
زيادة األسعار في المناطق جميعها، بل سيؤدي تقريبًا 
إلى الحيلولة دون الزيادة في البلدان التي لديها نسب 
عالية من االكتفاء الذاتي، وانخفاض المعدل اإلقليمي 

إذا  2.5في المائة بالمقارنة مع  0.5الستهالك القمح إلى 
فرج عن أي مخزونات قم ح. والمخزونات لم ي 

االستراتيجية آلية مفيدة، ولكنها تتطلب تجهيزات 
 فّعالة وأطر مؤسساتية تنطوي على تكاليف عالية 

 فيما يتعلق بتشييد مرافق التخزين وإدارة 

 تجديد المخزونات.

 لتعزيز األمن الغذائياتية خيارات سياس

من المسائل الرئيسية التي يتعين على كل بلد أن 
لتحديد سبيل المضي قدمًا هي إذا ما كان يتناولها 

توفر الغذاء فيه يعتمد على اإلنتاج المحلي أم على 
الواردات الغذائية، إذ ينطوي كل من الخيارين على 
بعض المخاطر. فاإلفراط في االعتماد على الزراعة 
ض السكان لمخاطر الجفاف وإصابة  المحلية يعرِّ

المرتبطة المحاصيل بالطفيليات، ناهيك عن تلك 
باالستخدام غير المستدام للموارد المائية واألراضي. 
أما االعتماد المفرط على الواردات، فيعرض السكان 
إلى مخاطر التقلبات في األسواق العالمية. وسيتعين 
على كل بلد أن يحدد استراتيجيته الخاصة لضمان 

استقرار توفر األغذية، وذلك بناًء على طبيعته 
اخية، وميزته النسبية في التجارة المن-الجغرافية

الدولية، وبيئته السياسية، وقدرته على التخفيف من 
 أنواع المخاطر المختلفة.

ٌج مبتكرة يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية  ه  وتتوفر ن 
ستخدم العديد منها بالفعل، ويمكن أن  المحلية، وي 
ف الكثير غيرها من تجارب المناطق األخرى.  يكيَّ
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ج المالئمة في استدامة اإلنتاج وتتباين ع ه  مومًا الن 
المحلي بين ن ظم الزراعة البعلية والزراعة المروية. 
ظم الزراعة البعلية أن تعالج  هج المالئمة لن  وعلى الن 
انخفاض الدخل والمخاطر المتعلقة بالطقس التي 

يواجهها المزارعون الفقراء، ويلزم، على وجه 
ات اإلرشاد الخصوص، البحث والتطوير وخدم

الزراعي واالستثمارات الالزمة للمحاصيل المقاومة 
ع بالصوديوم، باإلضافة   للجفاف والملوحة والتشبُّ

هجٍ منخفضة الكلفة لجمع المياه وحفظها   إلى ن 

 وإعادة استخدامها.

أما ن ظم الزراعة المروية، فسيكون الحد من الطلب 
م على المياه ضروريًا لتحقيق استدامتها. وستلز

سياسات السترداد التكاليف، التي تشمل عوامل بيئية 
خارجية وتكاليف الفرصة البديلة، لوضع حوافز 

مناسبة لزيادة إنتاجية مياه المحاصيل. وقد يشجع 
ج التقنية  ه  الحرص في إدارة المياه على توسيع الن 

 المبتكرة المستخدمة بالفعل في المنطقة.

في اإلنتاج وعلى الرغم من الزيادات المحتملة 
المحلي، فمن غير المرجح أن تحقق أي من البلدان 

العربية اكتفاء ذاتي غذائي وربما سيظل أكثرها يعتمد 
على التجارة. ومع اعتماد السياسات المناسبة، يمكن 
استخدام التجارة كآلية لدعم استقرار األمن الغذائي 

عن طريق الحد من المخاطر المرتبطة باالعتماد 
اإلنتاج المحلي. وتعكس التوجهات  المفرط على

الراهنة في بعض بلدان المنطقة أوجَه انكشاف على 
المخاطر، وال سيما حين تستحوذ الواردات الغذائية 

على نسبة عالية ومتقلبة من إيرادات التبادل التجاري 
مع الخارج، فيمكن أن يهدد االرتفاع في أسعار 

 .األغذية في العالم استمرار توفر األغذية

تتوفر مجموعة من األدوات على الصعيد الوطني 
واإلقليمي والعالمي إلدارة أوجه االنكشاف على 

المخاطر المقترنة باالعتماد الشديد على الواردات 
الغذائية. فباإلضافة إلى زيادة اإلنتاج المحلي، لدى 

 الحكومات الوطنية عدة خيارات أخرى، وتشمل: 

من خالل تحويل  تسوية األسعار بمرور الوقت (1)
مخاطر األسعار إلى الشركاء التجاريين عبر األسواق 

المالية أو الحفاظ على مخزونات مادية للسلع 
الحصول على أفضل األسعار عن  (2)األساسية؛ و

تحسين البنية  (3)طريق تنويع الشركاء التجاريين؛ و
 األساسية وإدارة سالسل اإلمداد لالستيراد؛ 

 إلنتاج في البلدان األخرى. االستثمار في ا (4)و

ويمكن للبلدان العربية أن تعمل معًا للتصدي للتحديات 
توسيع نطاق التجارة  (1)المشتركة، وذلك من خالل: 

تنسيق المعلومات عن  (2)بين بلدان المنطقة؛ و
تنسيق المخزونات المادية والصناديق  (3)األسواق؛ و

أن تسهم  المالية المتعلقة باألغذية. وأخيرًا، يمكن
 البلدان العربية بشكل مفيد على الصعيد العالمي، 

توسيع نطاق اتفاقات التجارة  (1)وال سيما عن طريق: 
العالمية، بما في ذلك سياسات التصدير لتجنب زيادة 

توسيع قاعدة  (2)أثر الصدمات على اإلنتاج المحلي؛ و
الجهات المانحة للسماح بتوسع برامج المساعدة 

 دولية.الغذائية ال

وباإلضافة إلى اإلنتاج المحلي والتجارة، يحظى جانب 
ثالث لتوفر األغذية باهتمام متزايد وهو فقد األغذية 
وهدرها، الذي يحدث فجوة بين كمية األغذية التي 

يحتمل توفرها من اإلنتاج المحلي والواردات، والكمية 
التي يستهلكها األفراد. وكما هو الحال مع أي قضية 

هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة لزيادة الوعي ناشئة، 
وتحسين البيانات. وإذا توفرت معلومات أفضل 

لواضعي السياسات والقطاع الخاص والمستهلكين، 
يمكن عندئذ حشد الجهود. ومن الضروري أيضًا وضع 

جٍ جديدة وأكثر فعالية للحد من َفْقد األغذية  ه  ن 
ج وهدرها. وتوجد بالفعل طائفة واسعة من ا ه  لن 

المبتكرة القائمة في المنطقة العربية وخارجها، ويمكن 
العتماد وتوسيع نطاق هذه التكنولوجيات أن يقطع 

شوطًا طويالً نحو دعم األمن الغذائي. ويمكن 
للحكومة والمنظمات وكيانات القطاع الخاص 

المشاركة في العمليات اللوجستية المتعلقة باألغذية 
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حد من هدر األغذية وفقدانها أن تقدم دعمًا مفيدًا لل
عن طريق معالجة أوجه القصور الهيكلية، بما في ذلك 

اإلجراءات البيروقراطية والضرائب واللوائح 
التنظيمية. أما على مستوى تجارة التجزئة، فيمكن 
معالجة فقدان األغذية من خالل تحسين تقنيات 

األعمال التجارية، مثل إدارة المخزون واإلنتاج. وعلى 
أيضًا  ستوى االستهالك، يمكن أن يدعم األمن الغذائيم

تصحيح السياسات التي تؤدي إلى فقدان األغذية، 
 كمعونات الدعم غير الموجهة إلى فئات محددة.

ونظرًا ألن استقرار األمن الغذائي أمر محوري لتحقيق 
رفاه اإلنسان، فسيتطلب تحقيقه طائفة واسعة من 

زيز األمن الغذائي من التدابير. فعالوة على فرص تع
خالل الزراعة والتجارة والحد من َفْقد األغذية 
وهدرها، ينبغي إيالء مزيد من االهتمام لمعالجة 

الجوانب األخرى من الحصول على األغذية 
واالستفادة منها. وستظل برامج الحماية االجتماعية 

الكفؤة والهادفة ضرورية للغاية للفقراء في الريف 
م توفير التعليم والحوافز لتحفيز والمدن. وسيلز

التحول إلى أنماط حياة ونظم غذائية صحية بهدف 
الحد من مشاكل سوء التغذية والبدانة في المنطقة. 

 كما أن إمكان الحصول على الرعاية الصحية 

والمياه والصرف الصحي عناصر أساسية لتحسين 
 الوضع التغذوي.

بقاء األمور على "وفي حين أن البقاء على مسار 
فضي إلى مستقبل سيء للغاية، هناك  "حالها قد ي 

فرص لتعزيز األمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة 
العربية. ويسلط هذا التقرير الضوء على قصص 

عٍد من أبعاد األمن الغذائي. وسيتعين النجاح في كل  ب 
على كل بلد أن يحدد االستراتيجية األفضل المناسبة 
لظروفه. ولكن، في الحاالت جميعها، يمكن أن تكون 
الدروس المستفادة من البلدان األخرى بمثابة مصدر 
إلهام وتوفر خيارات متنوعة يمكن تكييفها واعتمادها.
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 المقدمة ومفهوم الدراسة

 ما هو األمن الغذائي؟

توافقت المناقشات التي دارت حول األمن 
عد االستقرار الغذائي،  الغذائي على أهمية ب 

من حيث ضمان توفر الطعام الكافي 
والمغذي وإمكان الحصول عليه. ويشير 

ضع في مؤتمر القمة  تعريف شامل و 
قد في عام  ، 1996العالمي لألغذية، الذي ع 

األمن الغذائي يتحقق عندما "إلى أن 
لبشر كافة في جميع األوقات يتمتع ا

بفرص الحصول، من النواحي المادية 
واالجتماعية واالقتصادية، على أغذية 
كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم 

التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي 
. 6"يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة
ويتضمن وضع  َنهجٍ شامل لتحقيق مثل 

ي طائفة واسعة هذا التعريف لألمن الغذائ
من الجهات الفاعلة والموارد والعالقات، 
العاملة عبر نطاقات متفاوتة. ويمكن ان 

يؤثر كل من توفر األغذية وتقلبات األسعار 
على الصعيد العالمي، مثالً، على واردات 
األغذية وإنتاجها على الصعيد الوطني. 

وتؤثر األسعار الوطنية وتوفر األغذية، من 
العوامل األخرى مثل  بين العديد من

إعانات الدعم وبرامج شبكات األمان 
االجتماعي، على قدرة األسر المعيشية 

ذات الدخول المتفاوتة على الحصول على 
إمدادات كافية من األغذية في سياق 
االحتياجات المنزلية األساسية األخرى، 

مثل تلك المتصلة بالصحة والتعليم. ومن الناحية التغذوية، هناك 
دة عوامل تتعلق بفرص حصول األفراد على المغذيات واالستفادة ع

 منها كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة.

وفي حين تتشابك أبعاد األمن الغذائي األربعة وهي، توفر األغذية 
وإمكان الحصول عليها واالستفادة منها واستقرارها، إالّ أن مجال 

توفر األغذية أمر أساسي تأثيرها ملموس على مستويات مختلفة. ف
على الصعيدين العالمي والوطني، وإمكان الحصول عليها يرتبط 
بشكل أكبر وأكثر مباشرة بمستوى األسرة المعيشية، واالستفادة 

تتعلق بالنوعية وبالجوانب التغذوية لألغذية المتوفرة، وترتبط تمام 
نظر إل يه كمجموعة االرتباط بمستوى الفرد. أما االستقرار الغذائي، في 

 من التدابير الشاملة التي تكفل استدامة األبعاد الثالثة األخرى. 

لقد اكتسبت التجارة أهمية حيوية كعنصر لتوفر األغذية، وساعدت 
العديد من البلدان على التغلب على الظروف البيئية الصعبة التي 
ج أعاقت إنتاج األغذية محليًا. وعندما تتوفر األغذية من خالل اإلنتا

أو التجارة، يرتبط األمن الغذائي غالبًا بقدرة األفراد /المحلي و
 االقتصادية على الحصول على األغذية المغذية.

 المنطقة العربية؟ هاما هي التحديات التي تواجه

تجتمع طائفة من التحديات الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية 
رافية والسياسية، بعضها حديث وبعضها يضرب بجذوره في والجغ

التاريخ، لتؤثر على قدرة الدول واألسر المعيشية واألفراد على 
الحصول على غذاء كاف ومغذ. ومن بين أهم هذه التحديات القيود 
الطبيعية على الموارد المائية المتجددة واألراضي المتاحة للزراعة. 

بين البلدان التي لديها أدنى متوسط من ومعظم البلدان العربية من 
هطول األمطار سنويًا، إذ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة 

 في جميع الدول األعضاء االثنتين والعشرين ما عدا أربعًا أدنى 
متر مكعب في السنة. 1,000المائي، أي من مستوى خط الفقر 
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عة في كما أن نصيب الفرد من األراضي الصالحة للزرا
غالبية بلدان المنطقة أدنى بكثير من المتوسط 

العالمي، ومن المحتمل أن يتدنى أكثر مع استمرار 
التوسع العمراني وتدهور األراضي. كما أن زيادة 

الطلب على موارد األراضي والمياه الشحيحة أصالً 
 إلنتاج كميات أكبر من األغذية ألعداد أكبر من 

أن تؤدي إلى نضوب  السكان، فمن المحتمل أيضاً 
 الموارد وتدهورها.

وكما هو الحال في أماكن أخرى في العالم، فإن القطاع 
الزراعي هو المستهلك األكبر للمياه. وفي العديد من 
بلدان المنطقة، أدى انخفاض مستويات توفر المياه 

إلى اإلفراط في استخراج المياه الجوفية األحفورية. 
ارد المائية واألراضي ونظرًا إلى خطورة ندرة المو

الصالحة للزراعة إلى جانب عوامل أخرى، فإن كمية 
وقيمة اإلنتاج الزراعي في جميع البلدان العربية تقريبًا 
أدنى بكثير من احتياجاتها الغذائية. وقد أسهم ذلك 

في استمرار الخلل التجاري الغذائي على صعيد 
ت المنطقة، ما يعرض السكان المحليين لمخاطر تقلبا

األسعار العالمية. ويبرز تزايد االعتماد على األسواق 
العالمية لواردات الحبوب انخفاض إنتاجية سحب 
المياه ألغراض اإلنتاج الزراعي بالمقارنة مع سحب 

المياه لقطاعات أخرى مثل الصناعة. ويثير ذلك 
ضرورة تحقيق أقصى قدر من اإلنتاجية االقتصادية 

لى اإلدارة المتكاملة للمياه، فضالً عن الحاجة إ
المياه )والمستدامة للموارد الطبيعية الشحيحة 

. وعلى الرغم من انخفاض مساهمة الزراعة (واألراضي
في الناتج المحلي اإلجمالي، يمكن اعتبارها عامالً من 
عوامل دعم االستقرار االجتماعي من خالل العمالة 
التي تساهم في توفير دخل للمجتمعات الزراعية 

فية الفقيرة يمكنهم من الحصول على األغذية، الري
إضافة إلى إمدادات األغذية المباشرة من زراعة 

الكفاف. وفي هذا السياق، تعزز الزراعة األمن الغذائي 
من جهة، وفرص الحصول االقتصادي على األغذية 
للمجتمعات الزراعية من ناحية أخرى، وتساهم في 

لية. وعلى الرغم إمدادات األغذية إلى األسواق المح
 من أهمية الزراعة في العديد من بلدان المنطقة، 

فإن تحقيق االكتفاء الذاتي من األغذية ليس ممكنًا من 
الناحية البيئية كما تبين في بعض البلدان. ومن هنا، 
جٍ جديدة ومستدامة ومتكاملة  ه  هناك حاجة إلى ن 
وشمولية على الصعد االجتماعية واالقتصادية 

 ة والسياسية.والبيئي

وأخذًا باالعتبار طول سالسل القيمة المحلية وأمانها، 
يشكّل ازدياد االعتماد على واردات األغذية تحديات 

جديدة في الجغرافية السياسية. ومن الناحية 
التاريخية، وفي ضوء النزاعات الحالية والظروف 
األمنية المتقلبة، أصبحت طرق اإلمداد الرئيسية 

ائية مع أهم مصدري الحبوب تشغل والعالقات الثن
دورًا محوريًا في الحفاظ على وصول واردات 

األغذية، وحتى الحفاظ على االستقرار السياسي على 
استمرار  الصعيد المحلي وبين بلدان المنطقة. ويشكّل

األهمية االستراتيجية لقناة السويس، ومضيق باب 
 المندب، ومضيق هرمز في تجارة األغذية العالمية،
وكذلك استمرار عدم االستقرار السياسي المحيط 

بهذه المناطق الثالث، مصدرًا محتمالً لتعطيل حركة 
ماليين األطنان من األغذية كل عام. وظّلت بلدان في 

المنطقة معرضة بشكل خاص لعدم االستقرار 
السياسي والعنف واألعمال اإلرهابية، وال سيما تلك 

راتيجية المذكورة المجاورة لطرق اإلمدادات االست
أعاله. ويمكن لهذه النزاعات والمناخات السياسية 

المتغيرة أن تتضافر مع إخفاقات المحاصيل الناجمة 
مثل اختالف أنماط هطول المطر )عن آثار تغّير المناخ 

في البلدان الرئيسية  (واألحداث المناخية القصوى
المنتجة للحبوب إلثارة حظر التصدير. وفي حين أن 

نب الجغرافي السياسي لواردات األغذية يشكّل الجا
مصدر قلق عام في المنطقة، فإن استيراد األغذية 
يشكّل لبعض أقل البلدان نموًا في المنطقة تحديًا 

اقتصاديًا إضافيًا، نظرًا ألوجه العجز التجاري الكبيرة 
 فيها ومحدودية قدراتها على التصدير.
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األمن الغذائي مع أهداف  يتواءمأين 
 التنمية المستدامة؟

يشار عادة إلى الهدف الثاني من أهداف التنمية 
، ويحيط "القضاء على الجوع"المستدامة كهدف 

بجميع أبعاد األمن الغذائي، وهي: إمكان الحصول على 
، واالستفادة منها (2.3و 2.1المقصدان )األغذية 

 b.2و a.2و 2.4و 2.3المقاصد )، وتوفرها (2.2المقصد )
. إال أن 7(c.2و 2.5و 2.4المقاصد )ستقرارها وا (c.2و

طبيعة األمن الغذائي الشاملة لعدة قطاعات تجعل من 
الصعب حصره في هدف واحد. وكثيرًا ما ينظر إلى 

ندرة المياه في المنطقة العربية على أنها عامل ضعف 
 4يصبح المقصد  في اإلنتاج الزراعي، وفي ضوء ذلك

ل كفاءة استخدام هداف، الذي يتناو 6من الهدف 
المياه، عامالً حاسمًا في توفر األغذية من خالل 
اإلنتاج الزراعي المحلي. وكذلك لمفهومي كفاءة 

الموارد واالستدامة آثار مباشرة وغير مباشرة على 
من  4توفر األغذية، كما ينعكس ذلك في المقصد 

 2، والمقصد (العمل الالئق ونمو االقتصاد) 8الهدف 
، (االستهالك واإلنتاج المسؤوالن) 12من الهدف 
 .(الحياة في البر) 15من الهدف  3والمقصد 

عد الحصول على األغذية على أنه  وعادة ما ينظر إلى ب 
شاغل حتمي له األولوية على األبعاد األخرى عند 

تقييمه على صعيد األسرة المعيشية أو الفرد. وعندما 
ي، واألهم يعتبر أنه يشمل كل من إمكان الحصول الماد

من ذلك االقتصادي، على الغذاء، فسيكون إلى جانب 
 2و 1من أهداف التنمية المستدامة، للمقاصد  2الهدف 

من  1، والمقصد (القضاء على الفقر) 1من الهدف  4و
 1، والمقصد (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) 7الهدف 

، (الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية) 9من الهدف 
الحد من أوجه ) 10من الهدف  4و 1ان والمقصد

الحياة ) 14من الهدف  (ب)، والمقصد (الالمساواة
، آثار مباشرة وغير مباشرة على قدرة (تحت الماء

 الناس على الحصول على الغذاء.

ينعكس كل من انعدام األمن الغذائي والعادات 
الغذائية السيئة دائمًا على حالة الناس الصحية، 

 في شكل التقزم أو نقص  وبخاصة األطفال،

الوزن أو البدانة، ولذا من المهم استكمال الحصول 
سن االستفادة  على األغذية وتوفرها بتدابير لضمان ح 

سلَّط الضوء على بعض هذه التدابير في  منها. وي 
، (الصحة الجيدة والرفاه) 3من الهدف  4المقصد 

المياه النظيفة ) 6من الهدف  2و 1والمقصدين 
 .(فة الصحيةوالنظا

عد االستقرار الغذائي لألمن الغذائي هو جزء   وب 

ال يتجزأ من األبعاد الثالثة األخرى، بمعنى أن توفر 
األغذية والحصول عليها واالستفادة منها ينبغي أن 
تكون قائمة في سائر األوقات على مستوى الفرد 

واألسرة المعيشية، وكذلك على المستويات الوطني 
عالمي. وفي هذا الصدد، تساهم المقاصد واإلقليمي وال

 11.2و 9.3و 8.6و 8.5و 8.2و a.5و 4.4و 1.5و 1.3
في تعزيز االستقرار الغذائي وتحسين إمكانية  12.2و

، 8.4، وa.5الحصول على الغذاء. كما تؤثر المقاصد 
، 15.6، و14.6، و14.4و 14.1، و13.3، و12.2، و8.10و
في استقرار توفر األغذية على الصعيد  17.10، و17.7و

 c.3و 3.8الوطني. وعلى نحو مماثل، ترتبط المقاصد 
 مع االستقرار الغذائي في بعد االستفادة من 

 األغذية. ويوضح الجدول الوارد في المقدمة 

ترابط أبعاد األمن الغذائي األربعة في إطار أهداف 
 التنمية المستدامة.

وتتجلى الطبيعة المتكاملة لخطة التنمية المستدامة 
، كما تنعكس في الترابط والتكامل بين 2030لعام 

أهداف التنمية المستدامة، في عملية الربط بين أبعاد 
. األمن الغذائي في جميع أهداف التنمية المستدامة

ولذا ال بد من التسليم بأن تحقيق األمن الغذائي على 
نحو شمولي يأخذ بالحسبان مختلف العناصر المتعلقة 

بكافة أبعاده ويتطلب أكثر من مجرد التركيز على 
من أهداف التنمية المستدامة. 2الهدف 
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 لماذا هذا التقرير؟

الهدف العام لهذا التقرير هو رفد النقاش ووضع 
السياسات المتعلقة باألمن الغذائي في المنطقة 
العربية، وتوجيه المزيد من البحوث التي تجريها 

اإلسكوا وغيرها. أما أهدافه الخاصة فهي التوصل إلى 
فهم أفضل للوضع الحالي لألمن الغذائي في البلدان 

ات ضمن فرادى البلدان العربية، وتحديد أهم االتجاه
أو مجموعات البلدان أو المناطق المناخية. وسيتيح 
ظم الغذائية في  الربط األدق بين االستقرار القائم للن 
المنطقة مع الموارد المتوفرة والعوائق وااللتزامات، 
إجراء إسقاطات أكثر واقعية لفرص الدول األعضاء 

بحلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة 
. وفي المقابل، يمكن تحديد اتجاهات أكثر 2030عام 

دقة في السياسات، وخطط للخدمات مصممة وفقًا 
للموارد والعوائق الموجودة، لدعم المنطقة في تحقيق 

 األمن الغذائي في الوقت المناسب.

ودعمًا لهذه األهداف، يتناول هذا التقرير عددًا من 
من أهداف  2 الموضوعات المتعلقة بتحقيق الهدف

التنمية المستدامة والمقاصد ذات الصلة في الوقت 
المناسب. وستنتظم هذه الموضوعات حول قضايا 

توفر المياه وكفاءة استخدامها، وتدهور التربة 
واألراضي، واإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية، 

وفقد األغذية وهدرها، وكذلك بعض القضايا األساسية 
 والتمويل والتطور التكنولوجي. المتعلقة بالتجارة

ولئن كان من المهم النظر بشمولية إلى جميع أبعاد 
األمن الغذائي، فإن محاولة التعامل مع جميع القضايا 
بشكل متكامل في دراسة تحليلية واحدة مهمة صعبة. 
وفي ضوء ذلك، يهدف الجزء األول من هذه الدراسة 

غذائي في إلى الربط بين مختلف جوانب وضع األمن ال
المنطقة العربية، بما في ذلك تغطية مختلف القضايا 

المهمة المتعلقة بالحصول على األغذية وتوفرها 
واالستفادة منها. أما الجزء الثاني فيقدم تقييمًا أعمق 
لبعض القضايا المواضيعية المتعلقة مباشرة باألمن 

الغذائي، بما في ذلك اإلدارة المتكاملة لألراضي 
واإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية، والمياه، 

والتجارة، وفقد األغذية وهدرها. ومن أهم إسهامات 
هذا التقرير هو االستفادة من نموذج الروابط الزراعية 

Aglink-Cosimo  الذي وضعته منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة المشاركة في هذا التقرير ومنظمة 

-ويوّلد نموذج إمدادات االقتصادي والتنمية. التعاون

استهالك األغذية إسقاطات مستقبلية ناشئة عن 
السيناريوهات المحتملة إلمدادات األغذية. ويتيح هذا 
ص أحداث تعديلية مختلفة لإلمدادات أو  النموذج تفحُّ

االستهالك وأثرها الالحق على المؤشرات الرئيسية 
لألمن الغذائي. وفي نهاية المطاف، تستخدم تلك 

يناريوهات وما يليها من تبعات لدعم تحليل أوسع الس
لمسارات سياسات رئيسية متعلقة بمجموعات البلدان 

والدول األعضاء في تحقيقها ألهداف التنمية 
المستدامة ذات الصلة، والتخفيف من التحديات 
 المحتملة الستقرار إمدادات األغذية اإلقليمية.

لمنظمة  ويتمتع كل من اإلسكوا والمكتب االقليمي
األغذية والزراعة في الشرق األدنى وشمال أفريقيا، 
من حيث واليتيهما المباشرة بمتابعة تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة في البلدان العربية، بوضع جيد 
لتحديد التحديات والتعقيدات الناشئة عند التعامل 

مع قضية مهمة وشاملة لعدة قطاعات كاألمن الغذائي 
ن الوضوح والفهم المّوحد للعوامل ويمكن أن يحّس 

المؤثرة في األمن الغذائي في المنطقة العربية من 
عملية وضع السياسات المتكاملة على الصعيد 
الوطني، ويمكن أن يشّجع، من بين أمور أخرى، 

التعاون بين بلدان المنطقة بشأن قضايا مثل التجارة 
 االستثمار المشترك والبحث والتطوير المشتركين.

بما أن هذا التقرير إقليمي، فقد وّضحت فيه المسائل و
المتعلقة بالسياسات وكذلك التوجيهات المقترحة 

بطريقة توفر أمثلة على الخيارات التي يمكن أخذها 
االقتصادية -بالحسبان بناًء على األوضاع االجتماعية

والسياسية على الصعيدين الوطني واإلقليمي. 
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رير ال يقدم العمق الكافي وينبغي التوضيح أن هذا التق
 ليضع توصيات مفّصلة على مستوى فرادى البلدان.

قد بذلت جهود في هذا التقرير لعكس التنوع و
االقتصادي والبيئي الهائل في المنطقة العربية. 

وعرضت التحاليل حيثما توفرت البيانات على مستوى 
وتضمن التقرير أربع  ،مجموعات البلدان أو البلد المعني

وعات بلدان وهي: مجموعة بلدان مجلس التعاون مجم
مان )الخليجي  اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وع 

ومجموعة  (وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية
جزر القمر وجيبوتي )أقل البلدان العربية نموًا 

ومجموعة  (والسودان والصومال وموريتانيا واليمن
 (والجزائر وليبيا والمغربتونس )بلدان المغرب العربي 

األردن والجمهورية )ومجموعة بلدان المشرق العربي 
 (العربية السورية والعراق وفلسطين ولبنان ومصر

وبسبب وضع مصر الفريد كمنتجة رئيسية للغذاء وثقل 
حجم انتاجها على المتوسط العام لمجموعة بلدان 
المشرق العربي فقد وردت بيانات مجموعة بلدان 

ق العربي بدون بيانات مصر الني وردت بشكل المشر
 منفصل حين اقتضى األمر ذلك.

وينبغي التأكيد على أن التحليل المتضمن في هذا 
التقرير هو على حد سواء طويل األجل في نطاقه 
وإقليمي في مجال تغطيته، ومن هنا جرى التركيز 

على مصادر للبيانات تتيح المقارنة بين بلدان 
أن التقرير لم يستخدم بيانات أحدث  . ورغم8المنطقة
لبعض البلدان، لم يؤثر ذلك على االتجاهات  متوفرة

الطويلة األجل. وكذلك لم يأخذ التحليل باالعتبار 
تخذة مؤخرًا في بعض البلدان، مثل  بعض التدابير الم 
إلغاء إعانات الدعم وتخفيض قيمة العملة المحلية في 

مرحلة صياغته مصر، فقد كان التقرير حينها في 
النهائية. ومن الواضح أن لهذه التدابير آثار كبيرة على 
األمن الغذائي والتي يمكن أن تعزز توفر األغذية على 
الصعيد الوطني، ولكن يمكن أن تؤدي أيضًا إلى نتائج 
عكسية فيما يتعلق بالحصول على األغذية واالستفادة 

 منها على مستوى األفراد واألسر المعيشية.

 



األمن الغذائي في المنطقة 
العربية من منظور شامل

يستعرض هذا الجزء األمن الغذائي بشكل عام ويبحث في أبعاده الثالثة وهي توّفر األغذية 
وإمكانية الحصول عليها واالستفادة منها. ُيعّرف ُبعد توّفر األغذية على أنه توفر كميات 

كافية من الغذاء ذي الجودة المناسبة، تؤّمن من خالل اإلنتاج المحلي أو من الواردات أو 
عبر المعونة الغذائية. ويرد في الجزء الثاني من هذا التقرير تحليل مفّصل للزراعة والتجارة. 

وإمكانّية الحصول على األغذية هي تيّسر كلفة األغذية وإمداداتها المادية، وكذلك تفضيالت 
األفراد واألسر المعيشية. وكثيرًا ما يرتبط انعدام األمن الغذائي بعدم القدرة على تحمل كلفة 
األغذية، ولذلك يركز القسم المعني بإمكانية الحصول على األغذية على قضايا الفقر وشبكات 

األمان، وتشير االستفادة من األغذية إلى أنواع األغذية المستهلكة وكميتها واأليض البدني 
)الفسيولوجي( لها. ويركز القسم المعني باالستفادة من األغذية على نقص التغذية ونقص 

المغذيات الدقيقة كما على معدالت البدانة المرتفعة في المنطقة.

الجزء األول





 تنامي عدد السكان وازدياد
اعتمادهم على واردات األغذية

.1





 

 

 تنامي عدد السكان وازدياد اعتمادهم  .1

 على واردات األغذية

 يعّرف توفر األغذية بأنه توفر 
ودة كميات كافية من الغذاء ذي الج
 المناسبة تؤّمن من خالل اإلنتاج 
 المحلي أو من الواردات أو عبر 
 المعونة الغذائية. ويركز عدد من 

أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها 
 على التحديات المرتبطة بتوّفر 
 األغذية، وتشمل: زيادة إنتاجية 

الزراعة واستدامتها، وتنمية األسواق 
 للحد من التقلُّب الشديد في 

 األسعار، والحد من َفْقد األغذية 
 وهدرها.

 يبدأ هذا الفصل ببحث التدابير 
العامة لتوفر األغذية ويليه تحليل 
للعوامل التي تحدد كمّية األغذية 

المستهلكة، قبل التحول إلى إمدادات 
األغذية المستندة إلى اإلنتاج المحلي، 
 وفي النهاية إلى كيفية سد الفجوة 

على المستوى  بين العرض والطلب
 الوطني من خالل االستيراد. 

 وبما أّن المقصود من هذا الفصل 
 تقديم لمحة موجزة، فستشمل 

 فصول في الجزء الثاني تحليالت 
 مفّصلة للزراعة، وواردات األغذية 

 وَفْقد األغذية وهدرها.

 األغذيةقياس توفر   .ألف

. 9غذائيةيقاس توّفر األغذية بمتوسط كفاية إمدادات الطاقة ال
إلى أّن مجموع إمدادات الطاقة الغذائية  100وتشير قيمة تتجاوز 

المتوفرة في البلد هي في المتوسط أكثر من كافية لتلبية احتياجات 
السكان الالزمة للتمتع بحياة موفورة النشاط والصحة. وال بد من 
ر االستهالك الحقيقي لألغذية قدِّ ه إلى أّن هذا المتوسط ال ي   التنبُّ
للفئات األفقر من المجتمع، ألنه ال يأخذ باالعتبار توزيع األغذية 

 المتوفرة بين السكان. وبلغ متوسط كفاية إمدادات الطاقة الغذائية
، 2016-2014في المائة في الفترة  134في المنطقة العربية نحو 

 والعالم  (في المائة 120)متجاوزًا بكثير متوسط البلدان النامية 
. (في المائة 136)، ومقارباً متوسط البلدان المتقدمة (في المائة 126)

في المائة أّن متوسط إمدادات الطاقة الغذائية  134ويعني متوسط 
في المائة من المطلوب ليتمتع  34في المنطقة العربية يتجاوز بنسبة 

السكان بحياة موفورة بالصحة والنشاط. لكن هناك تفاوت كبير في 
. فأقل البلدان نمواً ال تكاد (1.1الشكل )فاية اإلمدادات المنطقة في ك

 في المائة في الفترة  100تنال كفايتها بنسبة تزيد قليالً عن 
في المائة  97قارنة بنسبة ، وقد سجلت تحسنًا طفيفاً م2014-2016

عامًا، مع أّن بعض البلدان في تلك المجموعة، وال سيما  25قبل 
موريتانيا، قد بلغ مستويات مرتفعة من كفاية اإلمدادات. ومن جهة 
أخرى، يتجاوز المعدل في بلدان المغرب العربي والمشرق العربي 

 ة. في المائة، متخطياً حتى متوسط البلدان المتقدم 140نسبة 

ولدى مصر أعلى متوسط لكفاية إمدادات الطاقة الغذائية بنسبة تزيد 
، تليها تونس والمغرب 2016-2014في المائة في الفترة  150على 

والجزائر، ومجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي. وتجدر اإلشارة 
 14إلى أن متوسط مجموعة بلدان المشرق العربي ينخفض بنسبة 

 .2016-2014استثنيت منها مصر في الفترة في المائة إذا ما 
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حققت المنطقة العربية على مدى السنوات الخمس 
والعشرين األخيرة اتجاهًا تصاعديًا مطردًا في متوسط 

كفاية إمدادات الطاقة الغذائية، ليقارب تدريجيًا 
. وكانت التقلبات (1.2 الشكل)متوسط البلدان المتقدمة 

من سنة إلى أخرى محدودة على المستوى اإلقليمي. 
نظر إلى  غير أن هذه الصورة العامة تتغّير عندما ي 
مجموعات البلدان في المنطقة على مستوى أكثر 

اختالفات تفصيالً. وتكشف البيانات على مر السنوات 
هامة في المنطقة العربية، أبرزها: االنخفاض الحاد في 
متوسط مجموعة بلدان المشرق العربي بدون مصر في 

التسعينات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النزاع في 
العراق؛ والمكاسب الكبيرة التي حققتها بلدان مجلس 
التعاون الخليجي في النصف الثاني من التسعينات، 

عائدات النفط؛ والركود النسبي لمتوسط  بفضل زيادة
كفاية إمدادات الطاقة الغذائية في أقل البلدان نموًا في 

المنطقة. والواقع أن أقل البلدان نموًا شهدت اتجاهًا 
نزوليًا مقلقًا لمتوسط كفاية إمدادات الطاقة الغذائية 

 في العقد الماضي.

 العمرانيع النمو السكاني والتوس    .باء

 من إجمالي استهالك األغذية يزيدان

تعتمد كمية األغذية المستهلكة على مستوى البلد 
اعتمادًا كبيرًا على االتجاهات الديمغرافية. وتمّر بلدان 

ل الديمغرافي  المنطقة العربية في فترة من التحوُّ
يّتسم بمعدالت عالية نسبيًا من النمو السكاني وتزايد 

ع العمراني. وبين عامي  ، ازداد عدد 2010و 1950التوسُّ
سكان المنطقة خمس مرات تقريبًا. وفي الفترة نفسها 

ازداد عدد سكان العالم بنسبة تقل عن ثالث مرات 
مرة. وحدها  1.3وعدد سكان أوروبا الغربية بنسبة 

أقل البلدان نموًا في العالم سّجلت معدل نمو سكاني 
 مماثل لمعدل المنطقة العربية.

نمو السكاني السنوي الكلي ويقدر متوسط معدل ال
في  2.2بنسبة  (2015-2010)الحالي للمنطقة العربية 

في المائة.  1.2المائة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 
ولكن بين بلدان المنطقة اختالفات كبيرة، إذ يبلغ 

معدل النمو السنوي في بلدان مجلس التعاون 
في  2.5في المائة، وفي أقل البلدان نموًا  3.3الخليجي 

في المائة  2.1المائة، وفي بلدان المشرق العربي 
في المائة  1.5تقريبًا، وفي بلدان المغرب العربي 

. وحتى ضمن مجموعات البلدان نفسها (1.3 الشكل)
 هناك أيضًا اختالفات في االتجاهات الديمغرافية.

وقد كان الرتفاع معدل النمو السكاني أثر مباشر على 
ر المحدد اآلخر إلجمالي  االحتياجات الغذائية. وقد تغيَّ

غذية، وهو متوسط نصيب الفرد من متطلبات األ
االستهالك، على نحو أقل حّدة. فقد كانت الزيادات في 
نصيب الفرد من االستهالك في المنطقة العربية على 

المستوى اإلقليمي اإلجمالي خالل فترة العشر 
، مشابهة 2016-2014إلى  2006-2004السنوات من 

رات في البلدان النامية عموماً  أو حتى  لمستوى التغيُّ
 أدنى منها.

في أوائل التسعينات تجاوز عدد سكان المدن في 
. (1.4 الشكل)المنطقة ككل عدد سكان األرياف 

 في المائة من سكان 58، قّدر أن 2015وبحلول عام 
 52المنطقة كانوا يعيشون في المدن، مقارنة بنسبة 
في المائة في العالم ككل. ويتوقع أن يستمر في 

المستقبل نمو عدد سكان المدن بشكل متزايد، في 
حين يستمر عدد سكان األرياف في االزدياد باألعداد 

ليبدأ بعدها باالنخفاض.  2040المطلقة حتى فترة 
ريبًا من الزيادة في في المائة تق 90وستكون نسبة 

، 10عدد سكان المنطقة في السنوات القادمة في المدن
في المائة من  70، سيعيش نحو 2050وبحلول عام 

 سكان المنطقة في المدن.
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ع العمراني كثيرًا بين مجموعات  وتختلف حركة التوسُّ
البلدان، ففي بلدان مجلس التعاون الخليجي تصل 

في حين )في المائة  84نسبة المدن وضواحيها إلى 
، تليها (في المائة في الكويت وقطر 100تقارب 

 في المائة  67مجموعة بلدان المغرب العربي بنسبة 

في المائة وأقل  54ثم بلدان المشرق العربي بنسبة 
في المائة. ويتوّقع أن يغلب  34البلدان نموًا بنسبة 

طابع السكن في المدن حتى على أقل البلدان نموًا 
 .2050ل عام بحلو

ع العمراني تأثير بالغ على األمن الغذائي،   وللتوسُّ

ليس فقط من حيث االختالفات في أنماط الحياة بين 
المدن واألرياف، بل أيضًا من حيث استعمال األراضي. 
وأظهر تقييم أجري مؤخرًا للتوزيع المكاني في المدن 

وضواحيها في المنطقة العربية باستخدام صور 
زيادة عامة  2015و 1990ندسات بين عامي الساتل ال

. وت ظهر 11في مساحات المستوطنات البشرية
رات، زيادة في التغطية العمرانية بنسبة  في  0.4التغيُّ

المائة من مجموع مساحة أراضي البلدان العربية، 
حيث يالحظ الزحف العمراني العشوائي أساسًا في 

المناطق الساحلية وعلى طول ضفاف األنهر. 
لوحظت الزيادة األكبر في التوسع العمراني خالل و

األعوام الخمسة والعشرين األخيرة على األراضي ذات 
التربة المرتفعة والمتوسطة اإلنتاجية. وهي ظاهرة 

 (في المائة 91.5)واضحة بشكل خاص في األردن 
 (في المائة 54)والعراق  (في المائة 76.8)والسودان 
 (في المائة 36)مصر و (في المائة 41)والجزائر 

وليبيا  (في المائة 25.2)والجمهورية العربية السورية 
. ومن ناحية (في المائة 13)والمغرب  (في المائة 17)

عًا محدودًا   أخرى، لم تشهد البلدان األخرى إال توسُّ
في األراضي ذات التربة المرتفعة والمتوسطة 

ائر في المائة في الجز 9اإلنتاجية، حيث بلغت النسب 

في المائة في كل من  4في المائة في الصومال و 8و
في  1.3الجمهورية العربية السورية ولبنان والعراق و

 .12المائة في اليمن وصفرًا في المائة في فلسطين

المحلي ال يواكب إنتاج األغذية   .جيم

 االستهالك

ع العمراني  يؤدي اقتران تزايد عدد السكان مع التوسُّ
كمية األغذية المطلوبة، وإلى انخفاض إلى زيادة في 

المتوفرة  (األراضي واليد العاملة)كميات المدخالت 
 لإلنتاج المحلي.

فلم يزد إنتاج الحبوب منذ تسعينات القرن الماضي، 
بينما حافظ االستهالك على اتجاهه المتزايد باستمرار، 

. (1.5 الشكل)والفجوة بينهما آخذة في االتساع 
وباستثناء الجذور والدرنات، يظهر النمط نفسه في 
مجموعات السلع الغذائية األساسية األخرى، مثل 

البقول والسكر والمحاصيل الزيتية والزيوت النباتية، 
 .13وإن بدرجة أقل وكذلك في اللحوم والحليب

 ويمكن زيادة اإلنتاج المحلي إذا ما استثمرت 

موارد كافية في إدارة المياه، وفي المحاصيل ذات 
القيمة المضافة العالية والمقاومة للجفاف والملوحة 
ع بالصوديوم. ويركز الفصل المتعلق بالزراعة  والتشبُّ
في الجزء الثاني من التقرير على العديد من التجارب 

 الناجحة من البلدان العربية، التي يمكن توسيع 

ليشمل أرجاء أخرى من المنطقة. نطاقها بشكل مفيد 
ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي خصائص المنطقة 

 المناخية إلى زيادة االعتماد على -الجغرافية

 واردات األغذية.
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 االتجاهات في أنماط استهالك األغذية وإنتاجها في المنطقة العربية   1.5 الشكل

 (متري طنألف )ب
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تسد الفجوة بين  األغذيةواردات   .دال

 يناإلنتاج واالستهالك المحلي

تحديد التوازن األنسب بين اإلنتاج المحلي والواردات 
من أهم القرارات االستراتيجية التي على البلدان 

العربية اتخاذها إلحراز تقدم في األمن الغذائي. وتثير 
فكرة االكتفاء الذاتي باألغذية ردود فعل عاطفية قوية 

إلى الغريزة الطبيعية واالرتباط باألرض القائم تستند 
على الشعور الوطني، فضالً عن مخاوف التعرض 

صّدرة. ومع ذلك، نجحت بلدان  الستغالل البلدان الم 
عديدة في إدارة أمنها الغذائي من خالل االعتماد جزئيًا 

 أو بالكامل على األسواق العالمية لسنوات عديدة.

محلي والواردات على وينطوي كل من اإلنتاج ال
مخاطر. فاالعتماد المفرط على الزراعة المحلية 
عّرض السكان لمخاطر ترتبط بالجفاف وتفشي  ي 

أمراض المحاصيل الزراعية. كما أن االعتماد المفرط 
على الواردات يعرضهم إلى مخاطر التقلُّبات في 
األسواق العالمية. وسيتعين على كل بلد أن يحدد 

اصة التي تكفل استقرار توفر استراتيجيته الخ
المناخية، -األغذية، وذلك بناًء على ميزاته الجغرافية

وميزته النسبية في التجارة الدولية وبيئته السياسية 
 وقدرته على التخفيف من مختلف أنواع المخاطر.

وفي الوقت الحالي، تستورد المنطقة العربية أكثر من 
الحبوب من نصف األغذية التي تستهلكها. وال تزال 

منظور األمن الغذائي أهم مجموعة من السلع الغذائية 
 الشكلالتي تعتمد المنطقة كثيرًا على استيرادها. ويبين 

. 14ائية الرئيسيةنسب االكتفاء الذاتي من السلع الغذ 6.1
في المائة من استهالكها  65وإجماالً، استوردت المنطقة 
 50، بالمقارنة مع 2016-2014من الحبوب خالل الفترة 

في المائة قبل عشر سنوات فقط. ويعود سبب زيادة 
االعتماد على الواردات إلى عدة عوامل متأتية من جانبي 
العرض والطلب على حد سواء. فمن حيث العرض، كان 

هناك نقص في المكاسب اإلنتاجية، يعود إلى عدة أسباب 
منها محدودية الموارد. أما من حيث الطلب، وإضافة إلى 

افي الكبير، ازداد االستهالك بسبب إعانات لنمو الديمغر
الدعم الغذائية وزيادة استخدام الحبوب الخشنة كأعالف 

 إلنتاج اللحوم والحليب.

اعتماد المنطقة على  ومن بين السلع الغذائية، يبلغ
األسواق العالمية أعاله على البذور الزيتية والزيوت 

ن في المائة م 80النباتية، فقد استوردت أكثر من 
. 2016-2014المجموع الكلي لالستهالك خالل الفترة 

عزى التحسن الهامشي في نسبة االكتفاء  ولربما ي 
الذاتي بالزيوت النباتية خالل تلك الفترة األخيرة 

إلى تزايد حصة  2006-2004بالمقارنة مع الفترة 
البذور الزيتية المستوردة للتجهيز المحلي. وبالفعل، 

الذاتي في تلك األخيرة من  انخفضت نسبة االكتفاء
في  18.7إلى  2006-2004في المائة في الفترة  34

، ما يشير إلى نمط قد 2016-2014المائة في الفترة 
يؤثر فيه النمو في إنتاج سلعة واحدة على استيراد 
 سلعة أخرى ت ستخدم كإحدى مدخالت السلعة األولى.

من أما بالنسبة للحوم والحليب، فال يزال عدد قليل 
البلدان المنتجة تقليديًا للمواشي يحافظ على مستوى 

في المائة،  100عالٍ من نسبة االكتفاء الذاتي تقارب 
وتشمل هذه البلدان األقل نموًا ذات النسبة العالية من 

السكان الرعويين، ومن بينها موريتانيا والسودان 
والصومال. وزادت بلدان أخرى أو حافظت على نسب 

باللحوم والحليب، ومن بينها مجموعة بلدان اكتفاء ذاتي 
المغرب العربي التي تمكنت تقريبًا من المحافظة على 
نسب االكتفاء الذاتي بكل من اللحوم والحليب، على 
الرغم من الزيادة الكبيرة في االستهالك الفردي لهاتين 

في المائة سنوياً من  2.5السلعتين كلتيهما، بلغت تقريبًا 
. أما أدنى 2016-2014إلى الفترة  2006-2004الفترة 

نسب اكتفاء ذاتي باللحوم والحليب فهي في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي، حيث ال تغطي هذه البلدان 

في المائة من استهالكها للحوم من اإلنتاج  28سوى 
المحلي، في حين ارتفعت نسب اكتفائها الذاتي بالحليب 

لمائة ويعود ذلك إلى في ا 51ارتفاعاً طفيفًا لتصل إلى 
حد كبير إلى التوسع في اإلنتاج عالي الكثافة للحليب 

 في المملكة العربية السعودية.
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 الغذائية األساسيةنسب االكتفاء الذاتي للسلع   1.6 الشكل

  
  

  
  

  
  

 

 
 .FAO, 2017a ،قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة األغذية والزراعة المصدر:
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والسكر أيضًا سلعة غذائية مهمة تشهد غالبية بلدان 
المنطقة عجزًا كبيرًا فيه، إذ بلغت نسبة السكر 

في المائة من إجمالي ما استهلك في  72المستورد 
، ويشكّل ذلك زيادة 2016-2014المنطقة خالل الفترة 

عما كانت عليه هذه النسبة قبل عشر سنوات إذ بلغت 
في المائة آنذاك. وبخالف عدٍد قليل من البلدان  67

التي تنتج نسبة كبيرة مما تستهلكه من السكر، ال سيما 
مصر في مجموعة بلدان المشرق العربي والسودان 
في مجموعة البلدان األقل نموًا، تعتمد جميع البلدان 
 األخرى على الواردات لتلبية احتياجاتها من السكر.

وينبغي التأكيد أن نسب االكتفاء الذاتي بحد ذاتها 
المتناقصة، ال تدل على /المتدنية أو المتزايدة/المرتفعة

تحسن أو تدهور في حالة األمن الغذائي في بلد معين. 
فمن الواضح أن نسبة االكتفاء الذاتي إنما هي ناتج 

وليست خيارًا، ويمكن أن تظل مرتفعة أو أن تزداد في 
لك ما يكفي من العمالت األجنبية الستيراد بلد ال يم

أغذية كافية لتلبية احتياجاته المتزايدة. ومن هنا، 
نسب االكتفاء الذاتي محدودة الفائدة في قياس األمن 

الغذائي. وال يرتبط تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي عالية 
بالضرورة بشكل إيجابي مع تحقيق مستوى عالٍ من 

لدان األقل نموًا في فمجموعة الب)األمن الغذائي 
المنطقة مثال على ذلك، إذ ترتفع فيها عمومًا 

مستويات نسبة االكتفاء الذاتي بمعظم السلع ولكن 
. وعلى العكس من ذلك، (األمن الغذائي فيها متدن  

يمكن أن تبقى نسب االكتفاء الذاتي متدنية أو 
تنخفض في البلدان التي ال توجد فيها أي قيود على 

كما هو الحال في مجموعة بلدان )جنبية العمالت األ

 أو تلك التي /و (مجلس التعاون الخليجي

تعطي األولوية لواردات األغذية مقابل المواد 
 االستهالكية األخرى.

د األغذية ق  من ف  للحد يمكن   .هاء

 األمن الغذائي أن يعززوهدرها 

َفْقد األغذية وهدرها من مشاكل النظم الغذائية التي 
التسليم بها على الصعيد العالمي، بل وأكثر من  يتزايد

ذلك في البلدان التي تعاني من عجز كبير في إنتاج 
األغذية بسبب القيود المفروضة على الموارد. يشير 
َفْقد األغذية إلى تناقص في الكتلة الغذائية يحدث 

في بداية سلسلة اإلمداد، أما هدر األغذية فيشير إلى 
ذائية يحدث في مرحلة تناقص في الكتلة الغ

االستهالك. ويؤثر َفْقد األغذية وهدرها على توفر 
األغذية، ويعود في كثير من األحيان إلى عدم كفاءة 

الممارسات المتعلقة باإلنتاج أو الحصاد أو المناولة في 
  (الدولي أو المحلي)مرحلة ما بعد الحصاد أو النقل 

وارد أو التجهيز. كما يفاقم من مشكلة نضوب الم
الطبيعية، إذ يزداد اإلنتاج للتعويض عن الخسارة 
وتزيد الفجوة بين الواردات المطلوبة والكميات 

المستهلكة فعالً. وتتأثر إمكانية الحصول على األغذية 
جراء انخفاض دخل منتجي األغذية وإيراداتهم. 
وتتأثر االستفادة من األغذية أيضًا، إذ يَفَقَد الغذاء 

عند مناولته بصورة غير مالئمة محتواه التغذوي 
 وخالل التأخير في النقل.



 

 

 



 الحصول على األغذية
هو في األساس تحدٍّ اقتصادي

.2





 

 

 هو في األساس  األغذيةالحصول على  .2

 اقتصادي تحد  

الفصل السابق أن القياس الرئيسي  يوضح
لتوّفر األغذية على المستوى الوطني هو 
متوسط كفاية إمدادات الطاقة الغذائية، 
وهو جّيد نسبيًا في معظم بلدان المنطقة 
العربية. غير أّن الفصل ذاته يشير إلى أّن 

متوسط يبالغ في استهالك بعض هذا ال
شرائح المجتمع ألنه ال يأخذ بالحسبان 

توزيع األغذية المتوفرة بين السكان. يركّز 
هذا الفصل على إمكانية الحصول على 

األغذية، التي يمكن أن تتفاوت كثيرًا بين 
األسر المعيشية حتى داخل البلد الواحد. 
فإمكان الحصول على األغذية يرتبط إلى 

ير بالقدرة على دفع ثمنها، رغم أّن حد كب
قضايا الحصول المادي على األغذية لها 

 أهميتها أيضًا.

وترد قضايا الحصول على األغذية في 
عدد من أهداف التنمية المستدامة 

ومقاصدها، بما في ذلك: القضاء على 
وزيادة دخل صغار منتجي األغذية، الفقر، 

وتأمين الحماية االجتماعية وتحسين 
 نى التحتية.الب  

 األغذيةفوارق كبيرة في الحصول على   .ألف

من مقاييس مدى انتشار الحصول على األغذية في بلد معين 
درجة توزيع إجمالي إمدادات األغذية المتوفرة. وتحسب منظمة 
األغذية والزارعة مقياسين يدالن على مدى حصول فرادى األسر 

معامل التغير في المعيشية على األغذية. المقياس األول هو 
ستمد  استهالك السعرات الحرارية المعتادة بين عامة السكان، وي 

من مسوح األسر المعيشية التي تجمع بيانات عن استهالك األغذية 
أو اإلنفاق عليها. وكلما ارتفع معامل التغير، اتسع التفاوت في /و

استهالك األغذية في بلد معّين، ما يعني أن هناك أفراد لديهم 
تويات منخفضة جدًا وافراد لديهم مستويات مرتفعة جدًا عن مس

متوسط االستهالك في البلد. والمقياس الثاني هو معامل االلتواء 
في استهالك السعرات الحرارية، الذي يدلُّ على عدم تماثل توزيع 
االستهالك. وكّلما ارتفعت قيمة هذا المؤشر، ارتفعت نسبة السكان 

ستهالك منخفضة جدًا، مقارنة بنسبة الذين لديهم مستويات ا
السكان الذين لديهم مستويات استهالك مرتفعة جدًا. ومن ناحية 

، يشبه توزيع معامل التغير "الطبيعي"بيانية ومقارنة بالتوزيع 
المرتفع وااللتواء المرتفع جرسًا طويالً ذا عنق طويل ينحرف نحو 

استهالك اليسار، حيث يقيس المحور األفقي نصيب الفرد من 
التي  . وبالرجوع إلى الفصل السابق، قد تتطلب البلدان15األغذية

لديها معامل تغير مرتفع والتواء مرتفع في توزيع استهالك السعرات 
الحرارية المعتادة، متوسطًا لكفاية إمدادات الطاقة الغذائية أعلى 

 في المائة لكي تصل األغذية إلى السكان كافة. 100بكثير من 
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 )بالنسبة المئوية( 2012معامل التباين وااللتواء الستهالك السعرات الحرارية المعتادة،   2.1 الشكل

 

 .FAO, 2017a ،قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة األغذية والزراعة المصدر:
 

ظهر  أن توزيع استهالك السعرات  2.1 الشكلوي 
أكثر تباينًا الحرارية المعتادة في معظم بلدان المنطقة 

وأكثر التواًء مما هو عليه في البلدان النامية والبلدان 
المتقدمة على السواء، وكذلك في العالم ككل. وفي 

المنطقة العربية، لدى بلدان مجلس التعاون الخليجي 
فقط توزيع أكثر توازنًا ويقارب مستويات البلدان 
المتقدمة. وفي مجموعات البلدان الثالث األخرى، 

توزيع االستهالك المعتاد أكثر تباينًا مما هو عليه  يبدو
في العالم والبلدان النامية، وت سجل أعلى مستويات 

 التباين في أقل بلدان المنطقة نموًا.

حصول العديد من إمكان د الفقر يقي    .باء
 األغذيةاألسر المعيشية على 

لعل الفقر هو أهم العوامل التي تقّيد الحصول على 
األغذية، فاألسر المعيشية التي لديها مستوى كاف من 

الدخل يمكنها التغلب على معظم العوائق التي تقّيد 
حصولها على األغذية. وبالمعايير العالمية، مستوى 

. غير أّن 16الفقر في المنطقة العربية ككل ليس مرتفعا
سر ومن هم في التباين كبير بي ن من هم في حالة ي 

حالة فقٍر شديد. ففي البلدان الغنية بالنفط مثالً ومنها 
الجزائر، مستويات الفقر متدنية جدًا وتقارن 

بمستوياتها في البلدان متقدمة النمو. وبعض أقل 
البلدان العربية نموًا، من بين أشد بلدان العالم فقرًا. 

لمعيشية التي ترأسها وفي العديد من البلدان، األسر ا
نساء أكثر انكشافًا على الفقر من األسر التي يرأسها 
رجال، وذلك ألسباب عديدة مترابطة. ومن األسباب 
الرئيسية للحرمان االقتصادي التي تعاني منه المرأة، 

انعدام حقوقها في الحيازة اآلمنة لألراضي، وفي 
 أصول إنتاجية أخرى في أحيان كثيرة، إضافة إلى أن
النساء يتعرضن للبطالة أكثر مما يتعرض لها الرجال 

 .(2.2 الشكل)في معظم بلدان المنطقة 
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 2016 معدالت البطالة حسب الجنس،  2.2 الشكل

 
 .ILO, 2017 إحصاءات منظمة العمل الدولية؛ المصدر:

 

ويقتطع اإلنفاق على األغذية نسبة مرتفعة من 
 موازنات األسر المعيشية، حتى في الظروف 

العادية، في العديد من بلدان المنطقة العربية. ففي 
 خل صت دراسة، إلى أن األسر المعيشية  2008عام 

في المائة من موازنتها  35.8في تونس تنفق حوالي 
في المائة وفي المغرب  38.3على األغذية وفي مصر 

في المائة وفي  40.8في المائة وفي األردن  40.3
 ما في بلدان مجلس في المائة. أ 43.8الجزائر 

 التعاون الخليجي الغنية بالنفط، فإن نسبة إنفاق 
 9.0األسر المعيشية على األغذية أقل بكثير، إذ تبلغ 

في  12.8في المائة في اإلمارات العربية المتحدة و
 . 17في المائة في الكويت 14.6المائة في قطر و

وهذه النسب تقارب متوسطات معظم بلدان أوروبا 

في  15و 10تتراوح نسبة اإلنفاق فيها ما بين )الغربية 
 .(في المائة 6.8)والواليات المتحدة  (المائة

وكما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم النامي، 
 يشكّل الفقر في المنطقة العربية ظاهرة ريفية. 
 وتضم المناطق الريفية العدد األكبر من الفقراء، 

كتظاظًا بالسكان وال سيما في أكثر بلدان المنطقة ا
 . وباإلضافة إلى أن المنطقة موطنًا (2.3 الشكل)

لنسبة كبيرة من الفقراء، معّدالت الفقر عمومًا في 
 األرياف أعلى بكثير مما هي في المدن. ففي 

السودان والعراق ومصر وموريتانيا واليمن، تبلغ 
طق الريفية ضعف ما هي عليه معّدالت الفقر في المنا

 في المدن.
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معّدالت الفقر في المدن )كنسبة مئوية من سكان المدن( وفي الريف )كنسبة مئوية   2.3 الشكل

 من سكان الريف(

 
 .World Bank, 2014 ؛العالميةمؤشرات التنمية  المصدر:
، 2012، العراق 2010، مصر واألردن 2004القمر  ر، جز2011إلى خطوط الفقر الوطنية. الجزائر وفلسطين  باالستنادمعدالت الفقر  مالحظة:
 .2005، اليمن 2009، السودان 2007، المغرب والجمهورية العربية السورية 2008موريتانيا 

 
ويبرز تركّز الفقر وانعدام األمن الغذائي في المناطق 

الريفية أهمية دور اإلنتاج الزراعي والغذائي في 
التصدي النعدام األمن الغذائي في المنطقة. وعلى 

الرغم من انخفاض مساهمة الزراعة في الناتج المحلي 
اعتماد معظم اإلجمالي في معظم بلدان المنطقة، ومن 

األسر المعيشية الريفية على السوق لتلبية جزٍء كبير 
من احتياجاتها الغذائية، تبقى الزراعة من أهم 

قطاعات التشغيل وتوليد الدخل في معظم بلدان 
ل قطاع الزراعة حوالي (2.4 الشكل)المنطقة  . ويشغ 

 20في المائة من القوى العاملة في المغرب، وبين  40
. 18في المائة من القوى العاملة في مصر واليمن 30و

وباإلضافة إلى ذلك، توّلد الزراعة في العديد من 
المغرب، حصة كبيرة من البلدان، كتونس ومصر و

إيرادات الصادرات، تستخدمها هذه البلدان في 
استيراد المواد الغذائية األساسية. وما لم تتمكن 
القطاعات االقتصادية األخرى من استيعاب بعض 

ستظل الزراعة  القوى العاملة في القطاع الزراعي،

قطاعًا أساسيًا يدعم االقتصاد الريفي ويساهم في 
ي، سواء عن طريق تأمين المنتجات األمن الغذائ

الغذائية، أم عن طريق تأمين الدخل الالزم لشراء 
األغذية. ومع أن المرأة تقدم مساهمات أساسية 

للزراعة، فكثيرًا ما تكون حقوقها غير محفوظة في 
الحيازة اآلمنة لألراضي في العديد من بلدان المنطقة. 

 تواجه النساء صعوبات في إمكان الحصول على
 األراضي وغيرها من موارد ومدخالت اإلنتاج، 

ما يعوق تحسين اإلنتاجية الزراعية وتحقيق األمن 
الغذائي في المنطقة. فنسبة النساء من أصحاب 

الحيازة الزراعية في األردن وتونس ولبنان ومصر 
 والمملكة العربية السعودية منخفضة عمومًا 

 .19في المائة 7وال تتجاوز 

ن الذين يشترون معظم األغذية التي أما فقراء المد
يستهلكونها من السوق، فقدرتهم على كسب الدخل 
عنصر بالغ األهمية في أمنهم الغذائي. ومع أنه يتاح 
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للفقراء في المدن عمومًا الحصول على أغذية من 
أسواق أكثر استقرارًا مما يتاح لنظرائهم في الريف، 

ص عمل فإنهم يواجهون صعوبات كبيرة في إيجاد فر
البطالة في العديد من  مجزية ومستقرة، ومعدالت

بلدان المنطقة مرتفعة، وال سيما بين سكان المدن، 
وخصوصًا من الشباب والنساء. وحتى عندما يعمل 

هؤالء يتآكل دْخل هم بفعل ارتفاع أسعار األغذية 
والضرورات األخرى. والعمالة في المدن وضواحيها في 

البناء موسمية في الكثير من قطاعات مثل السياحة أو 
األحيان ما يجعل من الصعب على العمال الحصول على 

أغذية على أساس منتظم. ومع أن برامج الحماية 
االجتماعية متاحة لفقراء المدن أيضًا أكثر مما هي 

متاحة للفقراء في األرياف، إالّ المنافع من مثل هذه 
ويتركز . 20البرامج قد تتآكل أثناء األوقات العصيبة

الالجئون والنازحون داخليًا والمهاجرون ألسباب 
اقتصادية في العديد من البلدان المضيفة بأعداد كبيرة 

في المدن وضواحيها، حيث يخضعون عادة ألنماط 
عمل غير نظامية ومنخفضة األجر. ويعاني هؤالء من 

حرمان مضاعف، إذ ال يحصلون على أي شكل من 
سواء من بلدانهم األصلية أشكال الحماية االجتماعية 

أو من البلدان المضيفة. ويتناول عدد من أهداف 
 4.4التنمية المستدامة العمالة، وال سيما في المقاصد 

، لما لها من أهمية في ضمان السالمة 8.8و 8.5و
بل العيش خاصة للشباب والنساء.  وتحسين س 

الذكور،  إجمالي عمالة)كنسبة مئوية من  العمالة في قطاع الزراعة حسب الجنس  2.4 الشكل

 (إجمالي عمالة اإلناثوكنسبة مئوية من 

 
 .World Bank, 2014 ؛مؤشرات التنمية العالمية المصدر:
 ، والمغرب 2008عام ل، واإلمارات العربية المتحدة والعراق 2010عام لمان ، والبحرين وع  2014عام ل هيبيانات الجزائر ومصر  مالحظة:

 لعامنساء ولل 2012عام لبيانات قطر هي و ،2011عام ل، والجمهورية العربية السورية 2015عام ل، وفلسطين والمملكة العربية السعودية 2012عام ل
 رجال.لل 2015
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من  يحّدانالنزاع واالحتالل   .جيم

 ة القتصادياات المادية ومكاناإل

 للحصول على األغذية

 ركّز هذا الفصل حتى اآلن على أثر الفقر في 
 الحصول على األغذية. ومع أن اإلمكانات 

 االقتصادية ضرورية، فهي، بحد ذاتها، ال تكفي 
لضمان الحصول على الغذاء. وفي العديد من بلدان 
المنطقة، حيث طالت معاناة السكان من النزاعات 

وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي، فإن إمكانية 
الحصول المادي على الغذاء بالكاد يكون من 

المسلمات. فقد تعّطلت حركة التجارة واألسواق في 
ناس، فتعذر كثير من الحاالت، كما أعيقت حركة ال

جدت. وخّلف  عليهم الوصول إلى األسواق حيثما و 
 تصاعد النزاع المسلح في عدة بلدان في المنطقة 

أعدادًا كبيرة من الالجئين والنازحين  2010منذ عام 
داخليًا، تضاءلت أمامهم اإلمكانات االقتصادية 
 والمادية للحصول على الغذاء. فتحد النزاعات 

سي الناجم عنها من اإلمكانات وعدم االستقرار السيا
المادية للحصول على الغذاء، إذ يحرم النازحون عن 
أهم مصادر إمدادات األغذية، وهي في حاالت كثيرة 
كانت من حقولهم أو حدائق منازلهم. وكثيرًا ما يشكّل 

 التوزيع المادي لألغذية استجابة مالئمة عندما 
  تملك وكاالت، مثل برنامج األغذية العالمي،

ما يكفي من الموارد ويتسنى لها الوصول إلى 
المتضررين. وتندرج في هذه الفئة برامج التغذية 

التكميلية في اليمن. وفي حاالت كثيرة في المنطقة 
العربية وبسبب النزاعات وقصور البنى التحتية 

وحاالت الطقس القصوى كان الخيار الممكن الوحيد 
طها من طائرات لتوزيع معونات األغذية هو عبر إسقا

 من الجو.

 

للنزاعات تأثير مباشر على توفر األغذية، لما تسببه من 
جرف األراضي الزراعية، ونشر القنابل العنقودية 
واأللغام، وقتل المواشي وتدمير المعّدات، وإعاقة 
الوصول إلى األسواق الدولية وكذلك المحلية. 
تؤدي وإضافة إلى تأثيرها المباشر على توفر األغذية، 

إلى موجات لجوء وهجرة كما تعّطل بيئة االستثمار. 
بل العيش، فتؤدي إلى تفاقم الفقر  وتدمر النزاعات س 
وتجّرد الحكومات من اإليرادات الضريبية الالزمة 
لبرامج الحماية االجتماعية. ومع تزايد الخطر على 

إمدادات المياه وصعوبة الحصول على الرعاية 
فادة من األغذية وتؤّدي إلى الصحية تؤثر على االست

سوء التغذية. وفي أنحاء من الجمهورية العربية 
السورية والسودان والصومال والعراق واليمن، كانت 

النزاعات الجارية العامل الرئيسي في زيادة عدد 
 .21السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي

د وعلى الرغم من مساهمة الزراعة الكبيرة في االقتصا
واألمن الغذائي في فلسطين، يعمل القطاع بأقل من 
طاقته بكثير، وتتناقص مساهمته في الناتج المحلي 
عزى الفرق الكبير في  اإلجمالي وفي الصادرات. وي 
اإلنتاجية الزراعية بين فلسطين من جهة واألردن 
وإسرائيل من جهة أخرى، على الرغم من تشاركهم 

ة، إلى استمرار منطقة إيكولوجية وزراعية واحد
. وتشير التقديرات إلى أن 22االحتالل اإلسرائيلي

استمرار االحتالل وتوسع النشاط االستيطاني 
في  63اإلسرائيلي يحرم االقتصاد الفلسطيني من 

المائة من الموارد الزراعية في الضفة الغربية، بما في 
حرم المزارعون  ذلك أفضل المراعي وأخصبها. وي 

قهم في حفر اآلبار لتلبية الطلب الفلسطينيون من ح
ع معظم تلك المياه  المتزايد على المياه، حتى عندما تنب 

ق القيود التي تفرضها  لح  من الضفة الغربية. وت 
إسرائيل على استيراد األسمدة أضرارًا بالزراعة في 

فلسطين، وتشير التقديرات إلى تراجع تتراوح نسبته 
ة الزراعية منذ في المائة من اإلنتاجي 33و 20بين 

 .23إنفاذ هذه القيود
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 الجمهورية العربية السورية واليمنكل من حالة  –واألمن الغذائي النزاعات   2.1 اإلطار

مدمرة على األمن الغذائي. وألن األمن الغذائي وسوء التغذية  آثار الجارية في الجمهورية العربية السورية واليمنللنزاعات 
صعبًا، إن لم يكن  أثناء النزاعات األمن الغذائي م انعداميتقيالعرضية في حاالت النزاع، فإن عديد من العوامل تأثران بالي

تعطي أفضل صورة  وح. والطريقة الوحيدة للحصول على تقييمات موثوقة هي المسوح الميدانية. فهذه المسمستحيالً 
 نزاع.مع تطّورات ال قديمةتصبح ممكنة في وقت معين، ولكنها سرعان ما 

من السؤال  . وبدالً من البيانات المتاحة على المدى الطويل التوازن اختالل مخاطرأثناء النزاعات تحديد ومن بدائل التقييم 
على ب الذي يصع   ،لجارينزاع اوسوء التغذية في وقت الببعض مؤشرات األمن الغذائي حاليًا عن عدد األشخاص المتأثرين 

ببعض في نهاية المطاف السؤال عن عدد الذين سيتأثرون أكثر المجدي قد يكون من إجابات دقيقة له، تقديم  المسوح
 .نزاعفي حال استمرار ال مؤشرات األمن الغذائي وسوء التغذية

مؤشرات انعدام األمن الغذائي لألطفال دون تزيد  ،في الدخل في المائة 1انخفاض بنسبة لكل نجد أن  ،وفي هذا السياق
بنسبة  (الوزن بالنسبة إلى العمر)انتشار نقص الوزن وفي المائة،  0.51سن الخامسة على النحو التالي: معدل الوفيات بنسبة 

في المائة. وعند  0.42م بنسبة تشار التقزُّ وان في المائة، 0.24 (الوزن بالنسبة إلى الطول)انتشار الهزال وفي المائة،  0.42
بيانات األحداث قاعدة المسلحة من نزاعات الالكلي لنقاط مجموع العلى انعدام األمن الغذائي باستخدام نزاع قياس أثر ال

في  ارتفاع هايقابل لمسلحةنقاط النزاعات افي مجموع بمقدار وحدة واحدة الرئيسية للعنف السياسي، يتضح أن كل زيادة 
في  2.8في المائة، انتشار نقص الوزن بنسبة  3.6: معدل الوفيات بنسبة على النحو التاليمؤشرات انعدام األمن الغذائي 

قياس الجسم هذه مؤشرات  في المائة. وترتبط 1.2م بنسبة انتشار التقزُّ  ،في المائة 2.1انتشار الهزال بنسبة  المائة،
 ."ألف"، مثل معدالت انتشار اإلصابة بفقر الدم ونقص اليود ونقص الفيتامين تلفةالمخ بمؤشرات نقص المغذيات الدقيقة

يشير إلى  2017و 2011بين عامي نزاع الذي جرى ة الالدخل الحقيقي وحدّ التناقص في  علىهذه  الطلب اتمرونوتطبيق 
على . أما تطبيقها المائة في 7.9إلى  1.5في الجمهورية العربية السورية من زاد معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة أن 
. نزاعسن الخامسة نتيجة لل طفل قبل بلوغ 26,505فيؤدي إلى وفاة ما يقدر بـ ألطفال دون سن الخامسة، الفعلية ل فئةال

 في المائة في عام 17.8إلى يزيد ومن المتوقع أن  ،2010في المائة في عام  5.4كان معدل وفيات األطفال  ،وفي حالة اليمن
 .للنزاعنتيجة ًا سيموتون مبكرطفل  99,586أن هذا . ويعني 2017

 5.5في المائة، و 10.1بلغت ف 2010 عامدون الخامسة  األطفال فئة لدىأما معدالت انتشار نقص التغذية والهزال والتقزم، 
 السورية العربية الجمهورية فيوتشير التقديرات إلى أن هذه األرقام قد ارتفعت  التواليفي المائة على  27.5في المائة، 

في معدل انتشار الهزال  في المائة 69في معدل انتشار نقص التغذية و في المائة 82.1إلى  خالل ستة أعوام من الحرب
مقاييس  من حيثمختلفة  قصور أوجهم. وألن العديد من األطفال يعانون من التقزُّ في معدل انتشار  في المائة 100و

 تقريباً  السكانعدد من ربع هذه من أوجه القصور بواحد على األقل تأثرين المألطفال عدد ا، ارتفع الوقت نفسهالجسم في 
 بكاملها.العمرية الفئة إلى 

في  35.5 سن الخامسة دون، كانت معدالت انتشار نقص التغذية بين األطفال 2010ففي عام  في اليمن.مشابهة والحالة 
في المائة  92.7إلى  المستمرنزاع في المائة. وقد ارتفعت هذه النسب بفعل ال 46.6التقزم في المائة، و 13.3المائة، والهزال 

سن  دونم. وتشير هذه النسب إلى أن كل طفل يمني في المائة في التقزُّ  86.7في المائة في الهزال، و 26.2في نقص الوزن، و
 بمقياس الجسم.من مشكلة صحية واحدة تتعلق تقريبًا يعاني على األقل  الخامسة

للنزاع والنخفاضات الدخل الناجمة عن  غذائيعلى أنها استجابات فورية تتعلق باألمن الهذه التقديرات نبغي أن تفّسر يال و
، نزاعالأمد  كّلما طال ،. وبطبيعة الحالنزاعال ةحالت استمرسود إذا ما ست المدى الطويلتوازن ال تأثيراتبل على أن ، النزاع

 على أرض الواقع.الفعلي اإلنساني  الوضعتقديرات النموذج صورة أدق عن ستعكس 

 .Marktanner, 2017 :المصدر
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شبكات األمان االجتماعي   .دال

إمكان يمكن أن تعزز  المصممة جيداً 

 الحصول على األغذية

عدم المساواة والفقر  أوضح هذا الفصل بعض آثار
والنزاع على إمكانية الحصول على األغذية. ويمكن 
تحسين الحصول على الغذاء الكافي على مستوى 
األفراد واألسر المعيشية عبر تطوير وتوجيه ن ظم 

الحماية االجتماعية. وتحول ن ظم الحماية االجتماعية 
الفّعالة دون الحاجة إلى اإلغاثة في حاالت الطوارئ، 

اء بضمان حصول األشخاص المنكشفين على سو
المخاطر على حد أدنى من األغذية في الوقت 

بل العيش المحلية.  المناسب، أو من خالل دعم س 
ج  ه  ركز ن  ونظرًا إلى أهمية األغذية لضمان الرفاه، ت 

الحماية االجتماعية في الكثير من األحيان على ضمان 
ة، ال سيما إمكان حصول األسر المعيشية على األغذي

في حال وقوع أزمات أو صدمات في األسعار. ونظرًا 
إلى اعتماد النظام الغذائي لفقراء المنطقة على القمح 
والحبوب األساسية، تقع أشد تداعيات تقلُّب األسعار 

العالمية على أشد فئات السكان انكشافًا على المخاطر، 
وال سيما األطفال والنساء. وتضطر األسر المعيشية 

لفقيرة مع انخفاض القوة الشرائية لديها الى ا
تخصيص نسبة أعلى من دخلها لشراء األغذية 
واالقتطاع من نفقات أساسية أخرى، مخصصة 

 للرعاية الصحية والتعليم.

وتنحو تدابير الحماية االجتماعية الموجهة للتخفيف 
من حدة انعدام األمن الغذائي استهداف جوانب 

ت األغذية. ويمكن أن مختلفة من سالسل إمدادا
بل كسب العيش؛  يشمل ذلك دعم منتجي األغذية وس 
ج ترتكز على السوق  ه  وتوفير الحماية االجتماعية بن 

من خالل تحسين استراتيجيات تجارة التجزئة، 
والرقابة المباشرة على األسعار وإعانات الدعم؛ 

أو الدعم المباشر للمستهلك النهائي عن طريق 
دية أو االئتمانية وبرامج التغذية. التحويالت النق

وت ستخدم التطورات التكنولوجية بتزايد لتعزيز كفاءة 
 2.2 اإلطارشبكات األمان االجتماعي. ويصف 

استخدامات مبتكرة للتكنولوجيا في تحقيق األمن 
 الغذائي لالجئين السوريين في األردن.

 بل العيشدعم س   .1

انطالقًا من التسليم بأن الفقر من األسباب الجذرية 
ج التي تركّز  ه  على دعم النعدام األمن الغذائي، تتخذ الن 

بل عيش المجتمعات التي تعاني من انعدام األمن  س 
الغذائي أشكاالً شتى، فتسهم مساهمة مباشرة أو غير 
مباشرة في تعزيز إنتاج األغذية من خالل التدريب 
بل العيش بدعم  وتحويالت األصول. ويمكن دعم س 
مدخالت رئيسية إلنتاج األغذية، كالوقود والديزل 

ويساعد التأمين على المحاصيل  واألسمدة والمبيدات.
والمواشي أيضًا في التخفيف من المخاطر االقتصادية 

في حال فشل المحصول أو موت الماشية، فيضمن 
للمنتجين أو المزارعين استمرارية القدرة على إعالة 

أسرهم ومجتمعاتهم. ويتسم ذلك بأهمية خاصة 
للمزارعين والرعاة الذين يعتمدون على المحاصيل 

لية في البلدان األكثر جفافًا في المنطقة. ويساعد البع
ظم  التدريب على إنتاج األغذية في زيادة كفاءة الن 

الغذائية والحد من الهدر وزيادة الجدوى االقتصادية 
بل العيش في األرياف. ويمكن تأمين فرص العمل  لس 

خارج المزارع عن طريق برامج األشغال العامة القائمة 
م برامج على العمل لقاء  الغذاء أو النقد. وعندما ت صمَّ

األشغال العامة تصميمًا فعاالً، تسمح بإعادة تأهيل 
األصول الالزمة إلنتاج األغذية في المجتمعات 

المحلية، مثل قنوات الري أو الطرق الزراعية. وتسهم 
هذه البرامج في زيادة الدخل وتعزيز القوة الشرائية 

سين إنتاج المحاصيل للعاملين فيها، كما يمكنها تح
 وتحقيق الكفاءة عن طريق بناء األصول وصيانتها.
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 القائمة  االجتماعيةآليات الحماية  .2

 على السوق

إحدى األدوات الشائعة االستخدام لضمان الحصول 
على األغذية االحتياطي االستراتيجي من الحبوب 
الذي يؤمن مخزونات وقائية من األغذية تحسبًا 

لصدمات األسعار وأزمات اإلمدادات. وباإلضافة إلى 
ذلك، يمكن اعتماد إجراءات على مستوى السياسات، 

رض القيود مثل تخفيض الرسوم على الواردات، وف
 على الصادرات، واالستثمار في القطاع الزراعي، 

وهي تدابير اعتمدتها بعض بلدان المنطقة في مواجهة 
 . 200724أزمة أسعار المواد الغذائية في عام 

غير أن هذه السياسات ذات الطابع الشامل لتثبيت 
أسعار األغذية كثيرًا ما تكون باهظة الكلفة. ويتناول 

التجارة في الجزء الثاني من التقرير الفصل المتعلق ب
 هذه اإلجراءات بالتفصيل.

هي برامج مبتكرة  برامج تحسين تجارة التجزئة:
بل العيش وأسواق التجزئة، وقد  تجمع بين دعم س 
وضعها ونّفذها في مختلف أنحاء المنطقة برنامج 

استراتيجية إشراك تجار األغذية العالمي. وتوّفر 
التدريب واإلدارة والدعم للمتعاقدين من تجار  التجزئة

التجزئة، وتعمل من خالل تحسين سالسل إمداد 
تجارة التجزئة على تخفيض الكلفة على المستهلك 

في المائة، وزيادة قدرات تجارة  10بالمتوسط 
التجزئة، بحيث تستمر مكاسب الكفاءة بعد إنجاز 

لة المشاريع. ويعمل الَنهج العمودي إلدارة سلس
اإلمدادات على تدريب تجار التجزئة في عمليات 
الشراء وإدارة المخزون والعمليات اللوجستية 

والتخزين وكذلك بدعم استخدام تكنولوجيا متطّورة 
وميسورة الكلفة للمبيعات والجرد، وتطبيقات الهاتف 

. وتنفذ هذه (الباركود)لقراءة الرموز على السلع 
ن والعراق ولبنان، وهي االستراتيجية بالفعل في األرد

تساعد على زيادة قدرة تجار التجزئة المحليين، وتحد 
من أثر المواد الغذائية المدعومة أو مساعدات 

بل عيش التجار. وقد مكّن تنسيق  الطوارئ على س 
المشتريات تجار التجزئة من الحصول على أسعار 
مخفضة للسلع األساسية وتخفيض األسعار على 

 .25في المائة 7إضافية قدرها المستهلك بنسبة 

هي تدابير قائمة على  الغذائية: الموادإعانات دعم 
عمل بها في مختلف أنحاء المنطقة، وال سيما  السوق ي 
على شكل دعم معّمم للمواد الغذائية. ونظرًا إلى تزايد 

االعتماد على واردات األغذية، فإن الحكومات في 
غذائية المنطقة قد فضلت دعم أسعار المواد ال

للمستهلكين باعتبارها اآللية الرئيسية للتصدي النعدام 
األمن الغذائي على الصعيد المحلي. غير أن اإلعانات 

واإلجراءات غير الموجهة قد ال تكون بالكفاءة 
المطلوبة وتثقل كاهل المالية العامة. وفي المنطقة 
العربية كثيرًا ما يكون غير الفقراء من السكان أكثر 

. فربع 26دين من دعم المواد الغذائيةالمستفي
المستفيدين فقط من دعم المواد الغذائية غير الموجه 

مس األفقر، بينما  في المائة من  15هم من الخ 
مس األغنى سفر دعم 27المستفيدين هم من الخ  . وي 

م عن تحديات أثناء ارتفاع أسعار  المواد الغذائية المعمَّ
المستهلك عند سعر األغذية، إذ إن إبقاء الكلفة على 

 ثابت يزيد الضغوط على الموازنات الحكومية.

وعلى غرار العديد من البلدان في المنطقة العربية، 
عانت مصر منذ فترة طويلة من ضغوط الميزانية 
المرتبطة باإلعانات الغذائية الشاملة. ففي مصر، 
في  9شكَّلت إعانات دعم المواد الغذائية ما متوسطه 

اتج المحلي اإلجمالي خالل العقد الماضي، المائة من الن
في  2.2مقابل نسبة أدنى، ولكن ال تزال مرتفعة، وهي 
. 28المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة ككل

، التزمت حكومة مصر بإصالح نظام 2014وفي عام 
إعانات دعم المواد الغذائية، وذلك بالتحّول من دعم 

إلى دعم  (لقمحمثل طحين ا)المدخالت األساسية 
، الذي يمكن توجيهها بسهولة (مثل الخبز)المخرجات 

إلى األسر المعيشية الفقيرة. وبموجب البطاقة الذكية، 
أرغفة من الخبز  5يحق لألسر المعيشية المؤهلة شراء 
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بسعر مدعوم، ما يحّد من إساءة استخدام نظام 
إعانات الدعم ومن عدم الكفاءة. وبتحسين توجيه 

المستحقين وتخصيصه للسلع األساسية،  الدعم إلى
قد يحقق النظام وفورات في التكاليف يمكن أن 

تخفف من عبء الميزانية وتعيد توزيعها لمن هم في 
 أمس حاجة إليها.

استخدامات مبتكرة للتكنولوجيا   2.2 اإلطار

لالجئين السوريين في تحقيق األمن الغذائي 

 في األردن

على نطاق واسع في هائلة تقديم المعونة لالجئين مهمة 
حيث يعيش معظم السوريين المسجلين لدى  ،األردن

 حواليأي  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،
شخص خارج مخيمات الالجئين. ويبدأ  650,000

 ؛استخدام التكنولوجيا مع بداية عملية التسجيل
خص باستخدام  ص لكل الجئ سجل رقمي عام،وي 

لتسجيل البيانات من  الرموز على السلعماسحات 
من استخدام الصور الفوتوغرافية  . وبدالً بطاقات الهوية

تستخدم  ،والبصمات للتحقق من هوية الالجئين
 مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ماسحات

جل العيون  ئ.مليون الج 1.6 بهذه الطريقة، وقد س 

خدم البيانات التي ت جمع أثناء التسجيل لتحديد توت س
لمخاطر، إلدراجها ضمن خطة انكشافًا على اأكثر األسر 
لمصرف التجاري اماعي النقدية. وفي فروع تاألمان االج

سحب  المشارك في الخطة، يستطيع الالجئون
التحويالت النقدية من المفوضية بمجرد النظر إلى 

من غير حاجة  ف على األشخاص،للتعر ماسحة القرنية
إلى بطاقة، مما سمح بمكافحة التحايل إلى حد كبير. 

وشجع نجاح هذا البرنامج منظمات المعونة األخرى على 
الالجئين من شراء  ينهذه التكنولوجيا لتمك تجريب

 األغذية في المتاجر الكبرى المشاركة.

 .Favell, 2015 :المصدر

 التغذية التحويالت وبرامج .3

هي مبادرات تزداد شيوعًا  برامج التحويالت النقدية:
في المنطقة، ألنها تتيح لألسر المعيشية حرية 

تخصيص الدعم لإلنفاق على ما تحتاج إليه أكثر. 
ويمكن توجيه برامج التحويالت النقدية على أساس 

 "شروط"اختبار الوضع المالي فقط أو باالقتران مع 
يلة األمد، مثل إضافية تشجع االستثمارات الطو

في مصر  "التكافل"االلتحاق بالمدرسة. ويجمع برنامج 
بين اختبار الوضع المالي وفرض الشروط. ويمنح 

التكافل األسر المتلقية المؤهلة الحصول على معاش 
جنيهًا  60جنيهًا مصريًا، إضافة إلى  325شهري قدره 

عن كل طفل ملتحق بالمدرسة في مرحلة التعليم 
جنيهًا لكل طفل في مرحلة التعليم  80األساسي، و
جنيه لكل تلميذ في مرحلة التعليم  100اإلعدادي، و

الثانوي. وال تؤمن التحويالت النقدية المشروطة منافع 
آنية فحسب، كاإلمكانات االقتصادية للحصول على 
األغذية، بل تمكّن األسر الفقيرة من االستغناء عن 

حد من الفقر على تشغيل األطفال لقاء دخل، وتدعم ال
 .29المدى الطويل عن طريق تأمين التعليم

ت ستخدم هذه البرامج أيضًا  برامج التغذية الموجهة:
لمعالجة إمكان الحصول على األغذية، وتؤمن آلية 
تضمن مباشرة االستهالك على صعيد الفرد. برامج 

بل المادية  التغذية بالغة األهمية في ظروف تعثر الس 
اء، أو عندما يكون توزيع األغذية للحصول على الغذ

داخل األسرة المعيشية مصدر قلق. وفي اليمن، تؤثر 
مستويات غير مسبوقة من انعدام األمن الغذائي على 
ماليين األطفال والحوامل والمرضعات. ويقّدر حاليًا 

في المائة من األطفال دون سن الخامسة  67أن 
يعانون من سوء التغذية المزمن. ويمكن أن تكون 

التأثيرات على النمو الجسدي والعقلي دائمة 
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إذا لم تعالج على النحو المناسب. وفي الوقت نفسه، 
في المائة من النساء في سن اإلنجاب من  80تعاني 

يزيد من  فقر الدم، ويعاني ربعهن من نقص الوزن، ما
خطر وفيات األمهات. واستجابة لذلك أطلقت جهود 

اإلغاثة الطارئة، وضمنها برامج التغذية التكميلية التي 
عرة  535يومًا، بمقدار  90تؤمن حصص إعاشة لمدة  س 

حرارية في اليوم من األغذية التكميلية لألطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، 

التغذية الشامل لجميع األطفال دون  ويؤمن برنامج
سعرة حرارية في اليوم،  300سن الثانية ما يقارب 

 باإلضافة إلى المغذيات الدقيقة األساسية، 
 ويؤمن للحوامل واألمهات المرضعات خليط معزز 

 .30من الحبوب

هي برامج تعمل في  برامج الوجبات المدرسية:
ة، إطارها مجموعة كبيرة من المؤسسات الحكومي

والمنظمات اإلقليمية والجهات المانحة والشركات 
التجارية والمنظمات غير الحكومية على تزويد األسر 

المعيشية بتحويالت نقدية لشراء الوجبات المدرسية 
والوجبات الخفيفة أو حصص غذائية تؤخذ إلى 
المنزل أو قسائم، شرط الحضور المنتظم للفصول 

ار سوء التغذية الدراسية. ومع ارتفاع معدل انتش
م والهزال بين األطفال في بعض بلدان المنطقة،  والتقزُّ
وتزايد المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات الريفية 

جراء صدمات أسعار المواد الغذائية وتقلباتها، اعتمدت 
هذه البرامج على أوجه الترابط األساسية بين الحماية 

ي االجتماعية والتعليم والصحة واألمن الغذائ
والتغذية. وتمثل هذه البرامج عنصرًا هامًا من عناصر 
االستقرار في التغذية واستمرارية التعليم وال سيما 

لالجئين واألسر النازحة والمجتمعات المحلية الفقيرة. 
ستفاد أيضًا من الفرص التي تتيحها هذه البرامج  وي 

بل العيش المحلية، وذلك بإشراك  لتطوير س 
من خالل إمداد هذه البرامج  المجتمعات المحلية

بالمواد الغذائية من مصادر محلية من المزارعين 
بل  أصحاب الحيازات الصغيرة، ما يضمن استمرارية س 

 العيش في المجتمعات الريفية.



 

 

 



نقص في التغذية وفي المغذيات 
الدقيقة وبدانة جنبًا إلى جنب
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نقص في التغذية وفي المغذيات الدقيقة  .3

 جنبًا إلى جنبوبدانة 

قصد باالستفادة من األغذية عادات  ي 
الجيدة وخيارات األفراد فيما األكل 

يتعلق باألطعمة والعادات السلوكية التي 
تشمل اإلفراط في االستهالك ونمط 
التوزيع داخل األسر المعيشية بسبب 

التقاليد والممارسات الثقافية، فضالً عن 
العوامل المؤثرة في عملية األيض. 
وتعكس االستفادة أيضًا النتائج 

والحصول البيولوجية لتوفر األغذية 
عليها، ويمكن قياسها على مستوى 

األفراد. وألنه يمكن قياس االستفادة على 
مستوى األفراد، فهي تعطي صورة عن 
الالمساواة ليس بين البلدان واألسر 

المعيشية فحسب، بل أيضًا بين أفراد 
األسرة الواحدة. وبقياس االستفادة يمكن 
تحديد أوجه االنكشاف على المخاطر بين 

ات سكانية رئيسية مثل األطفال مجموع
 الصغار والنساء في سن اإلنجاب.

 وترد جوانب االستفادة لألمن الغذائي 
في العديد من أهداف التنمية المستدامة 

ومقاصدها، بما في ذلك القضاء على 
الجوع وتحسين التغذية وتحسين 
إمكانية الحصول على مياه الشرب 
والصرف الصحي والرعاية الصحية. 

دأ هذا الفصل بتقييم الالمساواة في نقص التغذية لتسليط ويب
 الضوء على الروابط مع توفر األغذية وإمكانية الحصول عليها. 

للتغذية  "العبء المزدوج"ثم ينتقل الفصل إلى ما يشار إليه أحيانًا 
 اإلفراط فيها. معلتغذية افي المنطقة العربية: تزامن نقص 

ككل، نقص التغذية منخفض في المنطقة   .ألف

 أقل بلدانها نمواً  مرتفع فيلكنه 

تناول الفصل األول كفاية إمدادات الطاقة الغذائية، كمؤشر رئيسي 
لقياس متوسط توفر األغذية على الصعيد الوطني. وتطرق الفصل 

الثاني إلى كيف يحول الفقر دون حصول األسر المعيشية على 
مؤشر الكفاية على توفر كميات كبيرة منها  األغذية حتى ولو دّل 

على الصعيد الوطني. وتتضح الهوة بين توفر األغذية والحصول 
 عليها في معدالت نقص التغذية.

قصد بمصطلح نقص التغذية عدم قدرة األفراد على الحصول  وي 
 على ما يكفي من الغذاء، أي كمية األغذية الكافية لعيش 

. ومن الناحية العملية، تحدد 31طحياة موفورة الصحة والنشا
 منظمة األغذية والزراعة انتشار نقص التغذية بنسبة السكان 

حدد  الذين يقل استهالكهم من الطاقة الغذائية عن مقدار معّين ي 
 مسبقًا حسب البلدان والفئات العمرية، فيكون هذا االستهالك 
اة غير كاٍف لتغطية حتى الحد األدنى من االحتياجات لعيش حي

 .32قليلة الحركة
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ويغطي انتشار نقص التغذية في المنطقة مستويات 
مختلفة، فيتراوح بين مستويات متدنية جدًا 

. ففي معظم (3.1الجدول )ومستويات مرتفعة جدًا 
بلدان المشرق العربي والمغرب العربي ومجلس 

التعاون الخليجي يراوح معدل انتشار نقص التغذية 
في المائة، أي يقارب ما تسجله البلدان  5عند 

المتقدمة. مع ذلك، هناك بلدان ضمن مجموعات 
البلدان هذه سجلت في األعوام األخيرة مستويات 

 مرتفعة من نقص التغذية، وال سيما في العراق، 
في  22.8حيث قدرتها منظمة األغذية والزراعة بنسبة 

في المائة في  31، و2016-2014المائة في الفترة 
 .2012-2010فلسطين في الفترة 

 2016-2014انتشار نقص التغذية وعمق العجز الغذائي في الفترة   3.1الجدول 

معدل انتشار  البلد
 نقص 
 التغذية

عمق العجز الغذائي 
كيلو سعرة )

 (يوم/فرد/حرارية

 عمق العجز الغذائي 
 بالنسبة المئوية من )

 (السعرات المتوفرة

عمق العجز الغذائي من 
حيث معادل استهالك 

 الحبوب
 69,511 0.6 20 5.0> الجزائر
 .. .. .. 5.0> البحرين

 .. .. .. 70.0 جزر القمر
 10,261 4.4 118 15.9 جيبوتي
 100,497 0.3 12 5.0> مصر

 605,767 7.2 185 22.8 العراق
 8,253 0.4 13 5.0> األردن
 6,473 0.6 21 5.0> الكويت
 11,712 0.9 29 5.0> لبنان
 .. .. .. 5.0> ليبيا

 12,260 1.2 36 5.6 موريتانيا
 97,112 0.9 31 5.0> المغرب
 15,328 1.0 33 5.0> ُعمان

 .. .. .. 31.0 فلسطين
 23,761 0.3 9 5.0> المملكة العربية السعودية

 .. .. .. .. الصومال
 766,544 7.7 176 39.0 السودان
 2,979 0.1 3 5.0> تونس

 8,530 0.5 18 5.0> اإلمارات العربية المتحدة
 461,996 8.2 182 26.1 اليمن

 

 .. 3.4 96 12.9 البلدان النامية
 .. 0.2 8 5.0> البلدان المتقدمة

 .. 2.8 81 10.8 العالم

 .FAO, 2017a; FAO, IFAD and WFP, 2013 ،منظمة األغذية والزراعةلقاعدة البيانات اإلحصائية  المصدر:
 .2012-2010فلسطين هي للفترة دولة بيانات نقص التغذية في البحرين وجزر القمر والسودان و مالحظة:
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وتبقى أقل البلدان نموًا في المنطقة أكثر البلدان تأثرًا 
بنقص التغذية حيث يصل معدل االنتشار إلى 

مستويات مرتفعة. وعدا موريتانيا، حيث أشارت آخر 
تقديرات منظمة األغذية والزراعة إلى نقص في 

في المائة، وتفيد التقارير بمعّدالت  5.6التغذية بمعدل 
بلدان نموًا. ويراوح انتشار مرتفعة في سائر أقل ال

في  70نقص التغذية عند معدالت مرتفعة تصل إلى 
في  26في المائة السودان و 39المائة في جزر القمر و

 المائة في اليمن. وبما أن عدة بلدان في المنطقة 
ال تزال تشهد نزاعات مطّولة، ال تزال البيانات الموثوقة 

ومن هنا، يحتمل والمحّدثة لهذه البلدان غير متوفرة، 
بّلغ عنها.  أن تتجاوز المعّدالت الفعلية األرقام الم 

ومن المؤشرات المفيدة على الحرمان من الغذاء التي 
تحسبها منظمة األغذية والزراعة عمق العجز الغذائي 
الذي يحسب السعرات الحرارية الالزمة النتشال الذين 

وتحسب على )يعانون من نقص التغذية من حالتهم 
. وكما هو (اس نصيب الفرد لعدد سكان البلد ككلأس

متوقع، فإن عمق العجز الغذائي هو األكبر في أقل 
البلدان نموًا في المنطقة. وفي حالة اليمن، سيكون من 

يوم إضافية /فرد/سعرة حرارية 182المطلوب توفير 
ليتسنى لجميع سكان البلد التمتع بحياة طبيعية 

 مق العجز الغذائي ونشطة، وفي السودان يقّدر ع
 8.2يوم، أي أنه يصل إلى /فرد/سعرة حرارية 176بـ 

في المائة من متوسط السعرات الحرارية المتوفرة 
في المائة للسودان. وتشير  7.7في المائة و 7.7لليمن و

هذه األرقام أنه ينبغي أن يزيد مجموع السعرات 
في المائة  8.2الحرارية المتوفرة في اليمن بنسبة 

شال الذين يعانون من نقص التغذية من حالتهم النت
في المائة.  7.7وأن تزيد النسبة في السودان إلى 

وإضافة إلى أقل البلدان نموًا، العراق هو البلد الوحيد 
الذي يعاني من ارتفاع عمق العجز الغذائي الذي يصل 

يوم، ما يعني أنه ينبغي /فرد/سعرة حرارية 185إلى 
 7.2الحرارية المتوفرة بنسبة زيادة متوسط السعرات 

 في المائة النتشال الذين يعانون من نقص التغذية 
 من حالتهم.

ومن الممكن أيضًا التوصل إلى تقدير تقريبي لكمية 
الحبوب السنوية المطلقة التي تتطابق مع تقديرات 

. ففي حالة اليمن، يتطلب سد 33عمق العجز الغذائي
ألف طن متري من الحبوب؛  462العجز ما يعادل نحو 

ألف طن متري؛  767وفي حالة السودان ما يعادل 
آالف طن متري. وليست  606وفي حالة العراق نحو 

هذه الكميات كبيرة إذا ما قورنت بالكميات المنتجة أو 
المستوردة في هذه البلدان. ولكن، حتى لو ازدادت 

اإلمدادات الكلية بهذه الكميات، ليس من ضمانة على 
أن تقضي على نقص التغذية، ما لم توّجه تحديدًا إلى 
األفراد الذين يعانون من نقص التغذية. أي أّن الزيادة 

لن تؤدي  (على المستوى الوطني)في توفر األغذية 
عالج مشاكل  إلى انخفاض في سوء التغذية ما لم ت 

 الحصول على األغذية.

 بالغاً  اً نقصتواجه عّدة بلدان عربية   .باء

 التغذية وفي المغذيات الدقيقةفي 

قصد بنقص التغذية المشاكل الصحية التي تنجم   ي 
 عن عدم كفاية كميات األغذية أو نوعيتها. وعادة 

ما ت ستخَدم ثالثة مؤشرات لسوء التغذية هي: نقص 
م والهزال. كما أّن نقص المغذيات الدقيقة  الوزن والتقزُّ

ستخَدم للداللة على غياب  العناصر الغذائية عادة ما ي 
 الرئيسية غير السعرات الحرارية.

والطفل الذي يعاني من نقص الوزن هو الذي وزنه أقل 
مما ينبغي أن يكون عليه بالنسبة إلى سّنه. وبما أّن 
ستخَدم انتشار نقص  الوزن يمكن أن يتغّير بسرعة، ي 
الوزن كمقياس مفيد لعدم استقرار األمن الغذائي. 

أن خطر الوفاة يزيد لدى األطفال  وتشير األدلة إلى
حتى الذين يعانون من نقص في الوزن معتدل، ويزيد 
أكثر بعد لدى األطفال الذين يعانون من نقص حاد في 

، تنخفض في معظم 3.1 الشكلالوزن. وكما يبين 
 البلدان العربية معدالت انتشار نقص الوزن. 
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في  40غير أنها ترتفع جدًا في اليمن، حيث يعاني نحو 
المائة من األطفال دون سن الخامسة من نقص الوزن، 

في المائة.  20وتزيد في جيبوتي والصومال عن 
وبسبب هذه المعدالت ت صَنف اليمن في فئة نقص 

، وجيبوتي والصومال في فئة "المرتفع جداً "الوزن 
. 34، حسب معايير منظمة الصحة العالمية"مرتفع"

وفي معظم البلدان، تزيد معدالت نقص الوزن قليالً 
 لدى الفتيان عنها لدى الفتيات.

لتغذية وفي حين أن نقص الوزن مؤشر على سوء ا
م هو نتيجة حرمان من الغذاء طويل  الحاد، والتقزُّ

ر في النمو  م إلى تأخُّ األمد. وكثيرًا ما يؤدي التقزُّ
العقلي ويحد من القدرات الفكرية فيؤّثر على 

اإلنتاجية االقتصادية عندما يصبح األطفال بالغين. 
م،  وكما في نقص الوزن، لدى اليمن أعلى معدالت التقزُّ

وتي وجزر القمر والجمهورية العربية تليها جيب
. وتورد منظمة (3.2 الشكل)السورية والصومال 

الصحة العالمية اليمن بين البلدان التي لديها معدالت 
م، وجيبوتي وجزر القمر بين من التقز "مرتفعة جداً "

. وخالفًا للبلدان "مرتفعة"البلدان ذات المعدالت 
م في مصر أكثر شيوعًا لدى الفتيات منه  األخرى، التقزُّ

 لدى الفتيان.

)على أساس الوزن مقابل العمر، بالنسبة المئوية من  انتشار نقص الوزن حسب الجنس  3.1 الشكل

 األطفال دون سن الخامسة(

 
 .World Bank, 2014 ؛مؤشرات التنمية العالمية المصدر:
؛ وبيانات 2011؛ وبيانات العراق والمغرب لعام 2012تونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا هي لعام األردن وبيانات  مالحظة:

؛ 2010؛ وبيانات فلسطين لعام 2009مان لعام ؛ وبيانات الجمهورية العربية السورية، والصومال، وع  2007؛ وبيانات ليبيا لعام 2014الكويت لعام 
 .2016في المائة في عام  14للذكور؛ وبلغ المتوسط العالمي للجنسين  2014لإلناث ولعام  2008وبيانات مصر لعام  ؛2013وبيانات اليمن لعام 
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م حسب الجنس )على أساس الطول مقابل العمر، بالنسبة المئوية من انتشار التقز    3.2 الشكل

 الخامسة(األطفال دون سن 

 

 .World Bank, 2014 ؛مؤشرات التنمية العالمية المصدر:
؛ وبيانات 2011؛ وبيانات العراق والمغرب لعام 2012تونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا هي لعام األردن وبيانات  مالحظة:

؛ 2010؛ وبيانات فلسطين لعام 2009مان لعام لسورية، والصومال، وع  ؛ وبيانات الجمهورية العربية ا2007؛ وبيانات ليبيا لعام 2014الكويت لعام 
 .2016في المائة في عام  22.9للذكور؛ وبلغ المتوسط العالمي للجنسين  2014لإلناث ولعام  2008؛ وبيانات مصر لعام 2013وبيانات اليمن لعام 

)على أساس الوزن مقابل الطول، بالنسبة المئوية من  انتشار الهزال حسب الجنس  3.3 الشكل

 األطفال دون سن الخامسة(

 
 .World Bank, 2014 ؛مؤشرات التنمية العالمية المصدر:
؛ وبيانات 2011؛ وبيانات العراق والمغرب لعام 2012تونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا هي لعام األردن وبيانات  مالحظة:

؛ 2010؛ وبيانات فلسطين لعام 2009مان لعام ؛ وبيانات الجمهورية العربية السورية، والصومال، وع  2007؛ وبيانات ليبيا لعام 2014الكويت لعام 
 .2016في المائة في عام  7.7متوسط العالمي للجنسين للذكور؛ وبلغ ال 2014لإلناث ولعام  2008؛ وبيانات مصر لعام 2013وبيانات اليمن لعام 
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 نقص المغذيات الدقيقة لدى األطفال دون سن الخامسة  3.2الجدول 

 (بالنسبة المئوية)انتشار النقص لدى األطفال  البلد
 اليود الفيتامين ألف فقر الدم

 77.7 15.7 42.5 الجزائر
 16.2 .. 24.7 البحرين

 .. 21.5 65.4 جزر القمر
 .. 35.2 65.8 جيبوتي
 31.2 11.9 29.9 مصر

 .. 29.8 55.9 العراق
 24.4 15.1 28.3 األردن
 31.4 .. 32.4 الكويت
 55.5 11.0 28.3 لبنان
 .. 8.0 33.9 ليبيا

 69.8 47.7 68.2 موريتانيا
 63.0 40.4 31.5 المغرب
 .. .. 30.0 فلسطين

 49.8 5.5 50.5 عمان
 30.0 .. 26.2 قطر

 23.0 3.6 33.1 المملكة العربية السعودية
 .. 61.7 .. الصومال
 62.0 27.8 84.6 السودان

 .. 12.1 41.0 الجمهورية العربية السورية
 26.4 14.6 21.7 تونس

 56.6 .. 27.7 اإلمارات العربية المتحدة
 30.2 27.0 68.3 اليمن

 

 31.8 15.7 37.0 المشرق العربي
 36.5 20.3 45.7 بلدان المشرق باستثناء مصر

 64.9 24.3 35.1 المغرب العربي
 30.6 2.9 34.0 بلدان مجلس التعاون الخليجي

 51.2 32.4 68.7 أقل البلدان نموا  
    

 35.9 20.1 43.6 المنطقة العربية
 

 29.6 34.0 52.4 البلدان النامية
 37.7 3.9 11.8 البلدان المتقدمة

 30.3 30.7 47.9 العالم

 .FAO, 2017a; FAO, IFAD and WFP, 2013 :المصدر

 البيانات حتى وقت صدور المراجع. أحدثاستخدمت  مالحظة:
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 مآثار نقص في المغذيات الدقيقة على التقز    3.1 اإلطار

، كما يتضح من (السعرات الحرارية)الغذاء عدم كفاية م لدى األطفال بارتفاع معدل انتشار التقزُّ  عادة ما يرتبط ارتفاع
م عند األطفال، كما . غير أّن نقص السعرات الحرارية ليس العامل الوحيد المحدد للتقزُّ أالترابط الوثيق بين هذين المؤشرين

في المائة رغم تدني معدالت عدم كفاية السعرات الحرارية  22.3إلى فيها م معدالت التقزُّ تصل ، إذ يتضح في حالة مصر
مصر قد شهدت زيادة ملحوظة في كمية السعرات الحرارية الغذائية المستهلكة في وبالرغم من أن . (في المائة 5أقل من )

الغذائي على الحبوب وغيرها من المنتجات التركيز األكبر في النظام  يظل، (بفضل زيادة الدعم)السنوات األخيرة 
الغنية بالطاقة ولكن الفقيرة بالمغذيات الدقيقة. وفي الواقع، ال تزال معدالت انتشار فقر الدم  (السكر والزيوت)األساسية 

ية ي األغذية األساسية المستهلكة في األسر المعيشوهونقص الفيتامين ألف مرتفعة في مصر. وتحتوي البقول والحبوب، 
تحول دون امتصاص المغذيات الدقيقة األساسية، وال سيما الحديد  (مثل الفيتات) "عوامل مضادة للتغذية"الفقيرة، على 

مثل رعاية الحوامل،  ،والمناطق الريفية المعزولة إلى الخدمات األساسيةفي المدن  . وتفتقر األحياء الفقيرةبوالزنك
البشرية أقل كثيرًا من المتوسط الوطني. ومثالً، يقل احتمال ارتياد طفل  تبقى مؤشرات التنميةووالمياه النظيفة، 

 .جمصرجنوب في  المدنمرة عن الطفل في  3.4 المدرسة االبتدائية في المناطق الريفية في صعيد مصر

 في المنطقة العربيةالغذاء نقص /م وعدم كفايةبين التقزُّ الترابط 

م    انتشار النقص لدى األطفال انتشار عدم  انتشار التقزُّ
 اليود الفيتامين ألف فقر الدم كفاية األغذية لدى األطفال

م لدى األطفال  0.14 0.56 0.77 0.83 1.00 انتشار التقزُّ
 0.02 0.56 0.79 1.00  انتشار عدم كفاية األغذية

 0.35 0.63 1.00   انتشار فقر الدم
 0.48 1.00    انتشار نقص الفيتامين ألف

 1.00     دانتشار نقص اليو

 .FAO, 2017a; FAO, IFAD and WFP, 2013حسابات باالستناد إلى بيانات من  المصدر:
م أ. هو أيضًا نتيجة االفتقار إلى إمكان الحصول على مياه الشرب النظيفة وحصول األمهات على التعليم وعدم ممارسة  التقزُّ

 الرضاعة الطبيعية، وكذلك االفتقار إلى برامج الصحة والتغذية.
 .Welch and Graham, 2002 ب.
 .Silva, Levin and Morgandi, 2013 ج.

والمقياس الثالث الشائع لسوء التغذية هو الهزال، الذي 
ينتج عادة عن عدم كفاية االستهالك الغذائي أو 

اإلصابة بأمراض معدية، وال سيما اإلسهال. ويعوق 
الهزال أداء جهاز المناعة ويمكن أن يؤدي إلى زيادة 
عدية ومدتها وإمكانية اإلصابة بها  حدة األمراض الم 

لوفاة. وتسّجل أعلى معدالت الهزال وإلى زيادة خطر ا
في جيبوتي، وهي مرتفعة أيضًا في سائر أقل البلدان 

. وحسب منظمة الصحة العالمية، (3.3 الشكل)نموًا 

ي جيبوتي واليمن، ف "حرجة"فإن المعدالت 
في جزر القمر والجمهورية العربية  "خطيرة"و

 السورية والصومال وموريتانيا. ومن الجدير 
باإلشارة إلى أن المعدالت في الجمهورية العربية 

 السورية تعود إلى ما قبل الحرب الحالية، 
ويحتمل أن تكون قد ازدادت. وفي جميع أنحاء 
 المنطقة، تزيد هذه المعدالت لدى الفتيان عنها 

 لدى الفتيات.
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وال يقتصر سوء التغذية على نقص السعرات الحرارية. 
ظم الغذائية التي تتألف أساسًا من الحبوب  ففي الن 
األساسية أو محاصيل الجذور، يمكن استهالك ما 

حرارية ولكن ليس من المغذيات يكفي من السعرات ال
من األغذية الغنية بالمغذيات الدقيقة، مثل )الدقيقة 

. (الفاكهة والخضار والبروتينات من مصدر حيواني
وفي حين أن متوسطات نقص المغذيات الدقيقة في 
المنطقة العربية هي عمومًا دون المتوسطات العالمية 

فرادى  ، فإن إحصاءات البلدان(باستثناء نقص اليود)
، إذ تفتقر 35(2.3الجدول )تعطي صورة مثيرة القلق 

ظم الغذائية في العديد من األسر المعيشية من  الن 
 مختلف أنحاء المنطقة العربية إلى المغذيات الدقيقة

الحديد واليود والزنك والكالسيوم وحمض )األساسية 
ع بحياة  (الفوليك والفيتامين ألف ودال الالزمة للتمتُّ

صحية. وترتفع معدالت انتشار فقر الدم ونقص 
جدًا في  (الفيتامين ألف واليود)المغذيات الدقيقة 

أقل البلدان نموًا في المنطقة، مقارنة بمتوسطات 
 عالم ككل.البلدان العربية أو ال

وللنقص في المغذيات الدقيقة آثار سلبية مباشرة 
ومحددة على الصحة: ففقر الدم يؤدي إلى إرهاق 
وضيق في التنفس؛ ونقص اليود يسبب اإلرهاق 
 والتباطؤ في العمليات الذهنية؛ ونقص الفيتامين 
ألف يسبب مشاكل في الرؤية يمكن أن تؤدي إلى 

 المغذيات  فقدان النظر. ويمكن أن يسهم نقص
 الدقيقة في تفاقم النقص العام في السعرات 
 الحرارية فتزيد مخاطر اإلصابة بنقص الوزن 
م والهزال. وفي حالة مصر، حيث تنتشر   والتقزُّ
م رغم ارتفاع استهالك السعرات   مشكلة التقزُّ

 .(3.1 اإلطار)الحرارية، دليل على ذلك 

كفي: المياه يال توفر الغذاء   .جيم

النظيفة وخدمات الصرف الصحي 

 لتغذية جيدة ةوالرعاية الطبية ضروري

شهدت المنطقة في السنوات األخيرة توسعًا عمرانيًا 
. 36لألطفالارتبط عمومًا بتحسن في الحالة التغذوية 

ويعزى هذا االرتباط إلى حد كبير إلى تحّسن في 
إمكانية الحصول على الغذاء. وباستثناء الرضاعة 

الطبيعية التي كثيرًا ما تكون أكثر شيوعًا لدى النساء 
في األرياف، تكون الن ظم الغذائية لألطفال في المدن 
عادة أكثر تنوعًا ومن المحتمل أكثر أن تشمل أغذية 

لمغذيات مثل اللحوم ومنتجات األلبان والفاكهة غنية با
مسحًا  11. ويبّين تحليٌل لنتائج 37والخضار الطازجة

ديمغرافيًا وصحيًا زيادة مطردة في متناول األطفال 
الصغار من منتجات الحليب واللحوم في المدن مقارنة 

ن في 38بأقرانهم في األرياف . وباإلضافة إلى التحسُّ
ء، فالتحسن في التغذية في فرص الحصول على الغذا

ن إمكانية الحصول على المياه  المدن يرتبط بتحسُّ
النظيفة وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية 

 .39وكذلك بارتفاع مستوى تعليم األمهات

الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف 
عندما تدخل الجراثيم المسببة  الصحي الُمحسنة:

 غير النظيف أو المياه للمرض الجسم عبر الغذاء 
غير الصالحة للشرب، أو عن طريق اليدين المتسختين 

أو سوء النظافة، ترتفع احتماالت اإلصابة بمشاكل 
معوية مثل اإلسهال. وفي هذه الحالة، يعجز الجسم 

ظم الغذائية  عن امتصاص المغذيات وال يمكن للن 
 الصحية حتى أن تقي من سوء التغذية.
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لقد تحسنت نسبة السكان الذين يحصلون على المياه 
الصالحة للشرب مع الوقت، لكنها ال تزال دون 

 2015في المائة في عام  91المتوسط العالمي البالغ 
ن شمل معظم  .(3.4 الشكل) ومع أن هذا التحسُّ

الحظ أن الحصول على المياه الصالحة  المنطقة، ي 
للشرب لم يواكب سرعة النمو السكاني في أقل البلدان 
نموًا. وعالوة على ذلك، ال يعطي المؤشر صورة وافية 
عن واقع الحال، إذ أّن العديد من الذين يحصلون على 

ون عليها إال مياه الشرب من مصادر محسنة، ال يحصل

بصورة متقطعة، ما يتسبب بخطر تلّوث المياه في 
خزانات المنازل أو من خالل سد الحاجة باللجوء إلى 
مصادر أخرى مشكوك في نوعيتها. وتزداد صعوبة 
الحصول على المياه بفعل النزاع واالحتالل، بما في 

. وال تقل عن أهمّية 40ذلك تقييد الوصول إلى اآلبار
اه صالحة للشرب أهمّية الوصول إلى الحصول على مي

مصادر محسنة لخدمات الصرف الصحي، لمنع انتشار 
 .(3.5 الشكل)األمراض التي تضّر بالصحة 

 2015النسبة المئوية للسكان الذين يفتقرون إلى مصادر محسنة لمياه الشرب،   3.4 الشكل

 
 .WHO and UNICEF, 2017 الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة،برنامج الرصد المشترك بين منظمة  المصدر:

مياه شرب من مصدر محّسن، يقع في المباني ومتاح عند الحاجة وخالٍ من الغائط )تشمل المياه المحسنة: مياه إدارتها آمنة  مالحظة:
دقيقة ذهابًا وإيابًا بما في ذلك االنتظار في  30مياه شرب من مصدر محسن ال يتجاوز جمعها )، مياه أساسية (والملوثات الكيميائية الرئيسية

. وتشمل المياه (دقيقة ذهابًا وإيابًا بما في ذلك االنتظار في الطابور 30مياه شرب من مصدر محسن يتجاوز جمعها )، مياه محدودة (الطابور
مياه شرب مأخوذة مباشرة من نهر أو )حية ، ومياه سط(مياه شرب من بئر غير محمية أو نبع غير محمي)غير المحسنة: مياه غير المحسنة 

. وتشمل المصادر المحسنة: مياه منقولة باألنابيب، أو آبار أو آبار أنبوبية، أو آبار محمية، أو (سد أو بحيرة أو بركة أو جدول أو قناة أو قناة ري
 ينابيع محمية أو مياه معبأة أو منقولة.
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 2015نسبة السكان الذين يفتقرون إلى خدمات صرف صحي محّسنة،   3.5 الشكل

 
 .WHO and UNICEF, 2017العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة؛ مشترك بين منظمة الصحة الرصد البرنامج  المصدر:
الغائط على  تصريفاستخدام مرافق محسنة غير مشتركة مع أسر معيشية أخرى، وحيث يتم )المرافق المحسنة تشمل: صرف صحي آمن  مالحظة:

، محدودة (استخدام مرافق محسنة غير مشتركة مع أسر معيشية أخرى)، أساسي (نحو آمن في الموقع أو عبر نقله ومعالجته خارج الموقع
فر بدون لوح أو ). غير المحسنة تشمل: غير المحسنة (ركة بين أسرتين معيشيتين أو أكثراستخدام مرافق محسنة مشت) استخدام مراحيض الح 

تصريف الغائط في الحقول أو الغابات أو األدغال أو مجاري المياه المفتوحة أو )، والتغوط في العراء (منصة، أو مراحيض معلّقة أو مراحيض دلو
. والمرافق المحسنة تشمل: المراحيض التي تنظف بتدفق الماء أو سكبه إلى شبكة (النفايات الصلبة مواقعقع المفتوحة أو الشواطئ، أو غيرها من الموا

فر؛ أو مراحيض ح    فر مع ألواح.فر محسنة التهوية، ومراحيض سماد أو مراحيض ح  أنابيب صرف صحي أو خزانات صرف صحي أو مراحيض ح 
 

يرتبط  الحصول على خدمات الرعاية الصحية:
انعدام األمن الغذائي بعدم كفاية إمكان الحصول على 
خدمات الرعاية الصحية في دائرة مفرغة من العالقة 
السببية، فيمكن أن تؤدي عدم كفاية فرص الحصول 

 على الرعاية الصحية إلى انعدام األمن الغذائي، 
سوء التغذية عبر  إذ تسهل معالجة جوانب كثيرة من

خدمات الرعاية الصحية األساسية، واإلسهال مثال 
عالج،  واضح عن مشكلة صحية يمكن أن تؤدي، إذا لم ت 

إلى سوء التغذية. ومن جهة أخرى، يسّبب انعدام 
األمن الغذائي العديد من المشاكل الصحية الحادة 
والمزمنة. يرتبط انعدام األمن الغذائي بين الحوامل 

دم الناجم عن نقص الحديد واالكتئاب والقلق بفقر ال
ع الذين يولدون ألمهات يعانين  ضَّ والوزن الزائد. والر 

رضة  من انعدام األمن الغذائي هم أصغر حجمًا وأكثر ع 
لقية. وبين  للمرض ولخطر اإلصابة ببعض العيوب الخ 

ألمن الغذائي النمو البدني  األطفال يؤذي انعدام

 طويل، ويمكن أن يؤدي والعقلي على المدى ال
إعاقة إدراكية. أّما البالغون الذين يعانون من  إلى

رضة من غيرهم  انعدام األمن الغذائي، فهم أكثر ع 
لإلصابة بمرض السكري وارتفاع الضغط وارتفاع 

 ضغط الدم.

عتبر مستوى إمكان الحصول على خدمات الرعاية  وي 
 3.6 الشكلالصحية جيد في المنطقة العربية. ويبّين 

أحد مقاييس الحصول على الرعاية الصحية، وهو 
من عدد السكان. وحسب هذا  1,000عدد األطباء لكل 

المقياس، تحّل معظم بلدان المنطقة في مرتبة أعلى 
 1,000من األطباء لكل  1.5سط العالمي البالغ من المتو

نسمة. غير أن فوارق كبيرة ت سجل بين البلدان. 
والعديد من تلك البلدان التي تسجل أدنى مستويات 

الحصول على الرعاية الصحية، هي نفسها التي تواجه 
 أكبر التحديات في أوجه أخرى من األمن الغذائي.
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 2014نسمة،  1,000عدد األطباء لكل  –الحصول على الرعاية الصحية   3.6 الشكل

 

 .WHO, 2017a :المصدر
 .2009، وموريتانيا لعام 2004، وجزر القمر لعام 2007بيانات الجزائر هي لعام  مالحظة:

 
معّدالت البدانة في المنطقة   .دال

 األعلى في العالمبين العربية من 

ع العمراني أتاح تحسين حالة التغذية،  برغم أن التوسُّ
لكن بعض أساليب العيش وأنماط االستهالك المرتبطة 
به أدت إلى زيادة الوزن والبدانة. ومعّدل البدانة في 
 المنطقة العربية هو من أعلى المعدالت في العالم 

. وهذا المعدل هو (3.7 الشكل)إذ يقارب ربع السكان 
ضعف المتوسط العالمي، ويتجاوز بقليل معدل انتشار 

البدانة في البلدان المتقدمة، ويفوق بثالث مرات 
. 41معدل انتشار البدانة في البلدان النامية ككل

تسجل بلدان مجلس التعاون وضمن المنطقة العربية، 
الخليجي أعلى معدالت انتشار البدانة، إذ يبلغ 

في المائة في  27يتراوح بين )في المائة  33متوسطها 
مان و . وتلي (في المائة في قطر والكويت 37ع 

مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي مجموعة 
في المائة  28بلدان المشرق العربي بمعدل يقارب 

، ومجموعة بلدان (في المائة في مصر 30ويصل إلى )
يتراوح بين )في المائة  23المغرب العربي بمعدل يبلغ 

 ، (في المائة في ليبيا 29في المائة في المغرب و 21
 9ثم أقل البلدان نموًا حيث يبلغ معدل انتشار البدانة 

في المائة في الصومال  4.5يتراوح بين )في المائة 
 .(في المائة في اليمن 14و

ومن أسباب البدانة ازدياد استهالك األطعمة الكثيفة 
. 42الطاقة والجاهزة وكذلك انخفاض النشاط البدني

والبدانة يمكن أن تكون سببًا لإلصابة بعلل وأمراض 
شتى كمرض السكري وأمراض القلب واألوعية 

منها ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول )الدموية 
ّي تآكلي،  (ضطرابات الدهونوغيرها من ا َصاٌل َعْظم  وف 

وزيادة خطر اإلصابة بسرطان الثدي والقولون 
 .43والكلى والمرارة والبروستاتا وبطانة الرحم

وكما هو الحال في مختلف أنحاء العالم، معدالت 
البدانة لدى النساء في المنطقة العربية أعلى عمومًا 
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من معدالتها لدى الرجال، فقد بلغ متوسط انتشار 
في  9في المائة للنساء مقابل نحو  15البدانة نحو 

 30المائة للرجال من مجموع عدد سكان المنطقة، أو 
في المائة للرجال  17في المائة للنساء مقابل نحو 

نسبة لعدد سكان المنطقة من اإلناث والذكور على 
لمرأة أكثر احتماالً أن التوالي. وفي جزر القمر، ا

تتعرض للبدانة بخمس مرات مما يتعرض لها الرجل. 

 الجدير بالذكر أن هذه الفوارق بين الجنسين تظهر 
مع التقدم في السن، إذ أن الفتيات الصغيرات عمومًا 

أقل احتماالً أن يتعرضن للسمنة مقارنة بالفتيان 
عزى ظهور الفجوة بين الجنسين مع (3.8 الشكل) . وي 

تقدم العمر إلى عوامل عديدة، منها عدم مرور وقت 
 كاٍف بين الوالدات لتتمكن المرأة من استعادة 

 وزنها الطبيعي.

 )بالنسبة المئوية( 2014البالغين حسب الجنس،  لدىالبدانة   3.7 الشكل

 
 .WHO, 2017b, 2017cتجميع اإلسكوا باالستناد إلى بيانات من منظمة الصحة العالمية.  المصدر:
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األطفال دون سن الخامسة )على أساس الوزن مقابل الطول،  لدىانتشار الوزن الزائد   3.8 الشكل

 بالنسبة المئوية من األطفال دون سن الخامسة(

 
 .World Bank, 2014 ؛العالميةمؤشرات التنمية  المصدر:
؛ وبيانات 2011؛ وبيانات العراق والمغرب لعام 2012تونس والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا هي لعام األردن وبيانات  مالحظة:

؛ 2010؛ وبيانات فلسطين لعام 2009مان لعام ؛ وبيانات الجمهورية العربية السورية، والصومال، وع  2007؛ وبيانات ليبيا لعام 2014الكويت لعام 
 .(مصنفة حسب نوع الجنس وهي غير) 2016 لعام العالم بياناتوللذكور؛  2014لإلناث ولعام  2008؛ وبيانات مصر لعام 2013وبيانات اليمن لعام 

 
ومن األهمية تحديد أسباب اإلصابة بالبدانة في سياق 

البحث عن تدابير وقائية. فباألساس البدانة هي 
ستهلك من طاقة وما  نتيجة عدم توازن بين ما ي 

حرق من سعرات حرارية. وقد أّدى تغير أنم اط الحياة ي 
في كل مكان في العالم إلى زيادة استهالك المواد 

الغذائية الكثيفة الطاقة والجاهزة التي تحتوي على 
كميات كبيرة من الدهون، وانخفاض النشاط الجسدي 

على أثر تزايد السلوكيات القليلة الحركة سواء في 
البيت أم في العمل. وفي تحديد العوامل الكامنة وراء 

ط، أشارت دراسات من البلدان المتقدمة إلى هذه األنما
 عوامل في جانب العرض تشمل: (أ)جملة عوامل منها: 

ر أدوار الصناعات التي تورد سلع نمط العيش،  تغيُّ
وتزايد االستخدام المتطور لطرق اإلقناع والترويج 
رات في ديناميات  للتشجيع على االستهالك، والتغيُّ

لنسبية لصالح المنتجات اإلنتاج التي غّيرت األسعار ا
السياسات الحكومية، بما في  (ب)الغذائية المجهزة؛ 

إعانات الدعم والضرائب التي تؤثر في أسعار  ذلك:
السلع الغذائية، وسياسات النقل العام التي تشجع في 
بعض الحاالت استخدام السيارات الخاصة، وسياسات 
 التخطيط العمراني دون توفير مرافق للنشاط البدني
وغيرها من البنى التحتية التي تشجع أنماط الحياة 

 رات في ظروف العمل، بما في ذلك:تغيُّ  (ج)الصحية؛ 
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رات في  انخفاض النشاط البدني في العمل بسبب التغيُّ
طبيعة النشاط البشري، وزيادة اإلجهاد الناجم عن 
 .44العمل وانعدام األمن الوظيفي وطول ساعات العمل

العوامل المسؤولة عن زيادة البدانة وفي حين أن هذه 
تستند على أدلة من بلدان منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية، إالّ أنها تنطبق أكثر فأكثر على بلدان عديدة 

في المنطقة العربية. ولدور السياسات الحكومية 
أهمية بالغة، وال سيما إعانات الدعم غير الموجه للسلع 

عض البلدان في المنطقة الغذائية. والواقع أن في ب
عتبر دعم المواد الغذائية من األسباب  العربية، ي 

 األساسية لزيادة البدانة.

 ية والتغذالتوعية والحوافز   .هاء

 لألمن الغذائي يةضرور

ال تكفي زيادة إمكان حصول الفقراء على الغذاء، 
 فكثير من مشاكل سوء التغذية في المنطقة 

حتى لدى األشخاص الذين لديهم ما يكفي من )
تعود إلى االفتقار إلى التوعية. يحّدد  (الطعام

المستهلكون في نهاية المطاف ماذا يأكلون ولكن 
 التدخالت الحكومية اإلعالمية من خالل برامج 

تهدف إلى زيادة معرفة المستهلكين بما يشكّل نظامًا 
كين على اتخاذ غذائيًا جيدًا يمكن أن تساعد المستهل

خيارات نظم غذائية صحية. فالهدف النهائي من 
حمالت التوعية هو إحداث تغيير في سلوك األفراد، 
فيختارون نظم مغذية وأنماط عيش أكثر صحية. 
ويمكن أن تشمل تلك البرامج من جملة أمور أخرى، 
 تدريبًا في مجال التغذية وحمالت إعالمية وتنظيماً 

 لإلعالنات والتوسيم.

 ويمكن أن توصل الحمالت اإلعالمية الرسالة حول 
ما يشكّل نظامًا غذائيًا كافيًا ومغذيًا، أي يمكنها أن 

تبسط المعلومات التي يعطيها اختصاصيو التغذية 
بحيث يفهمها جمهور المستهلكين عامة. وتشّجع 
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 

ئ التوجيهية منذ استخدام هذا النوع من المباد
. 1992المؤتمر الدولي المعني بالتغذية في عام 

وتطورت هذه المبادئ التوجيهية لتشمل ليس فقط 
المسائل التغذوية، ولكن أيضًا توصيات بشأن سالمة 

 األغذية والنشاط البدني.

وأحد أوجه التوعية في مجال التغذية البرامج 
التركيز على مع  (األمهات)الموجهة تحديدًا إلى النساء 

المغذيات الدقيقة وتنوع النظام الغذائي. والتوعية في 
مجال التغذية في المدارس فّعالة في معالجة مشاكل 

الوزن الزائد والبدانة، وال سيما عندما تقترن هذه 
التوعية ببرامج التغذية المدرسية التي تهدف إلى 

ظم الغذائية. ويمكن أن تكون  تحسين تنوع وجودة الن 
عية في مجال التغذية في المدارس هامّة أيضًا التو

في وضع األسس وتلقين الطالب عادات األكل الجيدة 
 وممارسة الرياضة.

ويساعد أيضًا اتخاذ إجراءات تحفيز وتثبيط لخفض 
سوء التغذية. لقد اتخذت إجراءات لتشجيع استهالك 
أنواع معّينة من األغذية على شكل إعانات دعم معّمم، 

آنفًا، ركزت عمومًا على األغذية األساسية كما أشير 
الغنية بالطاقة. ولم تتخذ بالقدر ذاته إجراءات إعانات 
دعم وحوافز لتشجيع استهالك سلة من األغذية أكثر 

تنوعًا، تشمل مواد غذائية مرغوبة مثل الفواكه 
والخضار، أو فرض ضرائب تثني عن استهالك أطعمة 

. وكان انعدام (حالةمثل السكر والمشروبات الم)سيئة 
التوازن بين الحوافز والتثبيط من العوامل التي 
تسببت في انتشار زيادة الوزن والبدانة في بعض 
بلدان المنطقة. وباستطاعة البلدان العربية، في 

جهودها الرامية إلى التصدي لسوء التغذية، ال سيما 
عندما تؤدي إلى زيادة الوزن والبدانة، أن تنظر أيضًا 

 مكانية اتخاذ إجراءات مثبطة مناسبة.في إ



قضايا مواضيعية مختارة
تضّمن الجزء األول من هذا التقرير لمحة عامة عن األمن الغذائي في المنطقة العربية، تناولت 

عالقات الترابط المتشعبة بين العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيولوجية 
والجغرافية المناخية.

ويقدم الجزء الثاني تحلياًل معمقًا لمسائل مواضيعية محددة هي الزراعة، والتجارة الدولية 
لألغذية، وفقد األغذية وهدرها. ويتضمن الفصل المتعلق بالزراعة تحلياًل ألهمية هذا القطاع 

لتأمين سبل العيش وإمكانية تحسين المحاصيل الزراعية فضاًل عن العوامل الجغرافية المناخية 
التي تحّد من االكتفاء الذاتي المستدام في المجال الغذائي. ويتناول الفصل المتعلق بالتجارة 

تزايد اعتماد المنطقة على واردات األغذية، ويحدد الظروف التي تفرض تحديات على استقرار 
األمن الغذائي، ويقدم خيارات سياساتية للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالتجارة. ويستعرض 

الفصل المتعلق بفقد األغذية وهدرها محورًا بارزًا في األمن الغذائي، ويقدم وصفًا للمفاهيم 
وتقديرًا لحجم المشكلة وعرضًا لمجموعة من الُنهج المبتكرة المستخدمة فعاًل. ويتضمن الجزء 

الثاني أيضًا تحلياًل موسعًا لهذه المواضيع من خالل تصّور سيناريوهات بديلة في المستقبل 
للعواقب المحتملة لبقاء األمور على حالها ولعدة ُنهج لتحسين األمن الغذائي.

الجزء الثاني
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 اً دورتؤدي لزراعة ا  .ألف

 في األمن الغذائي اً مزدوج

للزراعة دور هام في األمن الغذائي في 
العديد من البلدان العربية نظرًا لمساهمتها 
في توفير المواد الغذائية على المستوى 
الوطني وعلى مستوى حصول األسر 

 عيشية عليها.الم

ال تزال المناطق الريفية والزراعة بالغة 
األهمية في معظم البلدان العربية، حيث 

في المائة من األسر المعيشية  38ال تزال 
في المنطقة تعمل في الزراعة بنسبة 

 في المائة في  5تتراوح بين أقل من 
دول مجلس التعاون الخليجي وأكثر من 

في المائة في السودان. والفقر في  50
الريف مزمن ومنتشر في أفقر بلدان 

المنطقة أي السودان وموريتانيا واليمن، 
وفي أمكنة أخرى في المنطقة يؤثر على 
ثالث فئات شديدة التعّرض للمخاطر، 

 وهي األسر المعيشية التي ترأسها 
 نساء وغير المالكين ألراضي 

 .45وعمال المزارع

صة الزراعة تراجعًا في وقد شهدت ح
اقتصادات المنطقة، رغم استمرار نمو 

القطاع الزراعي باألرقام المطلقة. وت سهم 

في المائة في الناتج المحلي اإلجمالي  7الزراعة عمومًا بنسبة 
في المائة في معظم دول  2للمنطقة، وتتراوح نسبتها بين أقل من 

. 46ي السودانفي المائة ف 40مجلس التعاون الخليجي وحوالي 
وأعلى معدل نمو للزراعة كان في المحاصيل األعلى قيمًة. وشهد 
قاس بالطن المتري، ركودًا في العديد من  إنتاج األغذية، الذي ي 

السلع الغذائية األساسية. وحتى السلع التي تزايد إنتاجها بنسبة 
 ملحوظة، لم تواكب ارتفاع االستهالك المحلي.

ة متنّوعة ومتباينة في طبيعتها وفي المنطقة أنظمة زراعي
الجغرافية والمناخية وفي مواردها الطبيعية، وتشمل المحاصيل 
البعلية والمروية والثروة الحيوانية ومصائد األسماك. وال تزال 

الزراعة البعلية منتشرة في العديد من بلدان المنطقة، وتغطي أكثر 
ط في فصل من ثلثي األراضي المزروعة. وبما أن األمطار تتساق

زرع المحاصيل البعلية  الشتاء في معظم بلدان المغرب والمشرق، ت 
في الشتاء، وتصبح جاهزة للحصاد في فصل الربيع وأوائل فصل 

الصيف عمومًا. وأبرز المحاصيل البعلية هي القمح والشعير 
 والبقول والزيتون والعنب إضافًة إلى بعض الفواكه والخضار.

ه نحو األسواق والتجارة. ومع أن أما الزراعة المروية، ف وجَّ ت 
األنظمة المروية تشغل أقل من ثلث المساحة المزروعة، إال أنها 

زَرع المساحات المروية  ت سهم في نصف القيمة الزراعية تقريبًا. وت 
طيلة أيام السنة، ويبلغ الطلب على مياه الري ذروته في أشهر 

في األنظمة الزراعية الصيف الجافة. ومع أن زراعة الحبوب تنتشر 
زَرع أيضًا مجموعة واسعة من المحاصيل  البعلية والمروية، ت 

األعلى قيمًة. وتبلغ نسبة إنتاج الفواكه والخضار الطازجة حوالي 
في المائة من المساحات المزروعة في جميع أنحاء المنطقة،  10

وترتفع نسبتها على نحو ملحوظ في البلدان التي تعتمد في 
 لى الري الكثيف.زراعتها ع
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وتندرج تربية الماشية في النظم الزراعية، وت مارس 
نظم رعوية واسعة النطاق في المناطق األكثر جفافًا 
في المنطقة، حيث ال تمكن زراعة المحاصيل. اإلنتاج 
الرعوي أهم نشاط زراعي في أراضي المراعي القاحلة 

ل كمية األعالف وشبه ا لقاحلة في المنطقة، حيث ت حوَّ
الشحيحة في األراضي القاحلة إلى منتجات ذات 

قيمة غذائية واقتصادية. وفي المنطقة أيضًا، قطاع 
حديث للثروة الحيوانية يعطي إنتاجًا كثيفًا وشبه 

كثيف للحوم والدواجن والحليب. ونظرًا لندرة الموارد 
ألعالف، يعتمد هذا القطاع المائية التي تقّيد إنتاج ا

على استيراد األعالف الذي بلغ، حسب التقديرات، 
 .201247مليار دوالر في عام  10.4

ولمصائد األسماك وتربية األحياء المائية مساهمة قّيمة 
في تحقيق األمن الغذائي وفي تأمين سبل العيش 

لماليين السكان على طول الشواطئ البحرية 
لبلدان العربية. ويبلغ طول والمجاري المائية في ا

 23,000الخط الساحلي في البلدان العربية مجتمعًة 
كيلومتر، وهي مفتوحة على محيطين وثالثة بحار 

 16,600كبرى وخلجان متاخمة. ولبلدان المنطقة 
كيلومتر من أنهار وخزانات وبحيرات مياه عذبة 

، بلغ مجموع اإلنتاج من 2013ومالحة. وفي عام 
مليون طن من  2.9مليون طن، منها  4.1األسماك 
مليون طن من تربية األحياء المائية.  1.2الصيد و

والعنصر الهاّم بالنسبة إلى دخل الفقراء واإلنتاج على 
حد سواء هو صغار الصيادين الريفيين أو الحرفيين 
ومربي األسماك الذين يساهمون بثبات في سلسلة 

رين على إمداد األغذية البحرية ولكّنهم غير قاد
تحقيق االستفادة القصوى من أنشطتهم الزراعية ومن 

 .48صيد األسماك

الحبوب في معظم إنتاجية ركود   .باء

 أنحاء المنطقة

قاس اإلنتاج الوطني للمواد الغذائية األساسية بمدى  ي 
األراضي المزروعة وانتاجية المحصول الزراعي. 
وكانت زيادة إنتاج األغذية في كل وقت وفي كل 

، تليها (التوسع)مكان حصيلة زيادة المساحة المزروعة 
، حيث أصبحت المناطق (التكثيف)زيادة اإلنتاجية 

مساهمة  4.1 الشكلويفّسر المناسبة للزراعة نادرة. 
التغّيرات في المساحة وانتاجية المحصول في إنتاج 

. وفيما كانت 49الحبوب في مناطق مختلفة من العالم
، القوة الدافعة زيادة الغالت، في اآلونة األخيرة

 الرئيسية لزيادة اإلنتاج في أنحاء أخرى من العالم، 
لم تكن كذلك في المنطقة العربية. وفي األعوام بين 

، لم تسهم 2016-2010والفترة  1996-1990الفترة 
الزيادة في المساحات المزروعة سوى بنسبة قليلة في 
 نمو إنتاج الحبوب في العالم، وقد تأّتى الجزء األكبر

من الزيادات في  (في المائة 95)من الناتج اإلضافي 
إنتاجية المحصول. وفي تناقض حاد، نجم ثلثا زيادة 
إنتاج الحبوب في المنطقة العربية عن توّسع المساحة 
المزروعة مقابل ثلث واحد فقط ناجم عن التحّسن 

 .50في إنتاجية المحصول

التحسينات في إنتاجية المحصول  4.2 الشكلويبين 
. وتتسق هذه األرقام مع 1980مع الوقت منذ عام 

التدني النسبي لزيادات إنتاجية المحصول في 
المنطقة العربية، وتبين أن الفوارق اإلقليمية في 

 ويلة من الزمن.توجهات اإلنتاجية استمرت فترة ط



59 

 

  1996-1990مساهمة اإلنتاجية والتوّسع األفقي في زيادة إنتاج الحبوب من   4.1 الشكل

 2016-2010إلى 

 
 .FAO GIEWS, 2017aباالستناد إلى بيانات من النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن األغذية والزراعة  المصدر:

 اإلقليمية لغاّلت الحبوب )طن/هكتار( تمقارنات لالتجاها  4.2 الشكل

 
 .FAO GIEWS, 2017aباالستناد إلى بيانات من النظام العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن األغذية والزراعة  المصدر:
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وبين مجموعات البلدان العربية فوارق كبيرة في 
. فقد حققت (4.3 الشكل)اتجاهات غاّلت المحصول 

مجموعة بلدان المشرق العربي، التي تمّثل الجزء 
األكبر من المساحة المخصصة إلنتاج الحبوب في 

المنطقة والحصة الكبرى من إنتاج الحبوب، باستمرار 
 ن مجموعات البلدان األخرى. غاّلت أعلى بكثير م

لكن الفضل في هذا األداء يعود لمصر تحديدًا، إذ أن 
مجموعة بلدان المشرق من دون مصر تحقق غاّلت 

 أقل بكثير، تشابه غاّلت مجموعات البلدان األخرى. 
 أما مجموعة البلدان األقل نموًا، فشهدت ركودًا، 
. بل تراجعًا، في الغاّلت على مدى العقد الماضي
ويجدر التوقف أيضًا عند بلدان مجلس التعاون 

الخليجي، فالنمط الذي اتبعته هذه المجموعة يعود 
 إلى حد كبير إلى اعتماد المملكة العربية السعودية، 

ثم تخليها، عن االعتماد على مخزونات المياه الجوفية 
 األحفورية المكلفة وغير المستدامة بيئيًا.

 اتجاهات غاّلت الحبوب حسب مجموعات البلدان العربية )طن/هكتار(  4.3 الشكل

 
 .FAO GIEWS, 2017a العالمي لإلعالم واإلنذار المبكر عن األغذية والزراعة باالستناد إلى بيانات من النظام :المصدر
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تواجه محدوديات في المنطقة   .جيم

 تغّير المناخها فاقميالموارد الطبيعية 

ندرة المياه في المنطقة العربية أشّد منها في سائر 
مناطق العالم، إذ أن معظم البلدان تقع دون خط ندرة 

متر مكعب للفرد  1,000المياه المقبول، المحدد عند 
. 51(4.4 الشكل)سنويًا من موارد المياه المتجددة 

وتستخدم جميع البلدان العربية معظم مياهها 
. ويبّين ذلك أهمية (4.1الجدول )ألغراض الزراعة 

القطاع الزراعي واإلنتاج الزراعي في الزمن القديم 

والمعاصر. ولكن الطلب المتزايد بسرعة على المياه من 
القطاعات األخرى في معظم البلدان يؤدي إلى دعوات 

تحويل المياه عن قطاع الزراعة. ويرى البعض مبررًا ل
اقتصاديًا لتحويل المياه من الزراعة إلى استخدامات 

ذات قيمة مضافة أعلى في القطاعات البلدية 
والصناعية. ويشير آخرون إلى أهمية الزراعة لدخل 
الفقراء للحماية من المخاطر المتأتية عن األسواق 

ولكن الجميع متفق على العالمية للمواد الغذائية. 
أولوية تحسين إدارة المياه لتحقيق التوزيع األمثل 

والكفاءة في االستخدام وحماية البيئة ومنع التدهور 
 والتكّيف مع تغّير المناخ.

 نصيب الفرد السنوي من موارد المياه المتجددة )بالمتر المكعب(  4.4 الشكل

 
 .FAO, 2012؛ بيانات المياه من United Nations, 2017البيانات السكانية من  المصدر:
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حسب القطاع في حصة المياه   4.1الجدول 

 عدد من البلدان العربية

 النسبة المئوية المسحوبة حسب القطاع البلد

 الزراعة

القطاع 
 الصناعة المنزلي

 1 4 95 اليمن
الجمهورية 

 العربية السورية
95 3 2 

 5 3 92 العراق
 2 8 90 عمان

 3 10 87 المغرب
 6 8 86 مصر

المملكة العربية 
 السعودية

86 10 3 

 3 14 83 ليبيا
 4 14 82 تونس
 4 21 75 األردن
 1 33 67 لبنان

 13 22 65 الجزائر

 .FAO, 2012باالستناد إلى بيانات  المصدر:
هي كمية المياه المسحوبة  "المياه المسحوبة للزراعة" مالحظة:

سنويًا الذاتية التغذية، ألغراض الري والثروة الحيوانية وتربية 
األحياء المائية. ويمكن أن تتكّون هذه الكمية من المياه المسحوبة 

من موارد المياه العذبة المتجددة األولية والثانوية، والمياه 
خزونات الجوفية المتجددة، والمياه المسحوبة بإفراط من الم

المسحوبة من المياه الجوفية األحفورية، واالستخدام المباشر لمياه 
الصرف الزراعي، واالستخدام المباشر للمياه العادمة المعالجة، 

والمياه المحالة. وتدرج المياه المستخدمة لصناعات األلبان واللحوم 
ن المياه المسحوبة ولتجهيز المنتجات الزراعية المحصودة ضم

 ألغراض صناعية.

 1.3من المجموع الكلي لمساحة البلدان العربية البالغة 
مليون هكتار صالح  500مليار هكتار، فإن حوالي 

مليون هكتار فقط هي من  100للزراعة. إال أن 
األراضي ذات تربة متوسطة أو عالية اإلنتاجية 

في المائة من  17. وفي السودان تعتبر (4.1 الخارطة)
 األراضي ذات إنتاجية عالية. في حين أن األردن 

في المائة من  60ليس لديه أرٍض عالية اإلنتاجية بل 
مساحة األراضي تصّنف في فئة اإلنتاجية المتوسطة. 

في المائة من األراضي  80أما في جيبوتي، حوالي 
غير صالحة للزراعة. ومع تسارع التوسع العمراني في 
المنطقة، تفقد المنطقة مساحات واسعة من األراضي 

 .52الصالحة للزراعة لتحّول إلى أغراض البناء

إنتاجية األراضي في خارطة   4.1 الخارطة

 المنطقة العربية

 
باالستناد إلى نموذج وزارة الزراعة في الواليات المتحدة  المصدر:

  األمريكية، ومعلومات من الخارطة الرقمية للتربة في العالم.
FAO, 2007. 
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أمثلة على األنشطة الجارية في   4.1 اإلطار

لمعالجة محدوديات نوعية  العربيةالمنطقة 

 األراضي

للحراثة آثار قد تضّر بالتربة وبنوعية  عدم الحراثة:
األراضي. فالحراثة تفقد التربة المادة العضوية، وتزيد 

، وتعرضها لمخاطر التعرية بفعل المياه والريح. التبخرمن 
التقليل منها حل لهذه  وفي التخلي عن الحراثة أو

المشاكل. فترك جذور المحاصيل من الموسم السابق 
َن  يثبت التربة فيحميها من التعرية، بينما يزيد ما َيْبَقى م 

ْرع َبْعَد الَحْصد من خصوبة التربة ويحّسن قدرتها على  الزَّ
االحتفاظ بالمياه بإضافة المادة العضوية. ويعتمد النهج 

الحراثة على استخدام بّذارات الرئيسي للتخّلي عن 
الحبوب لزراعة وتسميد التربة غير المحروثة. وتبلغ كلفة 

دوالر، وهي كلفة  30,000استيراد بذارة الحبوب حوالي 
مرتفعة على صغار المزارعين. وقد نّفذ في اآلونة 

األخيرة المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 
لة من خالل العمل مع القاحلة مشروعًا لحّل هذه المشك

 200المزارعين المحليين والحرفيين على إنتاج وتوزيع 
نوع من بّذارات الحبوب الميسورة الكلفة، وهي تستخدم 

في األردن وتونس والجزائر والجمهورية العربية 
 السورية والعراق ولبنان والمغرب.

بيانات التربة ضرورية لواضعي السياسات خرائط التربة: 
ن على حد سواء، ولكن كثيرًا ما تكون الخرائط والمزارعي

قديمة وقليلة الوضوح وال يسهل فهمها على غير جمهور 
األكاديميين. ومعهد األردن في العاصمة عّمان لرسم 

الخرائط الرقمية للتربة هو بمثابة مركز لكونسورتيوم من 
مختلف أنحاء العالم. ويعمل الفريق  منعلماء وباحثين 

، (GlobalSoilMap.net)ة على اإلنترنت على تصميم صفح
تجمع بيانات من عدة مصادر، وتقّدمها بنسق سهل 

لمجموعة واسعة من المستخدمين. وبيانات التربة تشمل 
بيانات عن الحموضة وتخزين المياه والمحتوى الكربوني 
ة. ويمكن الحصول على البيانات من  يَّ ة الكَْهَرب  يَّ ل  َوصِّ والم 

باألشعة دون الحمراء المتوسطة )د االستشعار عن بع
وأخذ العينات من الحقل. ويمكن أن  (والقريبة المدى

تستفيد هذه المبادرة من نظام الشراكة العالمية للتربة 
 التابع للشبكة الدولية لمعاهد معلومات التربة.

 .ICARDA, 2017b المصدر:

تعاني التربة في بعض البلدان العربية من تدهور حاد، 
في  35و 30فقد قّدر االنخفاض في إنتاجية التربة بين 

المائة من اإلنتاجية المحتملة. وتختلف أنواع التدهور 

وأسبابه حسب النظام الزراعي. فالسبب الرئيسي في 
النظم الزراعية البعلية هو التعرية بفعل المياه والرياح. 

ر أنه من مجموع األراضي الزراعية البعلية في ويقد
 22مليون هكتار، هناك حوالي  30المنطقة والبالغة 
من األراضي متدهورة.  (في المائة 73)مليون هكتار 

وقّدرت دراسات حديثة بأن الكلفة االقتصادية لتدهور 
مليارات دوالر سنويًا،  9األراضي في المنطقة تبلغ نحو 

في المائة من الناتج المحلي  7و 2أي ما يتراوح بين 
اإلجمالي لفرادى البلدان. أما في النظم الزراعية 
المروية، فالممارسات الزراعية هي ذاتها السبب 
الرئيسي للتدهور، لما تسببه من ملوحة وتركز 

. وتقدر الخسائر الناجمة عن 53الصوديوم في التربة
 1,600الملوحة بنحو مليار دوالر سنويًا، أي ما يعادل 

 .54دوالر للهكتار من األراضي المتضررة 2,750إلى 

وقد أوجد المزارعون في أنحاء المنطقة طرقًا للتكيف 
مع تدني نوعية األراضي، والتغّلب على عوامل التربة 

 التي تقّيد من إنتاجية المحصول وإنتاج األغذية. 
مدت أطر سياسات  وفي العديد من الحاالت، اعت 

وبرامج وحوافز لحفظ األراضي، نجحت في وضع 
أسس اإلدارة المستدامة لألراضي المزروعة، بهدف 

درء مخاطر تعرية التربة وملوحتها والتوسع العمراني. 
وتتوقف الطرائق التقنية على نوع المشكلة. فالتربة 

األراضي األقل  الرملية، التي تصنف عادة ضمن فئة
إنتاجية، يمكن في كثير من األحيان زراعتها على أن 
ت ستخدم في زراعتها وريها طرق سليمة. والتربة ذات 
القدرة المتدنية على االحتفاظ بالمياه، يمكن تحسينها 

بإضافة مادة عضوية، سماد أو بوليمير، وبالري 
الموضعي. وارتفاع درجة الحموضة، يمكن معالجته 

األحماض المخففة على مياه الري في نظم بإضافة 
الري الحديثة التي تعمل على الضغط. ويمكن التغلب 
على مشاكل الملوحة بالحفاظ على التوازن المائي 
وتحسين الصرف لتصفية األمالح وسحبها. ويمكن 

معالجة ارتفاع درجة تركّز الصوديوم بالصرف 
والوسائل الكيميائية، ويمكن استخدام محاصيل 

تغطية لحماية التربة من آثار األمطار ولتحسين ال
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خصوبة التربة عن طريق تثبيت النيتروجين من الجو 
عدة  4.1 اإلطاروجذب المجترات الصغيرة. ويتضمن 

شطة الجارية في المنطقة العربية، التي أمثلة من األن
 نجحت في معالجة مشاكل نوعية األراضي.

وترتبط نوعية التربة ارتباطًا وثيقًا بالمياه. ويتضح 
من المناقشة السابقة أن ممارسات الري غير السليمة 
تؤدي إلى الملوحة وتركّز الصوديوم في التربة. إال أن 

التخلص منها مع هذه المشاكل في نوعية التربة يمكن 
تحّسن الممارسات. وتمكن معالجة مشاكل قلة القدرة 

على االحتفاظ بالمياه بإضافة مادة عضوية، ويمكن أن 
تساعد ممارسات الري السليمة على جعل التربة حتى 

 الرملية منها منتجة.

يجب أن يترافق مع أي نهج لإلنتاج الزراعي في 
المناخ. فتغير  المستقبل إجراءات تأخذ باالعتبار تغير

المناخ قضية مّلحة، وال سيما في بلدان المنطقة التي 
يغلب على طبيعتها الجفاف، والتي تتعرض لموجات 
جفاف متكررة تلّوح بأزمة نقص في إمدادات المياه. 
وفي القرن الماضي، شهدت المنطقة العربية زيادة في 

درجة مئوية.  0.5متوسط درجات الحرارة وصلت إلى 
البلدان، مثل السودان وأجزاء من شمال  وفي بعض

أفريقيا، حصل تراجع في معّدل هطول األمطار، بنسبة 
في المائة في العقود األخيرة. ونتيجة  10وصلت إلى 

لتغير المناخ، يتوقع أن تؤول األحوال الجوية في 
معظم أنحاء المنطقة في المستقبل إلى مزيد من 

كاة إلى أن الحرارة والجفاف. وتشير نماذج المحا
متوسط هطول األمطار السنوي يمكن أن ينخفض 

. 55في المائة خالل األعوام الخمسين المقبلة 10بنسبة 
، (التي تزيد معدل التبخر)ومع ارتفاع درجات الحرارة 

وانخفاض معدل هطول األمطار، سيتسارع فقدان 
المياه السطحية ويتزايد تواتر الجفاف. ويتوقع أن 

يؤول متوسط إنتاج المحاصيل البعلية إلى مزيد من 
االنخفاض والتقّلب. ويحتمل أن ينخفض اإلنتاج 

. 208056بحلول عام في المائة  21الزراعي بنسبة 

وستتعرض جميع النظم الزراعية آلثار الجفاف 
وانخفاض توفر المياه، وتكون الزراعات البعلية هي 

. وستنخفض محاصيل بعض الزراعات، 57األشد تأثراً 
في المائة في بعض المناطق  30بنسبة تصل إلى 

 .58بسبب ارتفاع درجات الحرارة

ريت عن آثار وتشير نتائج محاكاة المناخ في دراسة أج
تغير المناخ على الموارد المائية والقطاعات االجتماعية 

واالقتصادية في المنطقة العربية، إلى أن درجات 
الحرارة سترتفع في جميع أنحاء المنطقة خالل هذا 
القرن. ويبين التغّير العام في درجة الحرارة حسب 
سيناريو االنبعاثات المعتدلة في مسارات التركيز 

 1.2أن االرتفاع سيراوح في نطاق  (RCP 4.5)ية التمثيل
درجة  2.3و 1.5درجة مئوية في منتصف القرن و 1.9و

مئوية بحلول نهاية القرن. وحسب سيناريو االنبعاثات 
، يتوقع أن يراوح االرتفاع في نطاق (RCP 8.5)المرتفعة 

 4.8و 3.2درجة مئوية في منتصف القرن و 2.6و 1.7
 .(4.2 الخارطة)ية القرن درجة مئوية بحلول نها

وتبين نتائج المحاكاة أن التغيرات في معّدالت هطول 
األمطار تتباين ضمن المنطقة العربية. ويمكن مالحظة 

اتجاهات إلى االنخفاض في معظم أنحاء المنطقة 
العربية في منتصف القرن. وبحلول نهاية القرن، تشير 

 (RCP 4.5نتائج سيناريو االنبعاثات المعتدلة والمرتفعة 
ملم في متوسط  10-8انخفاض بمقدار  إلى RCP 8.5)و

معدل هطول األمطار الشهرية في األجزاء الساحلية 
من المنطقة العربية، وال سيما حول جبال األطلس في 

الغرب، وأعالي نهري دجلة والفرات في الشرق 
. ويالحظ تفاوت في المعّدالت القصوى (4.3 الخارطة)

لهطول األمطار في المنطقة. وتبين اإلسقاطات أن 
الجفاف سيغلب على األحوال المناخية في المنطقة 

العربية، إذ يرتفع، بحلول نهاية القرن عدد أيام 
الجفاف المتتالية، وال سيما في منطقة البحر األبيض 

توسط، وكذلك في األجزاء الغربية والشمالية من الم
 شبه الجزيرة العربية.
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لمنتصف ونهاية القرن حسب سيناريو المئوية متوسط التغّير السنوي لدرجات الحرارة   4.2 الخارطة

 .مقارنة بالفترة المرجعية (RCP 8.5)والمرتفعة  (RCP 4.5) االنبعاثات المعتدلة

 
 .ESCWA and others, 2017 المصدر:

لمنتصف  )ملم/الشهر( التغّير السنوي لمعدالت هطول األمطار السنويةمتوسط   4.3 الخارطة

 مقارنة بالفترة المرجعية  (RCP 8.5)والمرتفعة  (RCP 4.5) ونهاية القرن حسب سيناريو المعتدلة

 
 .ESCWA and others, 2017 المصدر:
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وتخلص الدراسة، إذ تتناول أثر تغير المناخ على النظم 
الزراعية في المنطقة العربية، إلى أن المناطق التي 
تحتوي على تربة عالية اإلنتاجية هي األكثر تعرضًا 
آلثار تغير المناخ حسب سيناريو االنبعاثات المعتدلة 

، وتزيد RCP 8.5)و (RCP 4.5واالنبعاثات المرتفعة 
إطار سيناريو االنبعاثات المرتفعة المخاطر في 

وبحلول نهاية القرن. ونتيجة لذلك تبين أن معظم 
 الحبوب المزروعة في المنطقة، وال سيما القمح 
 والذرة الرفيعة، شديدة التأثر بتغير المناخ، ألن 
 غالبية مساحاتها المزروعة تندرج تحت فئتي 

األراضي األشد تأثرًا. وحسب سيناريو االنبعاثات 
 المرتفعة وكذلك االنبعاثات المعتدلة، ستشهد 
 إنتاجية المحاصيل من القمح والذرة الرفيعة 

 والزيتون انخفاضات.

وتظهر خرائط النقاط الساخنة المستمدة من تقييم 
مدى انكشاف قطاع الثروة الحيوانية على مخاطر 

ثار المحتملة ستكون ناجمة عن تغير المناخ، أن اآل
تناقص موارد المياه واألعالف، بسبب الجفاف المتكرر 
وتدهور المراعي والتصحر. وتقع أشد المناطق تأثرًا 

على طول وادي النيل والقرن األفريقي وجنوب غرب 
شبه الجزيرة العربية، وفي مناطق الهالل الخصيب 

 .59وشمال أفريقيا

متوقعة باختالف النظم وتختلف آثار التغّيرات ال
. وإزاء تزايد الجفاف والتأثير (4.2الجدول )الزراعية 

المتوقع لتناقص المياه على الزراعة، سيكون على 
ر ت التصدي لتغيّ الحكومات المفاضلة بين دعم إجراءا

المناخ في الزراعة، وإعداد أجزاء من االقتصاد الريفي 
 لالبتعاد عن الزراعة وتوليد الدخل من مصادر أخرى.

 المناخ على النظم الزراعية في المنطقة العربيةآثار تغّير   4.2الجدول 

 االنكشاف النظام الزراعي
 ما هي األحداث المتوقعة من جراء تغّير المناخ

 التأثر
 األثر المحتمل على النظم الزراعية

 ارتفاع درجات الحرارة • الزراعة المروية
 انخفاض إمدادات مياه الري السطحية •
 تناقص تغذية المياه الجوفية •

 اإلجهاد المائي تزايد •
 زيادة الطلب على الري ونقل المياه •
 انخفاض الغاّلت عند االرتفاع الحاد في درجات الحرارة •
 ريفالملوحة بسبب ضعف التص •
 تدني كثافة الزراعة •

 في األراضي القاحلةتزايد  • المرتفعات
 تزايد خطر الجفاف •
 احتمال إطالة المواسم •
 انخفاض إمدادات مياه الري السطحية •

 انخفاض الغاّلت •
 تدني كثافة الزراعة •
 زيادة الطلب على الري •

 في األراضي القاحلةتزايد  • األراضي البعلية
 تزايد خطر الجفاف •
 انخفاض إمدادات مياه الري السطحية •

 انخفاض الغاّلت •
 تدني كثافة الزراعة •
 زيادة الطلب على الري •

 في األراضي القاحلةتزايد  • األراضي الجافة
 الجفافتزايد خطر  •
 انخفاض إمدادات مياه الري السطحية •

 التأثر الشديد بانخفاض هطول األمطار •
 تحّول بعض األراضي إلى مراعي •
 زيادة الطلب على الري •

 في األراضي القاحلةتزايد  • أراضي الرعي
 تزايد خطر الجفاف •
 انخفاض المياه للماشية والعلف •

التصحر ارتفاع قابلية االنكشاف على المخاطر: قد يحّد  •
 من القدرة االستيعابية

 نشاط غير زراعي، ترك الزراعة، الهجرة •

 .World Bank, 2013 المصدر:
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المحاصيل في الزراعة تدني إنتاجية   .دال

البعلية وعدم االستدامة البيئية في 

 الزراعة المروية

 فوارق اإلنتاجية بين البلدان العربية هي، 
 وإلى حد كبير، حصيلة االختالف في االعتماد 

على الزراعة البعلية والزراعة المروية. وال تزال نظم 
الزراعة البعلية هي الغالبة في مجموعات بلدان 

  (باستثناء مصر)المغرب العربي والمشرق العربي 
وأقل البلدان نموًا وتغطي أكثر من ثلثي مساحة 

تؤمن سبل العيش األراضي المزروعة في المنطقة، و
 . 60لحوالي ثلثي المزارعين وعلى نطاق المنطقة

وفي األردن وتونس والجزائر والجمهورية العربية 
السورية والسودان والعراق ولبنان وليبيا والمغرب 
وموريتانيا واليمن، تغطي الزراعة البعلية أكثر من 

 .61نصف األراضي الصالحة للزراعة

بعلية ضمان درجة من مقّومات صالحية الزراعة ال
الرطوبة الالزمة في التربة في منطقة الجذور طيلة 
الموسم الزراعي. ويواجه المزارعون تقلبات ال يمكن 
توقعها في هطول األمطار، وما ينجم عنها من عدم 
كفاية في رطوبة التربة، تؤدي إلى إجهاد النبات. 

ويتزايد هذا الخطر مع تزايد التقلبات والجفاف نتيجة 
ر المناخ. ومن الطرق الفّعالة لمعالجة التقلبات في لتغي

هطول األمطار هو تجميعها، إذ يجمع المزارعون مياه 
األمطار خارج حقولهم ثم ينقلونها لري محاصيلهم 
عند الحاجة. وجمع المياه هو شكل من أشكال الري 
التكميلي الذي يزيد انتاج المحاصيل أكثر بمرتين أو 

ة البعلية التقليدية. وتتنوع ثالث ما تنتجه الزراع
تكنولوجيات تجميع مياه األمطار من إنشاءات بسيطة 
في الحقول تحّول المياه إلى حفر الزرع، وإنشاءات 
أكثر تعقيدًا داخل مستجمعات المياه، لصرف مياه 

الجريان السطحي ألغراض التخزين أو تحويلها إلى 
والسدود. وتعود نظم  المدرجاتالحقول، أو إلى 

مان واليمن إلى  لمدرجاتا التقليدية في مرتفعات ع 
عام على األقل، وهي من النماذج التاريخية  3,000

المشهورة لنظم تجميع مياه األمطار. وفي اآلونة 
األخيرة، جرى تطوير نظم أقل كلفة لتجميع مياه 

األمطار في بادية األردن والجمهورية العربية السورية، 
اإلقليمية والدولية. ومن بدعم من وكاالت التمويل 

الحلول الممكنة لزيادة رطوبة التربة والحفاظ عليها 
للتربة  (التسامقي)الكنتوري  التخطيطالتجليل و

وتغطية التربة ووضع مصدات الرياح. وقد تحسنت 
لألرض ودقته  (التسامقي)الكنتوري  التخطيطكلفة 

إلى حد كبير، وذلك باستخدام نظام محمول موجه 
مع جهاز استقبال وضابط توجيه مثبت على بالليزر 

. ومن التدابير 62جرار زراعي معّدل ومنخفض التكلفة
الزراعية التي تعزز محاصيل الزراعة البعلية اختيار 
أصناف المحاصيل التي تتحمل الجفاف أو أصناف 
 ذات دورات زراعية قصيرة، وتكييف مواعيد الزرع.

لمائية، تصبح وفي حاالت تعذر حساب تقلبات الموارد ا
خصوبة التربة عامالً بالغ األهمية. وإذا كانت التربة 

فقيرة بالمغذيات أو متدهورة، سيحّسن الحفاظ على 
 نسيج التربة وخصوبتها إنتاجية مياه المحاصيل. 

ومن اإلجراءات الشائعة في المنطقة تكثيف استخدام 
. وعلى 63األسمدة بدرجات مختلفة بين بلد وآخر

ية نظم الزراعة البعلية، لم تشهد المنطقة الرغم من أهم
بعلية. وفي العديد من البلدان العربية  "ثورة خضراء"

لم تكن هناك حوافز إلجراء بحوث في الزراعة البعلية 
واالستثمار فيها، بل كان التركيز على الزراعة المروية 

 لإلنتاج التجاري.

وفي حين تنخفض اإلنتاجية عمومًا في بلدان المنطقة 
التي تعتمد على النظم البعلية، فإن الغاّلت في البلدان 
التي تركز على نظم الزراعة المروية أعلى من المتوسط 
العالمي. ومع أن نظم الزراعة المروية ال تشغل أكثر من 
ثلث المساحة المزروعة في المنطقة، فهي تسهم بنحو 
نصف مجموع القيمة الزراعية، وذلك لتركيزها على 

التجارية ذات القيمة المضافة العالية وعلى المحاصيل 
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نظم الري ذات الكفاءة التي تنتج غاّلت بكميات مرتفعة 
. ولدى بعض البلدان مستويات مرتفعة من 64نسبياً 

األداء. ففي مصر، مثالً، تبلغ اإلنتاجية لكل هكتار ثالثة 
 .65أضعاف المتوسط اإلقليمي

ى المياه وقد اعتمدت الزراعة المروية في المنطقة عل
المحّولة من األنهار والجداول والينابيع. لكن هذا 

عامًا، مع استحداث اآلبار المزودة  50االتجاه تغير منذ 
بأنابيب، فأّدت وفرة المياه الجوفية إلى تحّول جذري 
في الزراعة في جميع أنحاء المنطقة، كان محركًا لنمو 

جهة سريع في الزراعات التجارية العالية القيمة والمو
إلى التصدير. واليوم، تحّل سبعة من بلدان المنطقة 

في قائمة البلدان العشرين األولى التي تعتمد الزراعة 
المروية بالمياه الجوفية. ويفضل المزارعون في 

المنطقة، وكذلك في مختلف أنحاء العالم، ألسباب 
كثيرة، التنقيب عن المياه الجوفية واستخراجها. ومن 

توفر المياه في وقت الحاجة  أهم هذه األسباب
وبالقرب من الحقول. وللمياه الجوفية دور عازل في 

الحفاظ على رطوبة التربة خالل موجات الجفاف، 
 ستتزايد أهميته مع تواتر التقلبات المناخية.

وتبقى االستدامة الشاغل الرئيسي في نظم الزراعة 
المروية من المياه الجوفية. فاالستخدام المفرط لهذه 
المياه يؤدي إلى استنفادها وتدهورها وتدمير طبقات 
المياه الجوفية. وتسحب عدة بلدان في المنطقة أكثر 

 في المائة من موارد المياه المتجددة  100من 
. ويبدو أن األداء الالفت لبلدان مجلس (4.5 الشكل)

التعاون الخليجي في اإلنتاجية، يعود إلى نظم اإلنتاج 
الكثيفة الموارد والعالية الكلفة التي تستنفد إمدادات 

 المياه الجوفية األحفورية. ومع تناقص إمدادات 
الجوفية، قررت المملكة العربية السعودية في  المياه
التخلي تدريجيًا عن إنتاج القمح في  2008عام 

غضون ثماني سنوات، محدثة تحّوالً كبيرًا على صعيد 
. ومنذ ذلك الحين، تراجع إنتاج 66السياسة الزراعية

 القمح، وبات البلد يعتمد حصرًا على الواردات 
 .2016منذ عام 

 سحب المياه كنسبة مئوية من موارد المياه المتجددة  4.5 الشكل

 
 .AQUASTAT. FAO, 2012 المصدر:
 2000في المائة. ليست البيانات المقدمة عن جميع البلدان للفترة الزمنية نفسها، بل تعود إلى األعوام من  100الخط المرجعي عند  مالحظة:

 .2012إلى 
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االهتمام بالسياسة المائية زيادة   .هاء

 لمستقبل الزراعة في المنطقة يأساس

 في العديد من السياقات، يمكن التخفيف من الصعوبات
المرتبطة بالري بزيادة الكفاءة. وإدارة الري تكون على 
مستويين: إيصال المياه إلى الحقل وإدارة المياه فيه. 
إيصال المياه إلى الحقل، أي الري السطحي الذي يوفر 
المياه للعديد من المزارعين في المنطقة العربية هو 

أكثر كفاءة من المتوسط العالمي حسب دراسات منظمة 
. ويبقى من الضروري تحقيق المزيد 67والزراعة األغذية

من الكفاءة في إيصال المياه إلى الحقول وإدارتها في 
الحقول، إذا ما أريد للزراعة استمرار النمو في ظل تزايد 

 شح المياه في المنطقة العربية.

ويمكن تقييم الكفاءة بطرق تقنية مختلفة. ومن 
التي تسهم في المقاييس الشائعة للكفاءة نسبة المياه 

نمو النباتات، ويشار إلى ذلك بكفاءة استخدام المياه. 
وحتى في البلدان التي لديها نظم كفؤة، تبقى إمكانات 
التحسين كبيرة، تتضح في الفوارق الشاسعة، حتى بين 

المزارع المتجاورة. وفي دراسة واسعة النطاق في 
منطقة دكالة في المغرب، أعطي المزارعون في مساحة 

. ومع أن 68هكتار الكمية نفسها من المياه 110,000 من
متوسط الغاّلت كان ممتازًا في المنطقة ككل، بقيت 
فوارق كبيرة في إنتاجية المحصول ضمن المنطقة. 

وبلغ متوسط إنتاجية محصول القمح في المنطقة قيد 
الدراسة ضعف المتوسط الوطني. غير أن متوسط 

كان أدنى بنسبة  إنتاجية المحصول لجميع المزارعين
في المائة من المستوى األفضل للغاّلت المحقق  33

ضمن الخطة. فقد عمل جميع المزارعين باألساليب 
الزراعية نفسها، والفرق كان في إدارة المياه، إذ استثمر 
المزارعون الذين حققوا أعلى مستوى من الغالت في 
خزانات لحفظ المياه بحيث يمكن استخدامها عند 

واستثمر آخرون في الري بالضغط؛ واتبع  الحاجة؛
البعض اإلرشادات بشأن مواعيد الري. أما إنتاجية 

محصول الذرة الصفراء فبلغ متوسطه أربعة أضعاف 

المتوسط الوطني، وكان الفارق بين المستوى األفضل 
في المائة، أي أكبر  44والمتوسط لإلنتاجية في المنطقة 

 من الفارق في محصول القمح.

 100ويمكن أن تصل الكفاءة في استخدام المياه إلى 
في المائة في زراعات البيوت الزجاجية. فالبيئة 

 المستقرة والمضبوطة التي تؤمنها البيوت الزجاجية
تتيح التحكم في استخدام األسمدة، والحد من تبخر 
مياه الري، وتسّهل مكافحة اآلفات واألمراض. وفي 

في  (إيكاردا)ث الزراعية مشروع للمركز الدولي للبحو
مان، جرى تصنيع   بيوتالمناطق الجافة في ع 

بالستيكية وتركيبها وتشغيلها على أراٍض طرفية، 
في  60وتمكن المزارعون من تحقيق تحسن بنسبة 

. وبمزيد من التطوير، 69المائة في إنتاجية المحاصيل
يمكن تصميم بيئات مضبوطة للزراعة المائية. وفي 

ئية، ت غمر النظم الجذرية للنباتات مباشرة الزراعة الما
في المياه. وت ضاف المغذيات إلى المياه، وت ستخدم 
التهوية لتوفير األوكسجين. وفي الكثير من الحاالت 
تكون الزراعة المائية باهظة الكلفة على المزارعين. 
وطّورت مشاريع زراعية جديدة في أنحاء المنطقة 

لفة، التي باإلضافة إلى نظم زراعة مائية منخفضة الك
القضاء على الجريان السطحي الضار بالبيئة تستخدم 

في المائة مقارنة باألساليب  80مياه أقل بنسبة 
التقليدية. وباستخدام هذه التقنية، تعمل مشايع 
المزارع المائية في مصر على أراٍض طرفية خارج 
القاهرة وتزود المتاجر الكبرى والفنادق الفاخرة 

 وسلطات خالية من المبيدات. بأعشاب

وفي حين تركز كفاءة استخدام المياه على الكفاءة 
عنى الكفاءة االقتصادية إلنتاجية مياه  المادية، ت 
المحاصيل بقياس قيمة المحاصيل المنتجة لكل 

وحدة من المياه. وهذه اإلنتاجية بالغة األهمية في 
ي، منطقة تعاني من ندرة المياه. وعلى الصعيد العالم

يمكن أن تتفاوت الكفاءة االقتصادية إلنتاجية مياه 
، ويمكن تحسينها من خالل حفظ 8المحاصيل بمعامل 

، وحسن (كاالستغناء عن الحراثة)رطوبة التربة 
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توقيت الري، وحسن إدارة الحصاد وما بعد الحصاد 
. واختيار المحاصيل هو أيضًا عامل 70للحد من الفواقد
معايير قياسية عالمية  4.3 الجدولأساسي. ويعرض 

لمجموعة اإلمكانات المتاحة في كامل نطاق النظم 
الزراعية ومستويات التكثيف، في ظروف كل من 

على في كل الزراعة البعلية والمروية. ويمثل الحد األ
حالة مستوى إنتاجية المياه الذي يمكن تحقيقه في 
الواقع في ظروف أفضل الممارسات. ولهذا التحليل 
قصد بمفهوم تجارة المياه  انعكاسات على التجارة. وي 

االفتراضية فكرة تبادل السلع والخدمات وكذلك المياه 
االفتراضية. فعندما يستورد بلد ما، مثالً، طنًا واحدًا 

 1,300القمح بدالً من إنتاجه محليًا، يوفر حوالي من 
متر مكعب من إمدادات المياه. وإذا كان هذا البلد 

يعاني من ندرة المياه، يمكن استخدام المياه الموفرة 
ألغراض أخرى ذات قيمة أعلى. وإذا كان البلد المصدر 

متر  1,300يعاني من ندرة المياه، يكون قد صدر 
يقية، ألنه استخدمها في زراعة مكعب من المياه الحق

 القمح ولم تعد متاحة ألغراض أخرى.

إنتاجية المياه المادية واالقتصادية   4.3 الجدول

 لمجموعة من المحاصيل

السعر المفترض  المحصول
 لكل كيلوغرام

 /سنت أمريكي)
 (كيلوغرام

اإلنتاجية 
 المادية

م/كيلوغرام)
 (تر مكعب

اإلنتاجية 
 االقتصادية

 /سنت أمريكي)
 (متر مكعب

 30-4 1.20-0.20 20 القمح

 18-5 1.60-0.15 31 األرز

 22-3 2.00-0.30 11 الذرة

 30-9 1.00-0.30 30 العدس

 حبوب
 الفول

30 0.30-0.80 9-24 

 70-30 7.00-3.00 10 البطاطس

 300-75 20.00-5.00 15 الطماطم

 100-30 10.00-3.00 10 البصل

 300-100 3.00-1.00 100 الزيتون

 160-80 0.80-0.40 200 التمر

 .Molden, 2007 المصدر:

بما أن ندرة المياه من العوامل المعيقة لزيادة إنتاج 
وإيرادات المزارع في المنطقة، فمن الضروري زيادة 
كفاءة استخدام المياه المادية واالقتصادية إلنتاجية 
مياه المحاصيل ومن المجدي أن يقترن ذلك بالتقدم 
التكنولوجي لتعزيز إدارة الموارد المائية الشحيحة 

مياه المتاحة. ويمكن توسيع نطاق وزيادة كمية ال
تجميع مياه األمطار على غرار الممارسة المّتبعة في 
 بادية األردن وبادية الجمهورية العربية السورية. 

وفي المنطقة إمكانات كبيرة إلعادة استخدام مياه 
الصرف الصحي، وفي األردن ومصر نماذج ناجحة. 

صحي وتؤمن محطة السمراء لمعالجة مياه الصرف ال
في المائة من المياه المستخدمة  10في األردن حوالي 

ساعة /طكيلووا 230,000في الزراعة. وتولد المحطة 
 80من الطاقة من الغاز الحيوي يوميًا، ما يلّبي قرابة 
في المائة من احتياجاتها ويقّلل من اعتمادها على 

. أما إعادة استخدام مياه الصرف 71الشبكة الوطنية
 فهي من الموارد المهملة إلى حد كبير في المنطقة، 

ما عدا في مصر، التي تعتبر رائدة على الصعيد 
 .72العالمي في تكنولوجيات وممارسات الصرف

وال بد من اعتماد حوافز لحسن استخدام المياه بهدف 
يت ضمان االستدامة البيئية والكفاءة االقتصادية. وبق
السياسات المائية المتبعة التي تقودها الدولة حتى 

قبل عشرين عامًا، تركز على االكتفاء الذاتي والزراعة 
المروية، وتقدم في الكثير من األحيان ضمانات 

لألسعار. ومع نجاح هذه السياسات عمومًا في تنمية 
الزراعة، لم تخل  من اختالالت، كاإلفراط في تخصيص 

وعدم إدارة الطلب عن طريق التقنين المياه للزراعة؛ 
أو التسعير، األمر الذي أدى إلى انخفاض الكفاءة في 
استخدام المياه؛ وعدم وجود ضوابط على استخراج 

المياه الجوفية، الذي أدى إلى استنفادها؛ وإنتاج 
 محاصيل غذائية منخفضة القيمة.

وتعززت االختالالت المرتبطة بالسياسة الزراعية بفعل 
افز التي نشأت عن معونات دعم الطاقة. فقد الحو

أسهمت معونات الدعم هذه في تخفيض كلفة ضخ 
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المياه، فتحّسنت الربحية المالية لضخ المياه السطحية 
 ألغراض الري واستخراج المياه الجوفية. وأسفر 
ذلك عن انخفاض احتياطي المياه الجوفية غير 
 لى المتجددة في بعض األماكن. وأوضح األمثلة ع

ذلك في شبه الجزيرة العربية، حيث أّدى تدني أسعار 
الطاقة إلى استنزاف العديد من طبقات المياه 

 الجوفية األحفورية.

وفي اآلونة األخيرة، تطورت السياسات إلى المزيد من 
التركيز على السوق. فلدى معظم البلدان المتقدمة 
قطاع زراعي عالي القيمة وموجه في أحيان كثيرة 

التصدير، حيث االستثمار واإلنتاج والتسويق هي نحو 
أنشطة يقوم بها القطاع الخاص، وتستند إلى إطار 
قانوني وتنظيمي يدعم استثمارات القطاع الخاص 

 ويراقب جوانب السلع العامة كاستخدام المياه. 
وفي الوقت نفسه، يحمي معظم البلدان الدور الحاسم 

ة في تأمين ألصحاب الحيازات الصغيرة في الزراع
سبل العيش، وذلك بدعم الزراعة في إطار برامج 

التنمية الريفية، وال سيما من خالل البحوث وخدمات 
وتأمين  (كتطوير الري)اإلرشاد، ودعم االستثمار 

عناصر اإلنتاج. وفي الكثير من البلدان، ا حرز تقدم 
كبير نحو التكامل في األنماط الزراعية. ففي المغرب، 

ف الخطة الخضراء إلى إشراك أصحاب مثالً، تهد
 الحيازات الصغيرة في اإلنتاج الزراعي الموجه 
 نحو السوق. وبدأت السياسات أيضًا تركز على 

قيمة النظم اإليكولوجية والخدمات البيئية التي 
 توفرها المناطق الريفية، مثل منع تسرب المياه 

 وحفظ التربة، وعلى الخدمات االجتماعية 
 مثل الحفاظ على التراث الثقافي والثقافية 

 والزراعة التقليدية.

دور الزراعة عزيز لت يةخيارات سياسات  .واو

 في األمن الغذائي

يمكن أن تسهم الزراعة، على الرغم من القيود 
الجغرافية المناخية في المنطقة، في توفير الغذاء 
وإمكانية الحصول عليه بطرق تستوفي االستدامة 

والطريق إلى ذلك يكون بالتركيز على البيئية. 
االستثمارات والحوافز التي تدعم الزراعة الموجهة 

نحو السوق وتحقيق أقصى دخل لكل وحدة من المياه 
المستهلكة. وهذا يعني التركيز على المنتجات ذات 
القيمة االقتصادية المضافة المثلى لكل وحدة من 

اج التي توفر المياه المستهلكة، وعلى نظم وأنماط اإلنت
أعلى مستويات الدخل للمزارعين، وتوّلد للبلد أو توفر 

 العمالت األجنبية.

وهناك حاجة إلجراء تحليل دقيق لتحديد المقايضات 
والفرص الصحيحة، إذ أظهرت دراسة أجريت مؤخرًا 

في المائة من  85أن باستطاعة المغرب تحقيق 
حالي، االكتفاء الذاتي من الحبوب بمستوى الغاّلت ال

وأنه يمكن تحقيق االكتفاء الذاتي الكامل إذا ارتفعت 
في المائة. غير أن كلفة هذا االكتفاء  40الغاّلت بنسبة 

مليارات دوالر في  10الذاتي ستكون مرتفعة لتقارب 
، من خالل خسارة إيرادات بسبب 2022-2008الفترة 

عدم إنتاج محاصيل أعلى قيمة. وإذا أنتج المغرب 
عالية القيمة بدالً من الحبوب، فيمكن محاصيل 

من  استخدام األموال الستيراد كمية أكبر بكثير
الحبوب. وباإلضافة إلى ذلك سيوّلد إنتاج محاصيل 
عالية القيمة للعاملين من غير أصحاب الحيازة فرص 

 .73عمل زراعية تفوق ما يؤمنه إنتاج الحبوب
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 سياساتية محددة خيارات عدة 

 االهتمامب جديرة

تطوير زراعة أكثر استدامة ومنعة: يتطلب ذلك 
سياسات وممارسات تركز على الكفاءة في استخدام 
ر الموارد المائية ومعالجة نوعية التربة والتصدي لتغيّ 

المناخ. ومن أكثر النهج فعالية النهج الكلي الذي يشمل 
 قضايا إدارة كل من األراضي والمياه.

ة اإلنتاجية: تظهر االستثمار في بحوث التكّيف لزياد
الدراسات أنه من خالل تكييف التكنولوجيا يمكن أن 
تنمو الغاّلت، بما في ذلك غاّلت الحبوب بشكل كبير 
في المنطقة، حتى في ظل أثر تغّير المناخ. ويمكن 

حتى التعويض عن اآلثار السلبية لتغير المناخ 
بتحسين كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها. وتشير 

معهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية إلى دراسة لل
أن تطبيق تدابير تحسين اإلنتاجية من المحتمل أن 

 يبقي على ارتفاع الغاّلت حتى منتصف القرن، 
ر ولو بقي الناتج دون اتجاهه المعهود بسبب تغيّ 
المناخ. وبعد ذلك، تبدأ الغاّلت باالنخفاض بفعل 

 .74ضغوط الموارد الطبيعية وتغير المناخ

اعتماد تكنولوجيا جديدة: في هذا اإلطار يمكن أن 
يفيد كل من تحسين التقنيات الزراعية واختيار 
أصناف المحاصيل التي تقاوم الجفاف والحرارة 

وتحسين إدارة استخدام المياه لزراعة الغاّلت. ويمكن 
أن تكون تكنولوجيات تحسين كفاءة استخدام المياه، 

على أن يجري  مثل الري بالتنقيط، ذات جدوى،
 تكييفها حسب السياقات المؤسسية والهيدرولوجية.

تحسين الكفاءة واإلنتاجية في استخدام المياه: تنبغي 
إعادة توجيه جميع النظم الزراعية نحو تحقيق المزيد 
من الدخل لكل قطرة مياه. ففي الزراعة المروية، مثالً، 
ل ينبغي أن تشمل االستثمارات البنى التحتية، كالتحوّ 

إلى نظام الري بالضغط، وكذلك اعتماد نظم القياس 
والمراقبة والرصد، وآليات المساءلة وبناء القدرات. 

ولتشجيع هذه النهج التقنية لكفاءة استخدام المياه، 
ينبغي اعتماد سياسات استرداد الكلفة والتقنين. 
وينبغي أن تتناول سياسات استرداد الكلفة الندرة 

 والفرصة البديلة.

ستغالل الميزة النسبية في الزراعة: من المحتمل أن ا
يكون ذلك في التسويق التجاري لجميع المزروعات، 

مع التحّول إلى نظم اإلنتاج المكثف والمحاصيل التي 
تحقق أكبر قدر من العائد االقتصادي لكل قطرة مياه. 

وفي الكثير من الحاالت، يكون استيراد الحبوب 
ف الحيوانية أقل كلفة من والبذور الزيتية واألعال

إنتاجها محليًا. وفي المقابل، يمكن التركيز على إنتاج 
المحاصيل النقدية لتلبية الطلب في المدن السريعة 

 النمو في المنطقة وألغراض التصدير.

حّسن تطوير  رجح أن ي  توفير إطار داعم من الحوافز: ي 
األسواق والتغّيرات المحتملة في األسعار العالمية 

الحوافز التي ينبغي دعمها بسياسات تشّجع الشركات 
ومشاريع القطاع الخاص. ويمكن تحقيق زيادة في 

الناتج والدخل بالتوفيق بين تحسين الربحية وزيادة 
 ثقة المستثمرين.

تحسين اإلنتاجية واإلمكانات التجارية لنظم الزراعة 
البعلية: فيما يتعلق بالنظم الزراعية البعلية، هناك 

هج فّعالة لمعالجة القيود التي تواجه حاج ة إلى اتباع ن 
المنطقة، من حيث تدني توفر المياه وتغيره من جهة، 

 وملوحة التربة ونقص المغذيات من جهة أخرى. 
ولم تول  الحكومات وال المؤسسات حتى اآلن الزراعة 
البعلية االهتمام الكافي. ويتطلب تمكين المزارعين 

محاصيل البعلية من زيادة الذين يعتمدون على ال
الغاّلت مزيدًا من الجهود في البحث والتطوير. ويحّدد 

مجموعة من االستراتيجيات والتقنيات  4.4 الجدول
 التي من المجدي العمل على وضعها.
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 اجية الزراعة البعليةاستراتيجيات وتقنيات لتحسين إنت  4.4 الجدول

استراتيجية إدارة المياه  الهدف
 المستخدمة للزراعة

 التقنيات الغرض

تحسين كفاءة استخدام 
المياه بزيادة المياه 
المتاحة لمنطقة جذور 
 النباتات في التربة

تركيز األمطار حول جذور  حفظ التربة والمياه
 المحاصيل

 حفر الزرع

تحقيق الحد األقصى من  
 مياه األمطاررشح 

 كونتوريةإنشاء مدرجات، زراعة 
قّية) ، زراعة حافظة للموارد، (تسام 

 أخاديد، خنادق متداخلة
التخفيف من حدة موجات  تجميع المياه

الجفاف، حماية الينابيع، 
إطالة موسم الزرع، تمكين 

 الري خارج الموسم

سدود سطحية، خزانات تحت سطح 
األرض، برك المزارع، وتمديدات 

 المياه تجديدالتحويل و

زراعة جافة، تجليل، زراعة حافظة  خفض التبخر غير المنتج إدارة التبخر
للموارد، زراعة مختلطة، إنشاء 
مصدات الرياح، حراجة زراعية، 
 تقوية مبكرة للنباتات، حواجز نباتية

تحسين إنتاجية المياه 
بزيادة اإلنتاجية لكل 

 وحدة من المياه المستهلكة

اإلدارة المتكاملة للتربة 
 والمحاصيل والمياه

زيادة نسبة النتح البخري 
الذي يتدفق كنتح منتج 
يحقق محصول أكثر لكل 

 قطرة مياه

زيادة قدرة النباتات على استيعاب 
المياه من خالل الزراعة الحافظة 

، تحسين (مبكرة)للموارد، زراعة جافة 
أنواع المحاصيل، استغالل أمثل 

ارة خصوبة التربة، للمساحة، إد
ثلى في زراعة المحاصيل،  مداورة م 
زراعة مختلطة، مكافحة اآلفات، 

 إدارة المادة العضوية

 .Molden, 2007 المصدر:
 

تعزيز التكامل والكفاءة في سالسل اإلنتاج والسالسل 
الغذائية: يمكن تحسين اإلنتاجية وإدارة المخاطر من 

من "خالل تحسين الكفاءة العامة في سالسل اإلمداد 
. وتختلف التحديات بين بلد "المزرعة إلى المائدة

مان، مثالً، يمكن تخفيض الفواقد بعد  وآخر. ففي ع 
عن طريق  في المائة أو أكثر 25تها الحصاد البالغة نسب

تحسين اإلدارة في الحقول وتبريد الحقول في الوقت 
المناسب. ويمكن التحكم بأثر الحرارة الشديدة على 
الفواقد ما بعد الحصاد عند تخزين األغذية وتوزيعها 
بالتخزين البارد الكافي وتبريد األغذية خالل درجات 

لمخاطر عند الحرارة القصوى. ومن شأن إدارة ا
االختناقات في البنى التحتية للتخزين والنقل أن تزيد 

القيمة على امتداد السلسلة. ويعاني بعض البلدان من 
اختناقات في الموانئ، بينما تعاني بلدان أخرى من 

 عدم كفاءة نظم النقل البري.

تطبيق سياسات وبرامج لحماية المنتجين الفقراء 
ون صغار المنتجين والمهمشين ونظم االنتاج: سيك

الفقراء في المناطق النائية والبيئات الطرفية هم 
األكثر تعرضًا آلثر تغير المناخ والظروف المناخية 

القصوى. ويظل الرعي، وهو نظام يتكّيف تقليديًا مع 
الجفاف، مصدرًا مهمًا للمنتجات الحيوانية، ولكنه 

سيزداد اعتمادًا على شراء علف الحيوانات 
االستباقية إلدارة الجفاف وإدارة مخاطر  واإلجراءات



74 

المناخ. وسيكون من الضروري دعم تطوير نظم حديثة 
إلدارة المراعي واالستثمار في البنى التحتية لزيادة 
اإلنتاجية واالستدامة. وفي معظم البيئات الطرفية، 

 ستحتاج األسر إلى الدعم للتحّول عن الزراعة.

تحسين اإلنتاجية واالستدامة في قطاع الثروة 
الحيوانية: يواجه القطاع صعوبات بسبب شح الموارد 

 الطبيعية، وال سيما العلف والمياه، واالفتقار إلى 
 البنى التحتية الداعمة والخدمات، وإرث السياسات 

يد من غير السليمة. ويتعرض القطاع اليوم للمز

المخاطر بفعل تغير المناخ وندرة المياه. ومع ذلك، 
يمتلك هذا القطاع إمكانات للنمو. وباإلضافة إلى دعم 
نظم الرعي، يمكن تحسين النظم المختلطة من خالل 
تحسين الصحة الحيوانية، والخدمات المالية والبنى 
التحتية، وتحسين الحصول على موارد بديلة للعلف 

 ثل مخّلفات صناعات األغذية. منخفضة الكلفة م
وفيما يتعلق بالنظم المكثفة من الضروري وضع إطار 
تنظيمي لضبط أثرها السلبي على الموارد الطبيعية 

والصحة العامة، إلى جانب اعتماد تكنولوجيا جديدة 
لتحسين اإلنتاجية.

  



 التجارة الموثوقة أساس
لألمن الغذائي في المنطقة

.5





 

 

 التجارة الموثوقة أساس لألمن الغذائي  .5

 في المنطقة

تثير فكرة االكتفاء الذاتي باألغذية ردود 
فعل عاطفية قوية تستند إلى الغريزة 
الطبيعية واالرتباط باألرض القائم على 

الشعور الوطني، فضالً عن مخاوف 
صّدرة.  ومع التعرض الستغالل البلدان الم 

ذلك، نجحت بلدان عديدة في إدارة أمنها 
الغذائي من خالل االعتماد جزئيًا أو 

بالكامل على األسواق العالمية لسنوات 
من  17من الهدف  10عديدة. والمقصد 

أهداف التنمية المستدامة، وهو ركيزة 
أساسية لوسائل تنفيذ خطة التنمية 

نظام "، يدعو إلى 2030المستدامة لعام 
عدد األطراف عالمي وقائم على تجاري مت

. "القواعد ومفتوح وغير تمييزي ومنصف
من  2ويؤيد المقصد جيم من الهدف 

تدابير "أهداف التنمية المستدامة اعتماد 
لضمان سالمة أداء أسواق السلع 

األساسية ومشتقاتها، وتيسير الحصول 
على المعلومات عن األسواق في الوقت 

حتياطيات المناسب، بما في ذلك عن اال
من األغذية، وذلك للمساعدة على الحد 

. وانطالقًا من "من شدة تقلب أسعارها
هذه المقاصد، يقدم هذا الفصل تحليالً 

لسبل تحسين األمن الغذائي في المنطقة 
العربية، ومنها تدابير إدارة مخاطر 

العرض واألسعار المرتبطة بتزايد االعتماد 
 على واردات المواد الغذائية.

كبيرة نسبة المنطقة العربية تستورد   .ألف

 ومتزايدة من األغذية

شهدت المنطقة العربية طلبًا متزايدًا على األغذية خالل العقود 
الماضية، تزامن مع النمو السكاني والتوسع العمراني ونمو الدخل. 

ويتزايد اعتماد المنطقة على األسواق العالمية في تأمين 
األساسية، التي تتجاوز بكثير قدرة اإلنتاج احتياجاتها من األغذية 

المحلي. وتزايد الواردات هو، في العديد من البلدان الغنية بالنفط، 
نتيجة لزيادة الدخل. والمنطقة العربية ككل تشغل موقعًا رئيسيًا 

. فهذه (5.1 الشكل)في األسواق العالمية من حيث شراء األغذية 
في المائة تقريبًا من سكان العالم،  5المنطقة التي تضم فقط 

تستورد أكثر من ثلث كمية لحوم األغنام وأكثر من ربع كمية القمح 
 والحليب في األسواق العالمية.

ات اتساع الفجوة بين وعرض الفصل حول توفر األغذية اتجاه
استهالك الغذاء وإنتاجه في المنطقة، إذ تبين أن االستهالك ينمو 

بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة نمو اإلنتاج للعديد من السلع الغذائية 
األساسية. وعرضت فجوة الحمولة الفعلية بالطن للواردات بنسب 

 الشكل)االكتفاء الذاتي التي تتراجع بسرعة في حالة بعض السلع 
. ويتوسع هذا القسم في مناقشة هذه الموضوع، مركزًا على (1.6

التداعيات المالية العتماد المنطقة على الواردات. وتسجل واردات 
الحيوانية إلى المنطقة العربية زيادة  المواد الغذائية والمنتجات

مليار دوالر في  90، بحيث تجاوزت قيمتها 2000مطردة منذ عام 
، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات شاملة عن قيمة 2013عام 

التجارة في قاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية في منظمة 
طقة األغذية والزراعة. وخالل الفترة نفسها، سجلت صادرات المن

من األغذية زيادة، ولكنها متواضعة، فكانت الحصيلة عجزًا تجاريًا 
 مليار دوالر. 75في المنتجات الغذائية والحيوانية يعادل 
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 2016-2014األسواق العالمية، كنسبة مئوية من واردات المنطقة العربية   5.1 الشكل

 

 .FAO CCBS database; FAO GIEWS, 2017a المصدر:

 الموازين التجارية للسلع الغذائية في المنطقة العربية  5.2 الشكل
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 .FAO, 2017aقاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية في منظمة األغذية والزراعة؛  المصدر:
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والحبوب هي السلعة الرئيسية في سلة األغذية 
المستوردة، وقد خّلف استيرادها عجزًا تجاريًا 

مليار دوالر في السنوات األخيرة  30تجاوزت قيمته 
ي الحبوب منتجات اللحوم حيث . وتل(5.2 الشكل)

مليار  7مليار دوالر، ومنتجات األلبان  9يبلغ العجز 
مليار دوالر، والزيوت النباتية  6دوالر، والسكر 

مليار دوالر لكل منها،  5والفواكه والخضار 
مليار دوالر،  1.2مليار دوالر، والبقول  2والمشروبات 

 مليار دوالر. 8وجميع المنتجات األخرى 

شهدت المنطقة وال تزال زيادة متسارعة في لقد 
. وبلغت (5.2 الشكل)اإلنفاق على واردات األغذية 

معدالت النمو السنوي لواردات األغذية في الفترة 
في المائة،  15، نحو 2013-2010والفترة  1995-1998

 في المائة خالل الفترة من  2مقابل أقل من 

. وبلغت معدالت النمو 1998-1995إلى  1980-1983
نفسها لجميع السلع الغذائية،  المستوياتية السنو

وحّلت المشروبات واللحوم في رأس القائمة، إذ 
في المائة على الترتيب،  18و 19سجلتا نموًا بمعدل 
 .2013-2010إلى  1998-1995خالل الفترة من 

، سجلت جميع البلدان العربية 2013-2010وفي الفترة 
التجاري لألغذية، رصيدًا سلبيًا في إجمالي الميزان 

. ومن البلدان (5.3 الشكل)كما في األعوام السابقة 
التي سجلت أكبر عجز في تجارة األغذية معظم بلدان 

وعلى رأسها مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، 
مليار  15المملكة العربية السعودية، حيث بلغ العجز 

مس ) 2013-2010دوالر تقريبًا في الفترة  ما يعادل خ 
. (العجز اإلجمالي في تجارة األغذية في المنطقة

وتحّل في المرتبة الثانية اإلمارات العربية المتحدة 

مليار دوالر، فالعراق حيث  8والجزائر حيث بلغ العجز 
مليار دوالر. ومن البلدان التي لديها  6رب العجز قا

عجز كبير في األغذية من حيث القيمة المطلقة، بلدان 
كبيرة غير غنية بالنفط كمصر، وكذلك اليمن والمغرب 

 ولبنان واألردن والجمهورية العربية السورية.

النمو السنوية للواردات معدالت   5.1 الجدول

 في المنطقة العربية

النمو في الفترة  الفئة
 1998-1995من 
  2013-2010إلى 

 (بالنسبة المئوية)

النمو في الفترة من 
إلى  1995-1998

2010-2013  
 (بالنسبة المئوية)

 الغذائيةالمواد 
 والحيوانية

1.6 14.5 

 19.3 2.5 المشروبات

- اللحوم 1.4 18.1 

الفواكه 
 والخضار

1.3 15.6 

 14.4 1.9 الحبوب

 14.0 5.5 البقول

 13.9 1.4 األلبان

 13.7 0.7 السكر

الزيوت 
 النباتية 

7.6 13.4 

- فئات أخرى 0.5 11.7 

 ,FAOمنظمة األغذية والزراعة، لقاعدة البيانات اإلحصائية  المصدر:

2017a. 
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 العجز التجاري في األغذية في المنطقة العربية حسب البلدان في الفترة   5.3 الشكل

 )دوالر( 2010-2013

 
 .FAO, 2017a ،قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة األغذية والزراعة المصدر:

 
 عبء االعتماد على الواردات   .باء

على البلدان التي تنفق حصة كبيرة  كبير

من إيرادات العمالت األجنبية على 

 واردات األغذية

ليس العجز في تجارة األغذية بحد ذاته مشكلة لألمن 
الغذائي الوطني: فالعديد من البلدان في جميع أنحاء 
العالم تلبي احتياجاتها الغذائية باالعتماد الجزئي أو 

، 1الكامل على األسواق العالمية. وكما ورد في الفصل 
يمكن ضمان توفر الغذاء باالستيراد، وتمويله من 

سلع وخدمات أخرى. وفي المنطقة الصادرات من 
ككل، كان مجموع الميزان التجاري للبضائع إيجابيا  

على مدى عدة عقود، وال سيما بعد أواخر التسعينات 
، بلغ إجمالي الفائض 2013. وفي عام (5.4 الشكل)

 360التجاري لمجموع تجارة البضائع في المنطقة نحو 
مليار دوالر  30مليار دوالر، مسجال  ارتفاعا  من نحو 

قبل ذلك بعشرة أعوام، وصفر تقريبا  قبل عشرين عاما ، 
 أي في أوائل التسعينات.
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 دوالر( 1,000) االتجاهات اإلجمالية لتجارة البضائع في المنطقة العربية  5.4 الشكل

 
 .FAO, 2017a ،قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة األغذية والزراعة المصدر:

 
اإليجابي في ميزان التجارة غير أن هذا التطور 

الخارجية اإلجمالي للمنطقة العربية ككل، يحجب 
 . (5.5 الشكل)فوارق كبيرة بين فرادى البلدان 

 كان مدفوعا   والواقع أن الفائض التجاري اإلجمالي
إلى حد كبير بصادرات النفط والغاز، وتستفيد منه 
فقط مجموعة البلدان الغنية بموارد النفط والغاز. 
وتستحوذ أربعة بلدان، المملكة العربية السعودية 

 واإلمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، 
 في المائة من فائض المنطقة في تجارة  83على 

 . ويعادل مجموع 2013-2010السلع في الفترة 
الفائض التجاري لهذه البلدان األربعة خمسة أضعاف 
 من العجز التجاري لجميع البلدان. ويصل الفائض 

 في المملكة العربية السعودية وحدها إلى 
 أكثر من ضعفي هذا العجز. أما بلدان المنطقة 
 التي في عجز تجاري عام، فهي مصر والمغرب 

 والجمهورية العربية  ولبنان واألردن وتونس
السورية وفلسطين، ولدى معظمها عجز كبير في 

تجارة األغذية قد يقّوض قدرتها على الحفاظ على 
 أمنها الغذائي.

ولعل نسبة اإلنفاق على واردات األغذية من مجموع 
إيرادات صادرات البضائع هي أدق المؤشرات لتقييم 

يقّيم االستدامة في استيراد األغذية. فهذا المؤشر 
مدى اعتماد أي بلد من البلدان على نفسه. فعندما 

تمثل واردات األغذية نسبٌة صغيرة وثابتة من إيرادات 
الصادرات في بلد ما، يكون هذا البلد قادرا  على تحمل 
كلفة واردات األغذية. وعندما تمثل واردات األغذية 

حصة كبيرة وغير ثابتة من إيرادات الصادرات في بلد 
ال يملك البلد القدرة على تحمل تكاليف واردات ما، قد 

 5األغذية. وعلى صعيد العالم، ال تتجاوز هذه النسبة 
 7في المائة. أما في المنطقة العربية، فقارب متوسطها 
في المائة في األعوام األخيرة، وأظهر اتجاها  نزوليا  

عن األعوام السابقة، إذ بلغت النسبة في أواخر 
 .(5.6 الشكل)في المائة  18الثمانينات 
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  2013-2010الواردات( في المنطقة العربية، -صافي تجارة البضائع )الصادرات  5.5 الشكل

 دوالر( 1,000)

 
 .FAO, 2017a ،منظمة األغذية والزراعةلقاعدة البيانات اإلحصائية  المصدر:

صادرات البضائع في المنطقة ل الكليمجموع المن  اتوالحيوان األغذيةحصة واردات   5.6 الشكل

 العربية )بالنسبة المئوية(

 
 .FAO, 2017a ،اإلحصائية لمنظمة األغذية والزراعةقاعدة البيانات  المصدر:
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ولكن، كما هو الحال مع اإلحصاءات األخرى، يحجب 
المتوسط اإلقليمي للمنطقة فوارق كبيرة بين بلد وآخر 

ومجموعة وأخرى من مجموعات البلدان. وكما هو 
متوقع فإن بلدان مجلس التعاون الخليجي لديها 

في المائة، وقد شهدت،  5نسب منخفضة تقارب 
بة على مر كمجموعة، انخفاضًا مطردًا في هذه النس

. وباستثناء الكويت في فترة (5.7 الشكل)األعوام 
الحرب، ظلت نسب هذه البلدان ثابتة نسبيًا في سياق 

بي اتجاه نزولي عام. وتبلغ نسب بلدان المغرب العر
كمجموعة حوالي ضعف نسب بلدان مجلس التعاون 
الخليجي وهي أيضًا أكثر تقلبًا. وتبرز المغرب بين 

 بلدان المجموعة بأن لديها أعلى نسبة وأكثرها تغيرًا.

أما الوضع في بعض بلدان المشرق العربي فيدعو 
للقلق إذ تستورد الجمهورية العربية السورية، نتيجة 

غذائية تفوق المجموع الكلي النزاع الجاري موادًا 
لصادراتها من البضائع، وقد تفاقم هذا الوضع مع تطور 
األزمة. ولدى بلدان أخرى في مجموعة بلدان المشرق 

في المائة، ولكنها مع ذلك تطرح  100العربي نسبًا دون 
مشكلة. فلدى لبنان مشكلة طويلة األمد، إذ ينفق ما 

تصدير على في المائة من إيرادات ال 40يزيد عن 
 ، تنفق فلسطين على 1995األغذية. ومنذ عام 

األغذية الجزء األكبر من إيرادات التصدير، مسجلة 
في المائة في  20زيادة كبيرة عن نسب أدنى من 

 الفترة السابقة.

أما المشكلة الكبرى فهي الوضع في مجموعة أقل 
البلدان نموًا. ففي جيبوتي، حيث تفوق باستمرار 

المواد الغذائية المجموع الكلي لقيمة  وارداتها من
 400جميع صادراتها من البضائع، بلغت النسبة حديثًا 

في المائة عدة مرات. ولدى جزر القمر والصومال أيضًا 
في المائة، وأحيانًا  100نسب مرتفعة ومتقلبة، تتجاوز 

في المائة. وتعتمد هذه البلدان اعتمادًا  200تتجاوز 

والقروض الدولية، بما في ذلك كبيرًا على المنح 
. وقد 75المعونات الغذائية وكذلك التحويالت المالية

تكون لدى البلدان األخرى من مجموعة أقل البلدان 
نموًا نسب أدنى، لكنها متقّلبة للغاية: فاستقرار األمن 
الغذائي معرض للخطر بسبب انخفاض االستهالك في 

 غذية.بعض األعوام تحت وطأة أعباء واردات األ

وال شك في أن االعتماد على استيراد األغذية 
محفوف بالعديد من المخاطر، جراء تقلبات األسعار 
صّدرة وكذلك اعتبارات شروط  العالمية للسلع الم 
التبادل التجاري. وتبقى استدامة األمن الغذائي 

هاجسًا كبيرًا للبلدان التي تنفق على واردات األغذية 
مجموع إيرادات تصدير  حصة مرتفعة ومتقلبة من

البضائع. وحتى إذا استطاعت هذه البلدان الحفاظ 
على إيراداتها من الصادرات، فهي تبقى معرضة لخطر 

أو الزيادة في حجم /ارتفاع األسعار العالمية لألغذية و
األغذية المستوردة، بسبب انخفاض حاد في اإلنتاج 
ي المحلي لألغذية وما يترتب على ذلك من تغّيرات ف
السياسة العامة فضالً عن التطورات في االقتصاد 

الكلي والمالية العامة. وظهرت تداعيات هذه المخاطر 
، 2008-2007خالل أزمة الغذاء العالمية في الفترة 
. وفي (5.8 الشكل)عندما ارتفعت األسعار ارتفاعًا حادًا 

ذلك الوقت، تفاقمت اآلثار الناجمة عن االضطرابات 
المناخية، على أثر فرض قيود على الصادرات في 
وّردة الرئيسية. وطاولت آثار  العديد من البلدان الم 

ارتفاع األسعار األسر المعيشية والموازنات الحكومية 
ة من العالم، بما في ذلك المنطقة في البلدان المستورد

العربية، وتعرض أمنها الغذائي للخطر. وبعد عودة 
أسواق السلع الغذائية العالمية إلى طبيعتها، كشفت 

األزمة عن المخاطر التي تتعرض لها البلدان 
المستوردة، وال سيما بلدان مثل جيبوتي وجزر القمر 

والصومال، حيث تستأثر واردات األغذية بحصة 
 كبيرة ومتقلبة من مجموع إيرادات التصدير.
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البضائع حسب  المجموع الكلي لصادراتمن ات والحيواناألغذية واردات حصة   5.7 الشكل

 المئوية(مجموعات البلدان )بالنسبة 

  

  
 .FAO, 2017a ،قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة األغذية والزراعة المصدر:
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 األسعار العالمية للسلع الغذائية  5.8 الشكل

 
 .AMIS, 2015 المصدر:

 

لها البلدان  تتعرضمخاطر ال أعلى  .جيم

 بالغاً  اعتماداً تعتمد على االستيراد  يالت

 قليلةمصادر  فيز اإلمدادات لها كترتو

من المخاطر األخرى المترتبة على االعتماد على 
ز مصادر إمدادات األغذية استيراد األغذية درجة تركُّ 

المستوردة. فالبلد الذي يعتمد بشدة على الواردات من 
عدد قليل من الموردين أكثر انكشافًا على المخاطر من 
بلد أقل اعتمادًا على االستيراد ويستورد من مصادر 

 .(5.2 الجدول)عديدة ومتنوعة 

والمقصود بمفهوم نسبة االعتماد على الواردات 
هو نسبة المجموع الكلي  (عكس نسبة االكتفاء الذاتي)

للسعرات الحرارية المستهلكة المستوردة. أما معامل 
تركُّز الواردات فهو مشابه لمعامل جيني الذي يتراوح 
ستخدم عادة في تحليل الدخل  بين صفر وواحد وي 

امه أيضًا لقياس الالمساواة والفقر، ولكن يمكن استخد

في أي توزيع إحصائي. وفي سياق توزيع مصادر 
واردات األغذية، تساوي قيمة هذه النسبة الصفر إذا 
تلقى البلد سعراته المستوردة بنسب متساوية من 

إذا تلقى البلد  1جميع البلدان المصدرة، وتساوي 
 مجموع سعراته الحرارية من مورد واحد.

 قة العربية ككل في الفترة وقد سجلت المنط
من حيث )نسبة اعتماد على االستيراد  2013-2014

، 0.56بلغت  (إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة
لبلدان  0.86لبلدان المشرق العربي و 0.41وتراوحت بين 

مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت نفسه، تركز 
المنطقة على عدد محدود من المصادر في استيراد 

، أي أن أربعة (0.89قيمة المعامل )مواد الغذائية ال
أخماس السعرات الحرارية المستوردة إلى المنطقة 
منشؤها خمسة موردين فقط. والفوارق ضئيلة بين 
مجموعات البلدان، فمعامل تركُّز الواردات لدى بلدان 

 (0.90)وبلدان المغرب العربي  (0.91)المشرق العربي 
البلدان نموًا وبلدان مجلس  أعلى بقليل مما لدى أقل

 .(في المجموعتين 0.87)التعاون الخليجي 
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 (2014-2013ألسواق العالمية لألغذية )متوسط الفترة على االبلدان العربية انكشاف   5.2 الجدول

االعتماد على  اإلنتاج الصادرات الواردات مجموعة البلدان/البلد
 االستيراد

 (النسبة)

 تركّز الواردات
 (المعامل)

 االنكشاف
 الكلي

 (بالمليارات)سعرات حرارية  (المؤشر)

 0.72 0.88 0.81 27,955 2,579 123,822 األردن
الجمهورية العربية 

 السورية
128,379 4,297 220,094 0.36 0.86 0.31 

 0.44 0.90 0.48 273,285 4,456 259,226 العراق
 0.59 0.94 0.63 13,490 717 23,676 فلسطين

 0.61 0.86 0.71 29,679 10,646 82,008 لبنان
 0.33 0.93 0.35 1,296,337 95,360 8,052,52 مصر

 ةلمجموعالمجموع الكلي 
 بلدان المشرق العربي

1,422,363 118,055 1,860,840 0.41 0.91 0.37 

 مجموعةالمجموع الكلي ل
بلدان المشرق العربي 

 بدون مصر
617,111 22,695 564,503 0.51 0.89 0.45 

 0.43 0.86 0.50 138,073 25,211 163,156 تونس
 0.57 0.91 0.62 362,736 18,835 611,925 الجزائر
 0.67 0.86 0.77 43,002 905 147,422 ليبيا

 0.36 0.91 0.39 495,041 17,542 333,781 المغرب
 ةالمجموع الكلي لمجموع
 بلدان المغرب العربي

1256284 62,493 1,038,852 0.53 0.90 0.48 

 0.27 0.86 0.32 5,092 122 2,466 جزر القمر
 0.87 0.88 0.99 525 623 65,274 جيبوتي
 0.40 0.85 0.48 40,219 3,470 40,012 الصومال
 0.56 0.86 0.65 19,803 31 36,923 موريتانيا

 0.69 0.88 0.79 62,001 6,533 239,605 اليمن
 ةمجموعل الكلي المجموع

 نموا   العربيةأقل البلدان 
384,280 10,779 127,640 0.75 0.87 0.65 

 0.82 0.88 0.93 21,074 105,674 397,912 اإلمارات العربية المتحدة
 0.84 0.92 0.92 1,670 3,079 21,528 البحرين
 0.70 0.87 0.80 14,222 26,554 83,792 ُعمان
 0.83 0.90 0.93 2,362 489 30,884 قطر

 0.70 0.88 0.80 18,726 7,340 80,298 الكويت
 0.72 0.86 0.84 140,470 17,764 738,546 المملكة العربية السعودية

 لمجموعة الكليمجموع ال
بلدان مجلس التعاون 

 الخليجي
1,352,960 160,900 198,524 0.86 0.87 0.75 

 0.50 0.89 0.56 3,225,856 352,227 4,415,887 المنطقة العربية

 .والزراعة األغذية منظمة في واألسواق التجارة شعبة المعلومات جمعت :المصدر
 إلتاحة المقارنة. سعرات حراريةُحّولت المؤشرات إلى محتوى  مالحظة:
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 ،واردات بلد ما مرتفعاً  مصادرز إذا كان تركُّ  عمومًا،و
 اعتماده على االستيراد ضئيل، يمكنه التحكم  لكن

ينطبق  قدعلى األسواق العالمية. و هانكشاف درجة في
بالغًا  اعتماداً على االستيراد  يعتمدبلد  علىذلك أيضًا 

زة. على العكس من ذلك، لكن مصادر إمداداته غير مركّ 
بلد ال اعتماد عنالكبير على المخاطر  االنكشاف ينجم
 ألسواق العالمية في الحاالت التي ا على المعني

رتفاع بايقترن فيها ارتفاع االعتماد على االستيراد 
، يمكن التوصل إلى هكذاالواردات.  مصادرز في التركُّ 

على المخاطر من  االنكشافإجمالي لدرجة مقياس 
إلى مؤشر  خالل الجمع بين هذين المؤشرين. واستناداً 

المؤشرين السابقين،  يجمعالذي  الكلي االنكشاف
 علىبلدان المنطقة العربية  انكشافتتراوح درجة 

 بلدان المشرق العربي  لمجموعة 0.37لمخاطر من ا

  بلدان مجلس التعاون الخليجيل 0.75إلى 

بلدان  انكشاف. ويعزى تدني نسبة (5.2 الجدول)
 مخاطر إلى حد كبير إلى ال علىالمشرق العربي 

 مصادرقلة اعتمادها على االستيراد، وليس إلى تركز 
االعتبار بالتحليل  هذاال يأخذ  بالطبع،وارداتها. و

ف مجموعات البلدان على القدرة النسبية لمختل
 استيراد األغذية، وهي مسألة نوقشت سابقًا في 

انكشاف المنطقة  مستوياتهذه الدراسة. مع ذلك، 
ألسواق اعلى  انكشافهالمخاطر، نتيجة ا علىالعربية 

 العالمية، أعلى بكثير من مستويات بلدان أخرى. 

البلدان النامية المستوردة  فئةنظرنا إلى  ما وإذا
 األغذية منظمة حددتها التيية لألغذية الصاف

بلدان من المنطقة  9 بينها من بلدًا، 75 بـ والزراعة
، 0.22 يبلغ الكلي االنكشافأن مؤشر  وجدناالعربية، 
انخفاض متوسط نسبة  بسببإلى حد كبير  وذلك

متوسط معامل  لكن، (0.25)االعتماد على الواردات 
متوسط ال منبقليل  أعلى (0.90)تركّز الواردات 

 .لمنطقة العربيةل

لتعزيز النواحي  يةخيارات سياسات  .دال

 ألمن الغذائيل التجارية

تواجه البلدان العربية التي تستورد نصيبًا كبيرًا من 
احتياجاتها من األغذية من األسواق العالمية 

مخاطر  (1)مجموعتين مترابطتين من المخاطر: 
متاحة في  اإلمدادات، إذ قد ال تكون اإلمدادات

 (2)األسواق العالمية ليكون بإمكان البلدان استيرادها؛ 
 مخاطر األسعار، إذ قد ترتفع أسعار السوق العالمية 

 بما يتجاوز المستويات التي يمكن أن يتحملها 

 .76البلد المستورد

يتفق الخبراء في السلع الغذائية على أن اإلمدادات 
ستصبح أقل  العالمية من السلع الغذائية والزراعية
 ، 77وفرة في المستقبل بسبب عدة عوامل

بما في ذلك ندرة األراضي والموارد المائية وتغير 
، وتناقص العائدات على االستثمار في 78المناخ

 . وكانت التقّلبات 79اإلنتاجية وارتفاع أسعار الطاقة

وال تزال دائمًا سمة أساسية لألسواق الزراعية وكانت 
ى المدى القصير سريعة. غير التعديالت من أحداث عل

أن شواغل جديدة نجمت عن األزمة الغذائية العالمية 
، منها تزايد الروابط بين أسعار 2008-2007في الفترة 

المواد الغذائية وأسعار الوقود. وحتى اآلن، اقتصرت 
 الروابط مع قطاع الطاقة أساسًا على جانب اإلنتاج، 

وإنتاج األغذية  إذ تساهم الطاقة في اإلنتاج الزراعي
. ولكن منذ األزمة، توّسعت (كاألسمدة والوقود لآلالت)

تلك الروابط لتشمل كل من مدخالت ومخرجات 
اإلنتاج الزراعي. وكان إلنتاج الوقود الحيوي دور 

رئيسي في تعزيز أسعار المواد الغذائية في السنوات 
األخيرة، بالرغم من تباين اآلراء حول األهمية النسبية 

انات الدعم وارتفاع أسعار الطاقة في نمو صناعة إلع
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. وكشفت األزمة شواغل أخرى في 80الوقود الحيوي
وال سيما نشاط المضاربة في  النظام العالمي لألغذية

أسواق األغذية اآلجلة، ما يزيد من تحركات األسعار 
على المدى القصير، مع أنه قد ال يكون هناك آثار 

 لتقلبات.ن ظمية طويلة األجل على ا

وتتوفر عدة وسائل إلدارة المخاطر الناجمة عن 
االعتماد على واردات األغذية، بعضها يفيد البلدان 
المستوردة الصافية لألغذية. وينبغي بذل الجهود 

لتعزيز فعاليتها بغية تحسين األمن الغذائي، وال سيما 
 في البلدان األكثر انكشافًا على المخاطر. ويصف 

القسم بعض هذه الوسائل المتاحة  ما تبقى من هذا
 على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي.

 الوسائل المتاحة على الصعيد الوطني .1

تشمل هذه الوسائل، على الصعيد الوطني: زيادة 
اإلنتاج في البلدان التي يكون فيها اإلنتاج مربحًا 
اقتصاديًا ومستدامًا بيئيًا؛ وتوجيه االستثمار نحو 

ة والبنى التحتية ذات الصلة في بلدان إنتاج األغذي
أخرى لتأمين الحصول المباشر على إمدادات األغذية، 
وخفض كلفة استيراد األغذية؛ والحد من أثر صدمات 

 السوق العالمية.

 زيادة اإلنتاج المحلي: تستطيع حكومات البلدان 

التي لديها إمكانات لزيادة إنتاج األغذية أن تستثمر 
البحث والتطوير، مثالً، في أصناف في )في الزراعة 

. (جديدة من المحاصيل وفي دعم المزارعين الفقراء
وما يعيق تقديم الدعم للزراعة، بما في ذلك الدعم 

الموجه للمزارعين، ال يتعلق بما تجيزه اتفاقات منظمة 
عنى بالتحديات الكبرى التي  التجارة العالمية بقدر ما ي 

 –من الموارد الطبيعية  تواجهها البلدان مثل ثرواتها
 المياه الستخدام البيئية االستدامة حيث من وخاصة
عدم  المنطقة، بلدان أفقر إلى وبالنسبة – الجوفية

 قدرتها على تقديم هذا الدعم في ظل قيود الموازنة.

وقد أشير في الفصل السابق إلى أن االستثمار في 
اإلنتاج المحلي يجب أن يراعي إنتاجية مياه 

المحاصيل. لذلك، فالمطلوب ليس االستثمار وحسب، 
بل أيضًا سياسات التسعير لتأمين الحوافز المناسبة. 
فبتشجيع البلدان على إنتاج المحاصيل التي لديها 

ميزة نسبية طبيعية، وثنيها عن إنتاج المحاصيل ذات 
القيمة المضافة المنخفضة والكثيفة االعتماد على 

التجارة في الحفاظ على المياه، يمكن أن تساهم 
 موارد المياه الثمينة.

االستثمار في بلدان أخرى لتأمين الحصول المباشر 
على إمدادات األغذية: لم تكتف  بعض البلدان بمعالجة 

قضايا اإلنتاج محليًا، بل اتخذت خطوات للتحكم 
باإلنتاج من خالل االستثمار خارج حدودها، فعمدت 

إلى شراء أو استئجار األراضي، حيثما توفرت، 
زت بلدان مجلس ألغراض إنتاج األغذية. وقد حا

وال سيما اإلمارات العربية المتحدة )التعاون الخليجي 
على مساحات واسعة في  (والمملكة العربية السعودية

السودان. لقد كان اللجوء إلى انتاج األغذية في 
البلدان الفقيرة، التي تعاني عمومًا من انعدام األمن 
إلى الغذائي، تطورًا هامًا لكنه مثير للجدل. وقد يشار 

هذه المشاريع القائمة على حيازة األراضي على أنها 
مربحة لجميع األطراف، لكنها في الوقت نفسه تثير 
شواغل بشأن مدى مالءمتها واستدامتها. وال تتعلق 
 هذه الشواغل بمدى استصواب هذه االستثمارات، 

بل بكيفية تنظيم تدفق االستثمار لزيادة الفوائد 
وتقليل المخاطر إلى أدنى االقتصادية واالجتماعية 

حد ممكن. وتعود هذه المشاريع بفوائد متبادلة، شرط 
التقيد بعدد من المبادئ، ومنها حقوق الحيازة، 

والتعويضات، وتوليد العمالة، وتوزيع المحاصيل، 
. وتتطلب مشاريع حيازة األراضي 81ومنافع أخرى

تخطيطًا دقيقًا من جانب البلدان المتلقية والمستثمرة 
 ى حد سواء لتحقيق النجاح والعدل لكال الطرفين.عل

تخفيض كلفة واردات األغذية: ألن العائق الرئيسي في 
وجه الواردات هو القدرة على تحمل تكاليفها، فإن كل 
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خفض كلفة الواردات يدعم األمن الغذائي.  ما ي 
 والمجال واسع لخفض كلفة المواد الغذائية 

البنى التحتية  المستوردة من خالل االستثمار في
لتخزين األغذية ونقلها، وتحسين ممارسات اإلدارة 

والعمليات اللوجستية في سلسلة االستيراد. وفوارق 
األداء كبيرة في سالسل إمدادات الواردات في أنحاء 

 المنطقة، من مشاكل االختناقات في الموانئ، إلى 

عدم كفاءة نظم النقل الداخلي. وقد سجلت المنطقة 
عالمة متدنية في مؤشر األداء اللوجستي العربية 

، فبين بلدان العالم التي (5.9 الشكل)للبنك الدولي 
حّلت في أدنى المراتب، ثالثة من المنطقة العربية. 

بلغ متوسط التكاليف في سلسلة ، 2009وفي عام 
دوالر لكل طن متري من القمح  40إمداد االستيراد 

المستورد في عشرة بلدان عربية، أي أربعة أضعاف 
. ومن األسباب 82متوسط التكاليف في هولندا

الرئيسية الرتفاع الكلفة مشكلتي االختناقات في 
الميناء وعدم كفاءة النقل الداخلي. ويمكن أن تساهم 

حمالت التوعية والبرامج التربوية للحد من فقد 
األغذية وهدرها في تخفيض الطلب على األغذية، 

وبالتالي تخّفف الحاجة إلى توسيع اإلنتاج الزراعي 
 دة حجم الواردات.المحلي أو زيا

الحد من أثر صدمات السوق العالمية: ساهمت أزمة 
في التوعية بالمخاطر  2008-2007الغذاء في الفترة 

واستقرار األسعار المرتبطة باالعتماد  اإلمداداتعلى 
على األسواق العالمية. ويمكن التصدي لمخاطر 

اإلمدادات بتنويع الشركاء التجاريين. وتحدد العالقات 
ارية التاريخية لمعظم البلدان عامة القسم األكبر التج

من وارداتها وصادراتها. ونتيجة لذلك، تركّز بعض 
البلدان نشاطها التجاري مع عدد صغير من الموردين، 
ما يجعلها منكشفة على مخاطر اإلمدادات. ويمكن 
التخفيف من االنكشاف على هذه المخاطر بتنويع 

الممارسة الشائعة في مصادر اإلمدادات المستوردة. و
تأمين مصادر اإلمدادات المناقصات العامة التي يجري 
بموجبها الحصول على إمدادات من مقدمي العطاءات 
األكثر قدرة على المنافسة. وكلما كانت هذه العملية 
تتسم بالشفافية ومفتوحة، ازدادت مشاركة التجار 

 فيها وتنّوع الموّردون.

 بلدًا( 160)الترتيب في مجموعة من  2016مؤشر األداء اللوجستي،   5.9 الشكل

 
 .World Bank, 2016 ؛مؤشر األداء اللوجستي المصدر:
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وهناك أيضًا سبل لالستجابة لمخاطر تقّلب األسعار 
ها مع مرور الوقت. أوالً، يمكن نقل مخاطر خفضو

األسعار إلى الشركاء التجاريين في عملية التصدير من 
خالل ترتيبات طويلة األجل كالعقود اآلجلة أو خيارات 
تسليم كمية معينة من سلعة معينة بسعر معين. ثانيًا، 
يمكن التحوط من مخاطر األسعار باستخدام أدوات 

تأمين المخاطر  قسطدفع  السوق المالية، عن طريق
تناسب مع درجة الحماية المطلوبة. ثالثًا، يمكن ي

مادي. ويتطلب  غذائيللبلدان أن تستثمر في مخزون 
كثيرًا ما يشار له )المخزون المستخدم لتثبيت األسعار 

أن يشتري القطاع العام  (على أنه مخزون احتياطي
ن السلع عندما تكون األسعار منخفضة، ويطرح المخزو

للتخفيف من وطأة )في السوق عندما ترتفع األسعار 
. وأثيرت قضية (ارتفاع األسعار الناجم عن الندرة

األمن الغذائي في المنطقة  لتوفيرمخزون ال استخدام
أو دون اإلقليمي /العربية على المستوى الوطني و

مرارًا، ونفذ بعض البلدان بالفعل خططًا لالحتفاظ 
على غرار المملكة العربية ) بمخزون كبير لهذا الغرض

السعودية، التي لديها من القمح احتياطي يغطي 
احتياجاتها لمدة ثمانية أشهر تقريبًا، وتعمل على 

. ونظرًا إلى ارتفاع كلفة (شهراً  12زيادته ليغطي 
المخزون، وما يتطلبه من ربط لرأس المال وما يترتب 

ان عليه من فقد وهدر لألغذية، فإن من األهمية بمك
إدارته بعناية. ويتوّسع في هذا الموضوع الفصل 

 المخصص لنمذجة السيناريوهات المستقبلية.

 الوسائل المتاحة على الصعيد اإلقليمي .2

وتتوفر مجموعة متنوعة من الوسائل على الصعيد 
اإلقليمي لمساعدة بلدان المنطقة على التصدي 

للتحدي الذي تواجهه نتيجة العتمادها المتزايد على 
لواردات. ومن هذه الوسائل توسيع التجارة البينية، ا

وتنسيق المعلومات، والتنسيق بشأن المخزونات 
 المادية وصناديق األغذية.

توسيع التجارة البينية: التجارة بين البلدان العربية 
هي دون التوقعات، نظرًا إلى ما تتمتع به المنطقة من 

خصائص جغرافية واقتصادية وثقافية. وحصة 
في المائة من مجموع  10تجارة البينية هي أقل من ال

. وتشير التقديرات 83التجارة في معظم البلدان العربية
إلى أن عثرات التكامل اإلقليمي تتسبب في خسارة 

في المائة من معدل نمو الناتج  2و 1تتراوح بين 
المحلي اإلجمالي. وكان لبعض الخطوات المحدودة 

ية داخل المنطقة في الجمرك تمثل إلغاء التعريفا
إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبعض 
االستثمارات في الطرق واالتصاالت، تأثير ملحوظ 

على خفض كلفة التجارة. لكن اإلمكانات غير المستغّلة 
 تبقى هائلة، وال سيما في مجال إصالح التدابير 

قواعد )غير الجمركية، وتنسيق األطر التنظيمية 
 لنباتية، والقواعد الفنية، واالختبارات، الصحة ا

. وقد وقعت عدة بلدان في (وإصدار الشهادات
المنطقة، بوصفها أعضاء في منظمة التجارة العالمية، 
اتفاق تيسير التجارة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ 

. والهدف من االتفاق هو 2017فبراير /في شباط
ها عبر تسريع حركة السلع واإلفراج عنها وتخليص

الحدود بتبسيط إجراءات وممارسات التخليص 
وتوحيدها، بغية خفض الرسوم، وترشيد إجراءات 

استيراد السلع وتصديرها، وتسريع إجراءات 
. 84التخليص، وتعزيز حرية مرور السلع عبر الحدود

ولتقصير وقت مكوث اإلمدادات الغذائية في العبور 
تخفيض  أهمية بالغة لألمن الغذائي، سواء من حيث

حجم اإلمدادات المنقولة، أو من حيث سرعة 
االستجابة الحتياجات األسواق والطوارئ فيها. ولهذه 
التدابير منافع أخرى أيضًا، إذ تساهم في تسهيل حركة 

المنتجات المصدرة وتعزيز قدرتها التنافسية في 
 األسواق العالمية.

تنسيق المعلومات: يمكن أن يؤدي تنسيق جمع 
لى صعيد المنطقة، في إطار االستفادة من معلومات ع

وفورات الحجم، إلى تخفيض أعباء الكلفة لجميع 
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البلدان المشاركة. وكشفت تقلبات األسعار األخيرة عن 
أوجه قصور في قدرة الحكومات على تقييم األوضاع 
على أرض الواقع واالستجابة بسرعة لمنع أو تخفيف 

ق عن السلع صدمات األسواق. وكانت معلومات السو
الغذائية األساسية على المستوى اإلقليمي غير كافية 
وبطيئة، تضع المستهلكين في حالة من عدم اليقين 
والهلع. ويتطلب تحسين قاعدة المعلومات إلى وضع 
نظام إقليمي لإلنذار المبكر، للحصول على تقديرات 
أكثر موثوقية للمخزونات اإلقليمية واإلنتاج المحلي 

دات األغذية، وآليٍة لتنسيق االستجابات وحركة إمدا
على صعيد السياسات. ويمكن أن يكّمل النظام اإلقليمي 

، الذي 85نظام المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعية
 انضمت إليه مصر والمملكة العربية السعودية.

تنسيق المخزونات المادية وصناديق األغذية: يؤدي 
قليمي إلى خفض التعاون والتنسيق على المستوى اإل

مادي. ال الغذائيتكاليف االستثمار في المخزون 
ويستتبع بناء احتياطي إقليمي تخصيص نسبة معينة 
من االحتياطي الوطني لكل بلد لالحتياطي الغذائي 

اإلقليمي. وباإلضافة إلى فوائد وفورات الحجم، يساهم 
المخزون الغذائي اإلقليمي في استقرار األسعار، 

اإلمدادات عبر الحدود، وتسهيل تنسيق  وتيسير حركة
معلومات السوق. وكان إنشاء صندوق لألمن الغذائي 
نفذ، تقّدمت به مجموعة  العربي موضوع اقتراح لم ي 

من المنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة وجامعة 
الدول العربية. ويمكن تخصيص مثل هذا الصندوق 

ة وحاالت لإلغاثة في حاالت نقص المواد الغذائي
الطوارئ، وضمان التحرك السريع، من دون الحاجة إلى 

تأمين موارد مالية إضافية، كما هو الحال حاليًا في 
 أنشطة اإلغاثة األساسية على المستوى الدولي. 

 الوسائل المتاحة على الصعيد العالمي .3

تساهم التدابير التي يتخذها المجتمع الدولي على 
الصعيد العالمي، مساهمة كبيرة في تحسين األمن 

الغذائي في المنطقة، وال سيما فيما يتعلق بتوقعات 
بوجود سوق عالمية موثوقة لألغذية. والمجال مفتوح 

لتحسين اتفاقات التجارة العالمية وبرامج المعونة 
تعود بالفائدة على المنطقة الغذائية وتوسيعها، بحيث 
 العربية وعلى العالم بأسره.

االتفاقات التجارية: ساد في العقدين أو الثالثة 
الماضية اتجاٌه نحو تحرير التجارة، بما في ذلك تجارة 
المنتجات الزراعية، وهذا المسار جاٍر في إطار منظمة 
التجارة العالمية. وفي حين أن هناك اليوم حالة من 

ين بشأن وتيرة المفاوضات التجارية عدم اليق
المتعددة األطراف ومضمونها، ال تزال القضايا التي 
شغلت عضوية منظمة التجارة العالمية على مدى 
عقدين تقريبًا ماثلة، وسيتعين في نهاية المطاف 

معالجتها في إطار جولة الدوحة أو في ما قد يحل 
 كبيرًا محلها. وأولت منظمة التجارة العالمية اهتماماً 
لسياسات تنظيم االستيراد، ولكن وبدرجة أقل 

لسياسات التصدير. وأصبحت المحظورات والقيود 
على التصدير من االستجابات السياساتية الشائعة في 
عدة بلدان مصدرة وتجارية خالل الفترة األخيرة التي 
شهدت ازدياد السعر العالمي لألغذية. في حين يمكن 

حتوى االرتفاع ف ي األسعار المحلية نوعًا ما في أن ي 
البلدان التي تفرض قيودًا على التصدير، تحمل بلدان 
أخرى عبء التعديل ويمكن أن تصبح الصدمات التي 
تحدث طبيعيًا مضّخمة على الصعيد العالمي. وأشيَر 
في جولة الدوحة لمفاوضات منظمة التجارة العالمية 

ت تنظيم بشأن الزراعة إلى عدم التناسق بين إجراءا
دَمت مقترحات لوضع  الواردات مقابل الصادرات، وق 

قواعد أقوى بشأن الصادرات. وهذه القضية ذات 
أهمية بالغة لبلدان المنطقة العربية وتستحق المزيد 
من مشاركتها الفاعلة في عمليات منظمة التجارة 

العالمية ذات الصلة. وينبغي النظر إلى قضايا التجارة 
، وال سيما في قطاع األغذية، في المتعددة األطراف

سياق إقليمي أوسع، بالنظر إلى أوجه الشبه في 
الخصائص التجارية واتفاقات التكامل اإلقليمي 

 (مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)القائمة 
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التي تهدف إلى تنسيق السياسات التجارية. 
ستحسن التوصل إلى موقف إقليمي مشترك بشأن  وي 

التجارية، لزيادة القدرة على التوقع في القضايا 
أسواق األغذية العالمية، التي تعتمد المنطقة عليها 

 كثيرًا، وتوسيع تجارة األغذية بين المنطقة وتيسيرها.

برامج المعونة الغذائية: ستظل البلدان العربية 
المنكشفة على المخاطر بحاجة إلى المعونة الغذائية 

على الواردات، وتواجه  الدولية، ألنها تعتمد بشدة
الكثير من حاالت الطوارئ بسبب النزاعات وغيرها من 
الظروف الصعبة. واستفادت بلدان عديدة، منها مصر، 
من برامج المعونة الغذائية العينية بين الحكومات في 
األعوام السابقة وخالل األزمات األخيرة. وإزاء تزايد 

 لعربية، حاالت الطوارئ، بما في ذلك في المنطقة ا

ومن شأن توسيع قاعدة الجهات المانحة للمعونة 
الغذائية بموجب اتفاقية المساعدة الغذائية، بحيث 
تتخطى المساهمين التقليديين، أن يتيح للمؤسسات 

القائمة المتعددة األطراف، على غرار برنامج األغذية 
العالمي، زيادة المعونة الغذائية التي تقدمها للمنطقة. 

رار مراكش التفاق جولة أوروغواي في وقد طرح ق
شكالً آخر من أشكال المساعدة، للبلدان  1994عام 

النامية المستوردة الصافية لألغذية وألقل البلدان 
نموًا. وقد تكون هذه البلدان مؤهلة لالستفادة من 

موارد المؤسسات المالية الدولية في المرافق الحالية، 
رامج التعديل أو المرافق التي قد تنشأ، ضمن ب

لمعالجة صعوبات التمويل في استيراد األغذية. وقد 
ثبت أن فوائد المرافق القائمة على البلدان المتضررة 

 (مثل مرفق صندوق النقد الدولي للحبوب الغذائية)
محدودة. واقترحت منظمة األغذية والزراعة ومؤتمر 

إنشاء مرفق  (األنكتاد)األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
تمويل واردات األغذية، يمكن للبلدان المؤهلة ل

الحصول من خالله على ضمانات ائتمانية قصيرة 
األجل الستيراد األغذية في حال ارتفاع فواتير 

 واردات األغذية.

 



 

 



 الفاقد والمهدر من األغذية
في المنطقة مصدر قلق إضافي

.6





 

 

 في المنطقةالفاقد والمهدر من األغذية  .6

 مصدر قلق إضافي

 ما المقصود بفقد   ألف.

 األغذية وهدرها؟ 

 قياسهما؟كيف يمكن 

قصد بفقد األغذية تناقص الكتلة الغذائية  ي 
، والمناولة صادأثناء مراحل اإلنتاج والح

والتخزين ما بعد الحصاد، والتجهيز والبيع 
بالتجزئة حتى ما قبل االستهالك نتيجة 
لعدم كفاءة الممارسات والتكنولوجيات 

ة المستخدمة. أما الهدر فيقصد به تناقص كتلة األغذية في مرحل
االستهالك عند نهاية سلسلة اإلمدادات، ويحدث عادة نتيجة لسلوك 

. ولفقد األغذية وهدرها تداعيات على (6.1 الشكل)المستهلكين 
عدم كفاية المناولة والتخزين األمن الغذائي، إذ يؤديان بفعل 

والتجهيز إلى نقص كميات األغذية المتوفرة ماديًا وإمكان الحصول 
عليها وكذلك إلى تلفها أو تلوثها أو فسادها. ويؤدي فقد األغذية 

وهدرها إلى انخفاض مداخيل المنتجين وإيراداتهم وارتفاع األسعار 
طاقة ومغذيات على المستهلكين وتسارع نضوب المياه واستنفاد ال

التربة، ويزداد اإلنتاج للتعويض عن الفقد والهدر. ويقّدر أن الفاقد 
من األغذية أو المهدور منها يشكل ثلث األغذية المنتجة عالميًا، أي 

 ما يعادل ربع اإلنتاج العالمي لألغذية بالسعرات الحرارية.

 الفاقد والمهدور من األغذية على طول سلسلة اإلمداد  6.1 الشكل

 
 .HLPE, 2014عن  المصدر:
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ويستقطب فقد األغذية وهدرها اهتمامًا متزايدًا على 
الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي. وقد شغل هذا 
الموضوع حيزًا في المناقشات الدائرة حول األمن 

، إذ أدرك 2008الغذائي أثناء أزمة الغذاء في عام 
العالم أن تخفيف آثار صدمات األسعار على توفر 

ها كان ممكنًا لو أمكن األغذية وإمكان الحصول علي
التقليل من الفاقد والمهدور من األغذية. وتتناول 
أهداف التنمية المستدامة موضوع فقد األغذية 

المعني بضمان وجود أنماط  12وهدرها ضمن الهدف 
 12.3استهالك وإنتاج مستدامة. ويدعو المقصد 

تخفيض نصيب الفرد من النفايات "تحديدًا إلى 
على صعيد أماكن البيع بالتجزئة  الغذائية العالمية

والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر 
األغذية في مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، بما في 

 .86"2030ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 

ولعله من غير المفاجئ، بالنظر إلى عدم التسليم بهذه 
غذية القضية إال مؤخرًا، لم يتم توحيد قياس فقد األ

وهدرها كما ال تزال جهود جمع البيانات في مراحلها 
األولى. وال يزال النقاش يدور حول جانبين رئيسيين 
لعملية القياس: وحدات القياس المناسبة، والمنهجية 
 التي ينبغي استخدامها للحصول على التقديرات. 
أما الشائع، فهو قياس الفاقد والمهدور من األغذية 

لكن القياس على أساس الوزن يطرح بوحدات الوزن. 
مشكلة، ألن المواد الغذائية التي تحتوي على كميات 

ستشكّل الجزء  (مثل الفواكه والخضار)كبيرة من المياه 
األكبر من الفاقد والمهدور من األغذية. وفي األعوام 
األخيرة، جرت محاوالت لقياس الفاقد والمهدور من 

سعرات الحرارية أو األغذية من ناحية محتواها من ال
المغذيات، ما يبين أن معظم الفاقد يقع في الحبوب، أو 

قياسهما بالمعايير االقتصادية التي تركز على المواد 
الغذائية المرتفعة القيمة مثل المنتجات الحيوانية. أما 
استخدام مقاييس محتوى المغذيات فله ميزة بانه 

ستفادة وثيق الصلة بإمكان الحصول على األغذية واال
منها، في حين استخدام المقاييس االقتصادية له ميزة 

 في حساب اآلثار من حيث النفقات واإليرادات.

وت ستخدم حتى اآلن منهجيتان منفصلتان لتقدير 
الفاقد والمهدور من األغذية: األولى تقوم على الكيانات 

المعنية، والثانية تقوم على سلسلة اإلمداد. وتوفر 
مثل المجالس التجارية )لية والوطنية الكيانات المح

بيانات تجمع  (وتجار الجملة والمطاعم والمتاجر الكبرى
بعد ذلك للحصول على تقديرات وطنية. وبدالً من ذلك، 

مثل )يمكن اتباع بنية سالسل اإلمدادات الرئيسية 
. تفتقر المنهجيات (الحبوب واللحوم ومنتجات األلبان

يانات هامة في البلدان التي القائمة على الكيانات إلى ب
يكثر فيها صغار المزارعين وتجار الجملة وتجار 

التجزئة. أما المنهجية القائمة على سلسلة اإلمداد 
فتوفر بيانات أكثر دقة وتفصيالً، ولكنها تستغرق وقتًا 

 .87طويالً ومكلفة نظرًا إلى كثرة السلع وتنوعها

ياس وتعمل منظمة األغذية والزراعة على توحيد ق
الفاقد والمهدور من األغذية. وفي إطار أهداف التنمية 
المستدامة، من المتوقع إجراء رصد باستخدام مؤشر 

الخسائر الغذائية العالمية. وسيستند المؤشر إلى 
الوزن المرّجح لنسبة  مجموع وهو –الحجم والسعر 

الفقد والهدر الحالية إلى فترة أساس. وسيقاس الفاقد 
غذية على طول سلسلة إمداد األغذية، والمهدور من األ

بين مرحلة الحصاد ومرحلة البيع بالتجزئة قبل 
توقع أن يتأثر المؤشر   االستهالك. وفي ضوء ذلك، ي 

بما يتخذ أو ال يتخذ من إجراءات وسياسات تؤثر على 
سلسلة إمداد األغذية، في حين ال يستجيب لبعض 

 .88التغيرات، كالتحسن في سلوك المستهلك

عوامل فقد األغذية وهدرها  اختالف  .ءبا

 في المنطقة العربية بين بلد وآخر

عزى فقد األغذية في المنطقة إلى حد كبير إلى سوء  ي 
الممارسات الزراعية واإلجراءات المتبعة 

 والتكنولوجيات المستخدمة غير المالئمة وغير الكافية
ة المحاصيل ونقلها وتجهيزها؛ وإلى التعرض لفي مناو
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للقوارض واآلفات أثناء التخزين. وعلى مستوى البيع 
بالتجزئة يعزى فقد األغذية إلى نقص البنى التحتية 

في السوق، بما في ذلك عدم كفاية التبريد وسوء النقل 
واالعتماد على األكشاك المكشوفة حيث تتعرض 

المنتجات الغذائية للتلوث والحرارة والرطوبة وأشعة 
رة تدهور األغذية. وعلى صعيد الشمس التي تّسرع وتي

االستهالك، يعود هدر األغذية إلى اإلفراط في التخزين 
واإلمدادات. ومن األسباب األخرى لفقد األغذية وهدرها 
ضعف التسويق وارتفاع تكاليف المعامالت وعدم كفاية 

التمويل واالستثمار وأوجه القصور في المرافق 
 .89الصحية وإمدادات الطاقة

ر المناخ إلى اع درجات الحرارة بفعل تغيّ ويؤدي ارتف
زيادة هذه التحديات. فقد تزيد الفواقد بعد الحصاد، 
مثالً، إذا زادت الرطوبة واإلصابة بالفطريات واآلفات. 
 لذلك ستزداد الحاجة إلى استمرارية سلسلة التبريد.

وعلى مستوى مجموعات البلدان، تستأثر بلدان 
ن الفاقد والمهدور من المشرق العربي بأكبر مقدار م

األغذية، تليها بلدان المغرب العربي وبعد ذلك بلدان 
مجلس التعاون الخليجي ومجموعة أقل البلدان نموًا 

. وال يزال هدر األغذية في (6.2 الشكل)في المنطقة 
مجموعة أقل البلدان نموًا منخفضًا نسبيًا بالمقارنة مع 

مجموعات البلدان األخرى. وفي البلدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل في المنطقة، يعود فقد األغذية 
سوء مناولة األغذية وهدرها بشكل أساسي إلى 

والنقص في البنى التحتية واستخدام ممارسات 
وتكنولوجيات غير مالئمة. ويتأثر مستوى فقد 

األغذية وهدرها بشكل أساسي باالستثمارات في 
البنى التحتية، من طرقات ومياه وصرف صحي، 

ومرافق تخزين ومناولة، وتقنيات تجهيز وتوضيب، 
 . 90أمور أخرى وتوفير الطاقة للتبريد، من بين

 وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي المرتفعة 
الدخل، وعلى نحو متزايد في الشريحة العليا من 
البلدان المتوسطة الدخل في مجموعتي بلدان 

 المشرق العربي والمغرب العربي، يقع قدر كبير من 
فقد األغذية وهدرها أثناء المراحل األخيرة لتجارة 

لك نتيجة تلف األغذية التجزئة واالستهالك، وذ
 واإلفراط في الشراء واإلعداد.

جمعت منظمة األغذية والزراعة تقديرات لبعض بلدان 
المنطقة. ووفقًا لهذه التقديرات، كانت كميات الفاقد 
والمهدور من األغذية أعالها في اإلمارات العربية 

 الشكل)المتحدة ومصر وأدناها في جيبوتي واليمن. 
. ونظرًا إلى إشكاليات القياس التي أثيرت أعاله، (6.3

ينبغي تفسير هذه التقديرات بعناية. فقد تكون 
الفوارق بين البلدان ناجمة عن نقص في البيانات أو 

 عدم اتساق المنهجيات.

 الفاقد والمهدور من األغذية حسب مجموعات البلدان العربية  6.2 الشكل

 
 .FAO, 2011عن  المصدر:
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صعيد المنطقة، تبين القياسات أن الحبوب هي وعلى 
أكثر أصناف السلع عرضة للفقد والهدر، تليها الفواكه 

. (6.4 الشكل)والخضار ثم الجذور والدرنات النباتية 
نقص في البيانات، يبقى إجمالي كمية الفاقد ونتيجة لل

والمهدور من األغذية أقل بكثير من آخر التقديرات 
سعرة حرارية للفرد في اليوم،  700التي بلغت أكثر من 

 .91العائدة لمنطقة شمال أفريقيا وغرب ووسط آسيا

عدة بلدان عربية تنجح في تخفيض   .جيم

 الفاقد والمهدور من األغذية

بدأت عدة بلدان عربية باعتماد آليات لخفض الفاقد 
قد مؤخرًا في  والمهدور من األغذية. وخالل مؤتمر ع 
المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول فقد األغذية 
وهدرها، سّلط الخبراء الضوء على بعض اإلنجازات 
في البلدان في هذا المجال، وأكدوا أن بعض البلدان 

توظف استثمارات لخفض فقد تبذل جهودًا كبيرة و
وهدر األغذية. ففي العراق مثالً، أدخلت الحكومة 
أصنافًا جديدة من الحبوب القادرة على التكّيف، 

ودعمت اعتماد الممارسات الحديثة في الحصاد لتحل 
مان  بذل جهود في ع  محل النظام اليدوي التقليدي. وت 
 والمملكة العربية السعودية لخفض الفقد والهدر في

سلسلة إمداد األسماك، وذلك بتدريب أصحاب 
المصلحة على تحسين مناولة المنتجات واالستثمار 
في تطوير سلسلة التبريد في التخزين والنقل. وفي 

مد نظام جديد في مرفأ السودان لتحميل  السودان، اعت 
 الشكل صومعيةالحبوب وتخزينها باستخدام أكياس 
لهواء وأشعة تتيح تخزين الحبوب في نظام عازل ل

الشمس، يسهل فيه التحكم بدرجات الحرارة 
ومستويات ثاني أكسيد الكربون والرطوبة، ورطوبة 
الحبوب وضبطها ورصدها، وهو في الوقت نفسه 

نظام آمن ومجٍد من الناحية االقتصادية ويحافظ على 

 6.1 اإلطار)جودة الحبوب لفترة طويلة من الزمن 
. وفي مصر، ا طلقت مبادرة (حول ممارسات التخزين

إلنشاء بنك للطعام لالستفادة من بقايا الطعام في 
الفنادق والمطاعم، من خالل فرزها وإعادة توضيبها 

م شراكة وتوزيعها على المحتاجين. وعقد بنك الطعا
من  400مع رابطة الفنادق المصرية لتغطية حوالي 

الفنادق والمطاعم والمقاهي، وهو يقّدم اليوم أكثر من 
 حول دور  6.2 اإلطار)مليون وجبة شهريًا  17

 .(قطاع الضيافة

 تجربة مصر في التخزين   6.1 اإلطار

 بعد الحصاد

خفض فقدان تقع مصر في طليعة البلدان من حيث 
من خالل التخزين بعد الحصاد. وتشكل أكياس األغذية 

األفقية حالً متدني الكلفة في مجال حفظ العلف الحقلية 
حلوالً سريعة في الموقع، وتوفر تجهيز والين تخزال
التي  ،التخزين المحلية واإلقليمية. وأجرت مصرسائل لم

في المائة من الحبوب أثناء  25كانت تعاني من فقد 
على أسواق  هان اعتمادحريصة على التقليل متخزينها، و

هذه األكياس فعالية ، اختبارات ناجحة لةالحبوب الدولي
طن من القمح في محافظة الدقهلية.  2,000في تخزين 

وقد تبين أن تكاليف هذه األكياس أقل بكثير من تكاليف 
نظم التخزين باستخدام الخيش والصوامع المعدنية. 
وجرى رصد التغيرات التي طرأت على الحبوب على 
مدى موسم كامل من حيث مستويات ثاني أكسيد 

ومحتوى الرطوبة في الحبوب، الكربون داخل األكياس، 
عدد الميكروبات والفطريات وأنواعها، ونسبة مجموع و

، وعدد الحشرات، وغير ذلك من التغيرات األفالتوكسين
 والميكانيكية، ليتبين أن الحبوب النوعية والفيزيائية 

لم يلحق بها سوى حد أدنى من الخسائر في النوعية 
ن مناطق اإلنتاج المسافات الطويلة بيكما أن والكمية. 

أكياس الصوامع التجهيز تجعل والمرافئ ومرافق 
األفقية لتخزين القمح أداة هامة لزيادة السعة والكفاءة 

 في التخزين على المستويين الوطني واإلقليمي. 
أيضًا من الخسائر في خفض ومن ميزاتها األخرى أنها ت

 تخزين الحبوب والبقول األخرى.

 .El-Kholy, 2015; AOAD, 2016 المصدر:
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 األغذية في اإلمارات العربية المتحدةتقليل الفائض والمهدر من برامج   6.2 اإلطار

في المائة من مجموع األغذية المفقودة والمهدورة في المنطقة تجري  30على ضوء التقديرات التي تشير إلى أن أكثر من 
عادات ثقافية على خلفية في مرحلة االستهالك وحدها، أطلقت اإلمارات العربية المتحدة مبادرات للتوعية بهذه المسألة، 

، بدعم من منظمة 2015ي عام ف البيئةو المناخي التغيروزارة . وقد أطلقت تبعث على اإلسراف بين المستهلكينواجتماعية 
الوعي بهذه المشكلة واالعتراف بها. أهمية  تبين التي الرائدة البرامج من وهي "I’MPERFECT"األغذية والزراعة، حملة 

ذات قيمة  هاالتي تشوبها عيوب في الشكل والحجم، لكن ارالفواكه والخضالتشجيع على استهالك وتهدف الحملة إلى 
إلى تسليط الضوء على أهمية سالمة  . وتسعى الحملة أيضاً األغذيةهدر األغذية وزيادة فائض للتقليل من غذائية كاملة، 

وهي خفض  دارة النفاياتالتسلسل الهرمي إلاألغذية، بغض النظر عن شكلها غير الكامل، وعلى استدامة اإلنتاج المحلي، و
 النفايات وإعادة استخدامها وفرزها وإعادة تدويرها.

األسر والمناسبات االجتماعية إلى األغذية من تحويل فائض هو مبادرة وطنية أخرى تهدف إلى ، "ك اإلمارات للطعامبن"
منظمات المجتمع المدني، مثل االتحاد النسائي العام في اإلمارات العربية قوم لى المحتاجين. وتتصل إآليات تسليم 

التغذوي في المدارس، في حين تعمل إدارة سالمة ثقيف التمن خالل  ما في ذلكالستهالك المستدام، ببتشجيع االمتحدة، 
على تعزيز ثقافة الحياة الصحية، عن طريق تشجيع السكان على  "ازرع غذاءك"حملة من خالل في بلدية دبي األغذية 

 زراعة ما يكفي حاجاتهم من الخضار واألعشاب.

بين أصحاب مائدة مستديرة من قطاع الضيافة في البلد، مناقشات طلقت ض، ا  2014في مناسبة يوم األغذية العالمي لعام و
الفنادق ومتعهدي تقديم الطعام، تناولت أفضل الممارسات وأشارت إلى حمالت التوعية في المدارس وشددت على 

 والحد من الهدر.المستهلكين ضرورة تعزيز هذه البرامج على المدى الطويل لتغيير عادات 

عدادات ذكية للفنادق تقيس وفر ، ت(Winnow)في المملكة المتحدة مقرها مع شركة ناشئة ؤخرًا مبلدية دبي  توتعاون
إلى النصف. ويجري األغذية على خفض هدر تساعد في المطابخ، في سلة النفايات األغذية اوتوماتيكيًا كل ما يطرح من 

الخاص العمل مع الهيئات العامة للمشاركة في  عات دبي المستقبل، الذي يتيح للقطاعهذا التعاون في إطار برنامج مسرّ 
ربط بجهاز آيبادوتحت سلة النفايات  عدادالجميع. وفي إطار هذا النظام الذكي، يوضع  صالحإيجاد حلول ل فئات ، يسّجل ي 

هدر في الهدر الخمس األولى، لمساعدة الطهاة على اتخاذ قرارات صائبة وعلى إدارة النفايات. وفي المتوسط، تصل نسبة ال
في المائة من األغذية المشتراة، وتتضاعف في شهر رمضان المبارك، بسبب اإلسراف في والئم  20مطابخ الفنادق إلى 
 اإلفطار والسحور.

 .LeanPath Food Waste Prevention, 2017; Zakaria, 2017 المصدر:

لخفض الفاقد  السياساتيةالخيارات   .دال

 والمهدور من األغذية

إن تقدير أهمية إمكانات خفض الفاقد والمهدور من 
من أهداف التنمية  12.3األغذية وتحقيق المقصد 

المستدامة والمساهمة في تحقيق الهدف الشامل 
لألمن الغذائي، يشكّل ظاهرة حديثة العهد في 
 المنطقة. وكما هو الحال في أي مجال ناشئ، 
ينبغي أن يكون التركيز األساسي على تحسين 

البيانات والتوعية بهذه القضية. ومن الضروري قياس 
مراحل سلسلة اإلمداد  المشكلة بدقة أكثر في جميع

باألغذية وفي مرحلتي بيع التجزئة واالستهالك على 
أساس كل بلد على حدة. وهناك حاجة أيضًا إلى 
تطوير أساليب جديدة وأكثر كفاءة للحد من فقد 

األغذية وهدرها على امتداد سلسلة إمدادات األغذية 
بأكملها من جانب القطاع العام والقطاع الخاص على 

وإذا ما توفر لصانعي السياسات والقطاع  حد سواء.
 الخاص والمستهلكين معلومات أفضل يمكنهم 

 تعبئة الجهود.
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 ما بعد الحصاد في أفريقيا جنوب في عمليات ج جديدة في الحصاد وه  ن    6.3 اإلطار

 ء الكبرىالصحرا

ر الحصاد وما بعد الحصاد، وت  عمليات خالل بشكل ملحوظ األغذية يحدث فقدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،  قدَّ
 توصلتكميات المعونة الغذائية التي تتلقاها المنطقة. وقد بكثير يفوق وهو ما في المائة من اإلنتاج،  30بحوالي 

رضت على المزارعين وأصحاب دوثها لتحديد مكان الفواقد وسببها وكيفية ح التي ا جريت تحليالتال إلى نتائج وحلول، ع 
 المصلحة اآلخرين في سلسلة اإلمداد لتحسين الكفاءة:

، مثالً، يساعد على اتمجففالاعتماد تكنولوجيات لتحسين مناولة المحاصيل ونقلها وتخزينها وتجهيزها. فاستخدام  •
وصوامع  محكمة اإلغالقونقلها، كما يساعد استخدام األكياس الكاسافا الذرة وحبوب ء تخزين أثناتقليل الخسائر 

التخزين في الحقول على الحد من انتشار الحشرات. ويمكن تغطية الفواكه بمحلول عضوي يغلفها بطبقة رقيقة جدًا 
ستخدم أيضًا نظم . وت  دان نكهتهافقالحفاظ على جودتها لفترات طويلة، وتحول دون نضوجها بسرعة أو على تساعد 

أسبوعين أو ثالثة، دونما حاجة إلى وحدة تبريد مكلفة. لمدة تخزين مبتكرة إلطالة عمر الفواكه والخضار المخزنة 
ما يقلل من في تحسين مناولة المنتجات أثناء النقل، المقّواة ويساعد استخدام الصناديق واألكياس البالستيكية 

 ؛رحد كبيإلى الخسائر 
على يساعد هذا الحل وقادرين على االستثمار في حلول للحد من فواقد ما بعد الحصاد. بالمشترين الالمزارعين ربط  •

الضغط على مشترين ذلك للتيح المزارعين عبئًا ثقيالً. وي صغار دون تحميلمن تعزيز سلسلة اإلمداد باألغذية 
 ؛الفواقد التقليل منن ممارساتهم، والمزارعين وتجار الجملة والمناولين والناقلين لتحسي

. فتعّدد (األقل جودة)لبيع اإلنتاج الفائض أو غير المطابق للمواصفات المشترين مجموعة كبيرة من بالمزارعين  ربط •
 ما بعد الحصادلمرحلة يشجع المزارعين على االستثمار في تكنولوجيات واألسعار استقرار يساهم في  المشترين
 ؛عة واسعة من المعاييرعلى مجمو والتعّرف

ما بعد الحصاد لاعتماد المهارات اإلدارية والتكنولوجيات المتطورة سّهل ذلك دعم المزارعين للعمل في مجموعات. وي •
 وتلبية متطلبات األسواق من حيث النوعية والكمية.

 .Randall, 2015عن  المصدر:

وينبغي اعتماد التكنولوجيات المالئمة منذ المراحل 
األولى من سلسلة اإلمداد باألغذية، بما في ذلك 
 اإلنتاج الزراعي والحصاد والتخزين في مرحلة 

ما بعد الحصاد والمناولة والتجهيز. ومن الضروري 
خفض الفاقد والمهدور من األغذية في المنطقة 

ج تكنولوجية مبتكرة، واالستفادة الع ه  ربية باعتماد ن 
من المبادرات الناجحة في مناطق أخرى من العالم. 
وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تفقد 

كميات أكبر من األغذية خالل الحصاد مما يتم تلقيه 
ج لتشجيع  ه  من المعونة الغذائية، ويجري تجريب ن 

التنسيق بين المزارعين،  اعتماد التكنولوجيا، وزيادة
 .(6.3 اإلطار)وبين المزارعين والمشترين 

ويمكن للهيئات الحكومية وهيئات القطاع الخاص 
المعنية التي تشارك في العمليات اللوجستية لألغذية 
وبرامج المعونة الغذائية، تقديم الدعم للحد من فواقد 

 األغذية وهدرها عبر إصالح النواقص البنيوية، 
وال سيما اإلجراءات الروتينية والضرائب واللوائح 

تجارة التجزئة، يمكن التنظيمية. وعلى مستوى 
معالجة فواقد األغذية من خالل تحسين تقنيات 
 ممارسات األعمال مثل إدارة المخزون واإلنتاج. 
أما على مستوى االستهالك، فيمكن الحد من هدر 

 األغذية بإصالح السياسات مثل وقف الدعم 
غير الموجه. وفي مصر، بلغت كميات الخبز المهدر 

 ويات خطيرة. ولمعالجة بسبب الدعم المعّمم مست
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 هذه المشكلة، اعتمدت الحكومة نظام البطاقة 
الذكية، الذي تحصل بموجبه كل أسرة على عدد 

 محدود من أرغفة الخبز يوميًا. واألسر التي 
 ال تستخدم الكمية المخصصة لها تكسب نقاطًا 

 يمكن أن تستخدمها في شراء سلع أخرى غذائية 
 الحكومية. وقد أدى أو غير غذائية في المخازن 

هذا النظام إلى انخفاض الطلب على الخبز بنسبة 
 في المائة، وإلى خفض كبير  20و 15تتراوح بين 

 أمثلة أ 4.6 اإلطار. ويتناول 92في هدر الخبز
ج مبتكرة على مستوى البيع بالتجزئة  ه  خرى على ن 
 ومستوى االستهالك. فقد طّور االتحاد األوروبي 
 سبالً لخفض الفواقد من األغذية على مستوى 

تجارة التجزئة من خالل تحسين الملصقات على 
المنتجات الغذائية، في حين تعمل كوريا الجنوبية 

زيادة على تخفيض الهدر على مستوى المستهلك ب
 الكلفة على نفايات المنازل.

ج مبتكرة على مستوى تجارة التجزئة واالستهالك: أمثلة من االتحاد األوروبي ه  ن    6.4 اإلطار

 وكوريا الجنوبية

 االتحاد األوروبي

 إنتاج األغذيةفي المائة من  20 يأي حوال األغذية كل عام،مليون طن من  80أكثر من بدأ االتحاد األوروبي الذي يفقد 
ضعت 2012. وفي عام ةئياالغذنظمه استدامة تعزيز وقائية لخفض الفواقد و رتنفيذ تدابي، بيورو مليار 140وبكلفة تفوق  ، و 

 مبادرة تهدف إلى استخدام أكثر استدامة لقاعدة الموارد في أوروبا.لمعالجة هدر األغذية كجزء من متكاملة عمل خطة 

 المنتجات ملصقات تاريخ االنتهاء على ومن األسباب الرئيسية لفقد األغذية على مستوى البيع بالتجزئة واالستهالك، وضع
أفضل "و "صالح حتى") الملصقاتعلى االنتهاء ن تاريخ يتفحصو (في المائة 58) . فأكثر من نصف المستهلكينالغذائية

التواريخ على معناها. وهذا االلتباس إزاء  نوهمفي المائة فقط يف 2و 1ون الوجبات، ولكن يعدّ  أو عندما يتسّوقون ("قبل
منعًا يخ، يحدد كمية األغذية المهدرة في المتجر والمنزل. ويجري اآلن تطوير طرق جديدة لعرض التوارالملصقات هذه 

قائمة توسيع التي ينظر فيها هدر األغذية التي ال تزال آمنة وصالحة لالستهالك على طول سلسلة اإلمداد. ومن الخيارات ل
 .األغذية سالمةشريطة عدم وجود مخاوف تتعلق بالمنتجات التي ال تحمل تواريخ الصالحية، كالخل والسكر أو الملح، 

 كوريا الجنوبية

من المبادرات  أطلقت الحكومة عدداً وقد االستهالك مشكلة كبيرة في كوريا الجنوبية، على مستوى هدر األغذية يشكّل 
مد في عام فرض رسوم لحّلها. وفي إطار نظام  أساس على ، ت فرض رسوم على األسر 2010على أساس الحجم، الذي اعت 

: الدفع وهي "دفع عندما ترميا"خيارًا من ثالثة حلول ضمن عطيت البلديات . وقد ا  التي تولدها نفايات األغذيةكميات 
 نفاياتصناديق ق على علَّ المواد الغذائية، أو شراء بطاقات الصقة ت  لتخلص من ستخدم لت  موحدة أكياس بالستيكية مقابل 

يتعين ات مغناطيسية بطاقصناديق نفايات مزودة بقارئات ، أو استخدام (التي ال ت فرغ إذا لم تحمل عالمة الصقة)األغذية 
 لص من النفايات.على األسر استخدماها عند التخ

ونتيجة للمبادرات الرسمية والتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة، ومنهم المطاعم والفنادق والمدارس، ارتفع معدل 
. ونتيجة لذلك، 2009في المائة في عام  95إلى  1995عام في في المائة  2تدوير النفايات الغذائية في كوريا الجنوبية من 

النفايات، مع تحويل كميات متزايدة منها إلى سماد عضوي أو علف للحيوانات وكذلك  مكباتانخفضت نفايات األغذية في 
 .حيويإلى كتلة أحيائية ووقود 

 .Ng, 2013 ؛2016 وضية األوروبية،عن المف المصدر:
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 لدور المرأة الفّعال في سلسلة اإلمداد بونظرًا 
في اإلنتاج والتجهيز وتجارة األغذية، وال سيما 

التجزئة واالستهالك، ينبغي تكثيف الجهود إلزالة 
الحواجز التي تحول دون مشاركتها ومساهمتها. وال 

تزال تنقص المرأة المعرفة الوافية بالممارسات الجيدة 
لموارد التي تساعد واالستفادة من رؤوس األموال وا

في الحد من فقد األغذية وهدرها. وينبغي إعادة 
النظر في عملية وضع السياسات في المنطقة العربية 

للتركيز على الفوارق بين الجنسين، وال سيما في 
 قطاع األغذية.

وللتصدي لفقد األغذية وهدرها، وتحديد تدابير 
ية، لتنظيم كل مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد باألغذ
ج متكاملة، ال تفضي إلى حلول تقنية  ه  ينبغي اتباع ن 
فحسب، بل إدراج اعتبارات تكنولوجية وسلوكية 

وسياساتية أخرى. فعلى مستوى التكنولوجيا، الهدف 
هو الحيلولة دون فقد األغذية، وخصوصًا من خالل 

التلوث وتدهور النوعية، وذلك باالعتماد على سالسل 
لة والتخزين والتغليف الذكي التبريد وتحسين المناو

وتحسين البنى التحتية وتكنولوجيات االتصاالت. 
وعلى مستوى السلوك، ينبغي توجيه أصحاب 

المصلحة وتدريبهم على امتداد سلسلة القيمة، إلى 
جانب حمالت التوعية حول توسيم األغذية وتخطيط 

عمليات الشراء وممارسات التخزين في المنازل 
تحسين إعداد الطعام، وما إلى وأحجام الوجبات و

ذلك. وعلى مستوى السياسات، على الحكومات 
مثل إعانات الدعم )التوفيق بين اعتماد الحوافز 

وفرض  (والدعم المالي والبنية التحتية، وما إلى ذلك
 (مثل الضرائب والعقوبات، وغيرها من القيود)القيود 

 للحد من الهدر في سلوك المستهلك.
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 في المنطقة

تناولت الفصول السابقة التحديات 
الرئيسية لتوفر الغذاء في المنطقة العربية 

وحددت مجموعة من اإلجراءات التي 
يمكن اتخاذها إزاء هذه التحديات بغية 
تعزيز القدرة على تحقيق مقاصد أهداف 

التنمية المستدامة المرتبطة باألمن الغذائي 
وتحسين ظروفه في البلدان العربية 

. بحث الفصل الرابع 2030م بحلول عا
التحديات المرتبطة باإلنتاج المحلي 

لألغذية، وخاصة مناخ المنطقة القاحل 
والبطء في تحسين االنتاجية. ويحّدد هذا 

الفصل السبل الممكنة لزيادة اإلنتاجية، 
وكذلك خيارات لزيادة القيمة االقتصادية 
نتجة لكل وحدة من المياه  للمحاصيل الم 

وبحث الفصل السادس اآلثار المستخدمة. 
أثناء اإلنتاج )السلبية لفقد األغذية 

 (والحصاد والمناولة وتجارة التجزئة
. ويعني الحد من (أثناء االستهالك)وهدرها 

فقد األغذية وهدرها في البلدان 
المستوردة الصافية لألغذية، بما في ذلك 

البلدان العربية جميعها، التقليل من استيراد 
تحسين توفرها وإمكانية األغذية، و

الحصول عليها. وتناول الفصل الخامس 
المخاطر التي تتعرض لها المنطقة العربية 
جراء االعتماد على واردات األغذية. وحّدد 

الفصل خيارات لتخفيض األغذية 

المستوردة وكذلك سبالً لخفض االنكشاف على مخاطر صدمات 
 األسعار العالمية.

ضايا التي أثيرت في الفصول السابقة، ويتوسع هذا الفصل في الق
من خالل استكشاف آفاق مستقبل األمن الغذائي في المنطقة 
العربية. ويتضمن القسم األول إسقاطات أجريت على افتراض 

استمرار التوجهات الراهنة، بما في ذلك السياسات الحكومية. وتوفر 
خط  "بقاء األمور على حالها"هذه اإلسقاطات المبنية على أساس 

أساس لمقارنة الخيارات البديلة وتفترض استمرار التقدم التقني في 
 جهة العرض واستمرار أنماط وتفضيالت االستهالك في جهة الطلب.

وتورد األقسام الالحقة ثالثة بدائل للمستقبل. يتناول البديل األول 
اآلثار المحتملة لزيادة االنتاجية في المنطقة العربية، ويتناول 

الثاني اآلثار المحتملة لتغّير أنماط االستهالك، في حال  البديل
تحّسن النظام الغذائي للفرد العربي العادي ليصبح أكثر صحية. 
ويبحث البديل الثالث في اآلثار المحتملة الستخدام المخزون 
االستراتيجي من القمح في تثبيت األسعار المحلية، في حال 

 حدوث صدمة في األسعار العالمية.

د وضعت إسقاطات خط األساس والسيناريوهات المستقبلية وق
البديلة باستخدام نموذج اقتصادي للعرض والطلب على الزراعة 

الذي  Aglink-Cosimoفي العالم. ويستخدم نموذج الروابط الزراعية 
وضعته منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة التعاون االقتصادي 

حليل سيناريوهات السياسات والتنمية لتوليد محاكاة التوقعات وت
المختلفة، وهو نموذج توازن جزئي دينامي متكرر، يستند إلى 

افتراضات األسواق العالمية التنافسية والسلع المتجانسة 
 واألسواق غير الزراعية الخارجية.
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 بقيت األمور على حالها؟ماذا لو   .ألف

توّفر إسقاطات خط األساس سيناريو معقوالً 
 للتوجهات متوسطة األجل في المنطقة. 

وتتوقع االفتراضات األساسية استمرار األنماط 
 االقتصادية والسياسية والتكنولوجية الراهنة إلى 

 العقد المقبل.

 المجموع الكلي لتوفر األغذية .1

يتوقع حسب إسقاطات خط األساس أن تشهد 
المنطقة تحسنًا في توفر األغذية. وتشير التقديرات 

الحالية إلى أن متوسط نصيب الفرد اليومي من 
سعرة حرارية،  3,000السعرات الحرارية يقارب 

ويشمل ذلك الفاقد والمهدر من األغذية، ومن المتوقع 
 ل سعرة حرارية بحلو 3,100أن يصل إلى حوالي 

 .2030عام 

ويتوقع أن تستمر الفوارق القائمة حاليًا بين 
مجموعات البلدان. وستظل بلدان مجلس التعاون 

الخليجي تتمتع بأعلى مستوى من حيث توفر 
األغذية، وسيصل عدد السعرات الحرارية للفرد في 

 . أما مجموعة 2030بحلول عام  3,600اليوم إلى 

يبلغ نصيب الفرد لديها أقل البلدان العربية نموًا الذي 
سعرة حرارية في اليوم، فقد تحرز تقدمًا  2,400حاليًا 

كبيرًا بزيادة السعرات الحرارية اليومية للفرد إلى 
، ومع ذلك يبقى عددها أقل 2030في عام  2,600

بكثير مما هي لمجموعات البلدان األخرى. أما في 
بلدان مجموعة بلدان المغرب العربي ومجموعة بلدان 

المشرق العربي فسيقع نصيب الفرد من السعرات 
الحرارية في موقع وسط بين بلدان مجلس التعاون 
الخليجي وأقل البلدان العربية نموًا، وقد يزيد توفر 

. وفي المنطقة 2030األغذية زيادة طفيفة بحلول عام 
العربية ستظل السعرات الحرارية من مصادر نباتية 

من السعرات الحرارية، تشكل معظم المتناول اليومي 
وهي أعلى بكثير من مستوياتها في كل من البلدان 

 المتقدمة والبلدان النامية.

 السعرات الحرارية من مصادر حيوانية ونباتية في المنطقة العربية   7.1 الشكل

 (2030و 2016-2014)

 
 .Aglink-Cosimoمنظمة األغذية والزراعة، نموذج الروابط الزراعية  المصدر:
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 االستهالك .2

تتميز النظم الغذائية العربية بحصة عالية جدًا من 
في المائة في  84األغذية النباتية، تتراوح نسبتها بين 
في المائة في  91بلدان مجلس التعاون الخليجي و

بلدان المشرق العربي، إذ تشكّل الحبوب العنصر 
الرئيسي في النظام الغذائي. ويتوقع استنادًا إلى 

ارتفاع مستويات االستهالك أن تباطؤ النمو السكاني و
يكون معدل النمو السنوي لالستهالك الكلي للحبوب 

، أبطأ مما كان عليه في العقد السابق (في المائة 1.7)
. ويختلف االستهالك اختالفًا كبيرًا (في المائة 3)

حسب مجموعات البلدان، استنادًا إلى مستويات 
بلدان الدخل وتفضيالت األغذية. وفي مجموعة أقل ال

نموًا، يبقى مستوى االستهالك من الحبوب األدنى في 
المنطقة العربية، ولكن يتوقع تضييق الفارق بين هذه 
المجموعة ومجموعات البلدان األخرى في السنوات 

 .(7.2 الشكل)المقبلة 

في المائة من المجموع الكلي  71ويشكّل القمح 
الستهالك الحبوب في المنطقة طوال الفترة التي 
تشملها اإلسقاط. أما الحبوب الخشنة، مثل الدخن 

والذرة، وهي ثاني أهم صنف من بين أصناف األغذية 
األساسية التي انخفض استهالكها من حيث نصيب 

دان نموًا، فسينخفض استهالكها الفرد في أقل البل
لصالح حبوب أخرى وال سيما القمح، ويالحظ هذا 

التوجه في المنطقة العربية بأسرها. وتستهلك الذرة 
 بكثرة أساسًا في مجموعة بلدان المشرق العربي، 

 27إذ يتوقع أن يبقى معدل االستهالك الحالي البالغ 
. 2030كيلوغرام للفرد في السنة على حاله حتى عام 

غير أن األرز الذي لم يحَظ بأهمية كبيرة في المنطقة 
في الماضي، فقد ارتفع استهالكه في مجموعة بلدان 
مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا كبيرًا ومن المتوقع 

كيلوغرام للفرد في السنة  65إلى  54أن يرتفع أكثر من 
أثناء الفترة المشمولة باإلسقاط، ما يعكس تزايد عدد 

 اجرين من بلدان جنوب شرق آسيا.المه

 تظل الحبوب المصدر األكبر للسعرات الحرارية في المنطقة العربية، في الفترة   7.2 الشكل

 2030وحتى عام  2014-2016

 
 .Aglink-Cosimoمنظمة األغذية والزراعة، نموذج الروابط الزراعية  المصدر:
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يتجاوز نصيب الفرد من استهالك السكر في المنطقة 
كيلوغرام في السنة المتوسط العالمي  31العربية البالغ 

كيلوغرام في السنة. وبالرغم من هذا  24البالغ 
المستوى المرتفع فمن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد 

في المائة سنويًا،  0.9من استهالك السكر بنسبة 
كيلوغرام للفرد في  37وسيبلغ متوسط االستهالك 

. ويتوقع أن تسجل البلدان 2030السنة بحلول عام 
عربي متوسطة الدخل وهي مجموعة بلدان المغرب ال
ومجموعة بلدان المشرق العربي أعلى معّدالت 

االستهالك. غير أن معظم الزيادة في االستهالك يتوقع 
أن تأتي من مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي 

 ومجموعة أقل البلدان العربية نموًا.

ومن المتوقع أن يكون النمو السكاني القوة الدافعة 
ت النباتية في الرئيسية للطلب اإلضافي على الزيو

توقع استنادًا إلى مكاسب الدخل  المنطقة. ومع ذلك، ي 
أن يزداد متوسط نصيب الفرد من االستهالك زيادة 

كيلوغرام في السنة  22إلى  20.5طفيفة أيضًا، من 
ليصل إلى مستوى أقل بقليل من المتوسط العالمي. 

الحظ بين مجموعات البلدان.  غير أن فوارق كبيرة ست 
بلدان مجلس التعاون الخليجي نموها فستواصل 

في  1.6السريع، ما يزيد من استهالك الفرد بنسبة 
 اً كيلوغرام في السنة تقريب 20المائة سنويًا، ليصل إلى 

. وفي الوقت نفسه، سيبقى استهالك 2030بحلول عام 
 10الفرد في مجموعة أقل البلدان نموًا في حدود 

 ، 2030كيلوغرام في السنة بحلول في عام 
حتى بعد زيادة التوفر المحلي بنصف كيلوغرام للفرد 
سنويًا، ما يعكس تدني مستوى الدخل الفردي في هذه 
المجموعة. ونصيب الفرد من االستهالك في المنطقة 
هو األعلى في بلدان المشرق العربي، ومن المتوقع أن 

، بالرغم من أن سينمو 2030يبقى كذلك حتى عام 
ائة سنويًا فقط. ومن المتوقع أن في الم 0.3بنسبة 

يحدث تطوٌر شبيه في بلدان المغرب العربي، حيث 
سيزيد نصيب الفرد من االستهالك بوتيرة أسرع قليالً، 

في المائة سنويًا. ويمكن تفسير ذلك جزئيًا  0.7تعادل 
بانخفاض مستوى التشبع بالمقارنة مع بلدان المشرق 

نصيب الفرد من العربي. ويعود التفاوت في مستويات 
االستهالك ونموه بين مجموعات البلدان أيضًا إلى 

اختالف أنماط الحياة في المدن، حيث يصبح 
االستهالك خارج البيت أكثر شيوعًا واستهالك األغذية 

 المجهزة التي تتضمن زيوتًا في المدن أكثر بكثير 
 مما هو في األرياف.

ادر وفي حين ال تشكل السعرات الحرارية ذات المص
الحيوانية سوى حصة صغيرة نسبيًا من إجمالي 

تناول اليومي من السعرات الحرارية في المنطقة  الم 
العربية، تزداد أهمية منتجات األلبان كعنصر غذائي 
في المنطقة، ومن المتوقع أن ينمو استهالكها في 

في المائة  2.6الفترة التي يغطيها االسقاط بنسبة 
 2.3المتوسط العالمي البالغ سنويًا، بوتيرة أسرع من 

في المائة سنويًا. ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع نصيب 
الفرد من استهالك منتجات األلبان خالل الفترة نفسها 

وبوتيرة أسرع من العقد السابق، ما عدا في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي، التي سجلت زيادة كبيرة 

ومن في استهالك األلبان في السنوات األخيرة. 
المتوقع أن تسجل أقل البلدان نموًا أكبر زيادة في 
استهالك منتجات األلبان، وال سيما الطازجة، حيث 

 (مكافئ الجاف)كيلوغرام  1.18سيبلغ االستهالك 
، وهو األعلى في المنطقة ويفوق 2030بحلول عام 

المتوسط العالمي. وسيصل نصيب الفرد من منتجات 
 10بلدان المغرب العربي و كيلوغرام في 15األلبان إلى 

كيلوغرام في  14كيلوغرام في بلدان المشرق العربي و
بلدان مجلس التعاون الخليجي. وبالرغم من انخفاض 
استهالك الفرد من إجمالي منتجات األلبان في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي، يتوقع أن يرتفع استهالكها 

 (مائةفي ال 14)لمنتجات األلبان المجّهزة: الزبدة 
في  44)ومساحيق الحليب  (في المائة 43)واألجبان 

. وسيظل الحليب المجفف يشكّل نسبة كبيرة (المائة
من استهالك األلبان في بلدان المغرب العربي، وال سيما 
بسبب استخدامه في اإلنتاج المحلي لمنتجات األلبان 
الطازجة. وتستهلك بلدان المشرق العربي نسبة كبيرة 

 واألجبان.من الزبدة 
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كيلوغرام  28.8وتستهلك المنطقة العربية حوالي 
للشخص من اللحوم في السنة، ومن المتوقع أن يرتفع 

كيلوغرام في  30إلى  2030هذا الرقم بحلول عام 
السنة تقريبًا. لكن االختالفات كبيرة بين مجموعات 

البلدان العربية في مستويات اللحوم المستهلكة 
مجلس التعاون الخليجي، يبلغ  وأنواعها. ففي بلدان

كيلوغرام في  64الطلب على اللحوم بالنسبة للفرد 
في المائة من هذا  73السنة، وتشكّل لحوم الدواجن 
كيلوغرام فقط في  17الطلب، في حين يبلغ الطلب 

في  46أقل البلدان نموًا، ويشكل لحم األغنام تقريبًا 
في  35ل المائة من المجموع الكلي ولحم البقر والعج

المائة. وتعكس هذه االختالفات في الطلب الظروف 
االقتصادية في مجموعات البلدان: فبلدان -االجتماعية

مجلس التعاون الخليجي تتميز بتوسع عمراني 
وارتفاع الدخل بالنسبة للفرد، بينما تشكل الماشية في 
أقل البلدان نموًا أصوالً هامة ووسيلًة لتخزين الثروة. 

من المتوقع أن يزداد الطلب على  2030 وبحلول عام
 7اللحوم في بلدان مجلس التعاون الخليجي بحوالي 

كيلوغرامات للفرد في السنة، في حين سيبقى 
االستهالك في أقل البلدان دون تغيير تقريبًا. ومن 

المتوقع أن يحفز ارتفاع نصيب الفرد من الدخل في 
ك بلدان المغرب العربي والمشرق العربي استهال

الدواجن، في حين سيبقى استهالك األنواع األخرى 
 من اللحوم دون تغيير تقريبًا.

ومن المتوقع أن يزيد المتناول من البروتين، وبشكل 
ملحوظ في بلدان مجلس التعاون الخليجي، بسبب 
زيادة الطلب على منتجات األلبان واللحوم نتيجة 
ي الرتفاع الدخل. ويتوقع أن يكون النمو األدنى ف

استهالك البروتين في بلدان المشرق العربي، بسبب 
االرتفاع الطفيف في الطلب على المنتجات الحيوانية. 
توّقع أن يبلغ المتوسط اليومي لتوفر البروتين في  وي 

. 2030غرام للشخص بحلول عام  90المنطقة العربية 
ومع ذلك، ستظل االختالفات كبيرة بين بلدان المنطقة 

غرام تقريبًا للشخص  150التوفر إلى بارتفاع مستوى 
 في بلدان مجلس التعاون الخليجي وبقائها عند 

غرام للشخص في أقل البلدان نموًا، ما يبقى فجوة  72
 كبيرة في استهالك البروتين بين بلدان المنطقة.

 اإلنتاج الغذائي المحلي .3

من المتوّقع أن تبقى نسب الحبوب من إجمالي 
عة على مدى الفترة المشمولة األراضي المزروعة مرتف

 5.6باإلسقاط. ومن المتوقع أن يزيد إنتاج القمح بقدر 
مليون طن  30مليون طن متري، ليصل إلى ما يقارب 

، نتيجة لزيادة االنتاجية. 2030متري بحلول عام 
ويتوقع أن تبقى بلدان المشرق العربي المنتج األكبر 
في المنطقة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى مصر، 
التي ستبقى أكبر منتج في المنطقة. ويرتبط إنتاج 

الذرة ارتباطًا وثيقًا بتطور صناعة األعالف في 
المنطقة، التي يتوقع أن تظل نسبتها من مجموع 

في المائة على  5الحبوب ثابتة، عند حوالي  مساحة
مدى الفترة المشمولة باإلسقاط. ويبلغ متوسط الغاّلت 

طن متري للهكتار، دون  4.3حاليًا في المنطقة العربية 
. وقد تصل هذه النسبة 4.9المتوسط العالمي البالغ 

طن متري للهكتار. وتشكّل  5.6إلى  2030بحلول عام 
، وال سيما الدخن، نسبة أصغر الحبوب الخشنة األخرى

في  60من حيث استهالك األغذية، لكنها تستحوذ على 
المائة تقريبًا من مجموع المساحة المزروعة بالحبوب 
في المنطقة. ومن المتوّقع أن يبلغ متوسط الغاّلت في 

طن متري للهكتار بحلول عام  0.8المنطقة العربية إلى 
 2.5يغطي حوالي  . وسيظل إنتاج األرز ثانويًا،2030

في المائة من مجموع مساحة األراضي المزروعة 
 بالحبوب في المنطقة.

ومن المتوّقع أن يزداد إنتاج السكر بوتيرة أسرع من 
في  3إنتاج الحبوب والبذور الزيتية، لينمو بمعدل 

مليون طن  5.4المائة سنويًا وسيصل إلى ما يقرب من 
د واردات . ومع ذلك، ستزي2030متري بحلول عام 

السكر بحوالي ثالثة أضعاف مستوى اإلنتاج المحلي 
 .2030بحلول عام 
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ومن المتوقع أن ينمو إنتاج البذور الزيتية المطحونة 
في المائة سنويًا خالل الفترة المشمولة  1بنحو 

باإلسقاط، في تباطؤ كبير مقارنة بالعقد السابق الذي 
كل مصر في المائة. وستش 6شهد نموًا سنويًا بمعدل 

حالة استثنائية، إذ سيزداد الطلب المحلي على البذور 
المطحونة بتوّسع قطاعي الدواجن ولحوم البقر. 
وعمومًا سيتجاوز النمو المتوقع في الطلب على 

 األعالف اإلنتاج المحلي.

ولن تنتج المنطقة العربية محليًا سوى نسبة صغيرة 
 (تونباستثناء زيت الزي)جدًا من الزيوت النباتية 

المستهلكة فيها. ومن المتوقع أن تستورد المنطقة 
مليون طن متري من  10أكثر من  2030بحلول عام 

 11.5الطلب المحلي على الزيوت المتوقع أن يبلغ 
 مليون طن متري.

ويتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج المنطقة من الحليب 
في المائة سنويًا، أعلى من المعدل العالمي  2.3بحوالي 

لكن أدنى من متوسط البلدان  (في المائة 1.9)توقع الم
. وسيتأتى معظم اإلنتاج (في المائة 2.7)النامية 

اإلضافي من الزيادة في قطعان المواشي الحلوب، 
في المائة في الفترة المشمولة  14التي ستنمو بنسبة 

باإلسقاط. وكما في حالة القطاع الزراعي، فمن 
ل على الموارد المحتمل أن تحول صعوبة الحصو

والظروف الجوية الصعبة دون التوسع في قطاع 
إنتاج الحليب في المنطقة. وبالرغم من ازدياد 

في المائة في المنطقة  1.2اإلنتاجية السنوية بنسبة 
العربية، فمن المتوقع أن يبقى اإلنتاج على مستوى 

وسيظل مستوى  "غاّلت متدنية-مدخالت متدنية"
من المتوسط العالمي إذا لم تجر  اإلنتاجية أدنى بكثير 

تغييرات هيكلية في قطاع األلبان. وسيفوق إجمالي 
استهالك األلبان في المنطقة إنتاجها، وستسّد الفجوة 

بين العرض والطلب من خالل التجارة، التي من 
 في المائة سنويًا. 2المتوقع أن تنمو بنسبة 

ومن المتوقع أن يزداد إنتاج اللحوم في المنطقة 
 في المائة سنويًا، وأال يتغير  11.6العربية بنسبة 

 توزيع اإلمداد باللحوم عبر مجموعات البلدان. 
وبالرغم من أن ندرة المياه وأراضي الرعي تقّيد 

توّقع أن يستمر إنتاج لحوم األغنام توسّعه  اإلنتاج، ي 
في المائة من  50السريع. وتشكّل الدواجن حوالي 

ي المنطقة، ويتوقع أن تزيد إجمالي إنتاج اللحوم ف
نسبتها. وسيؤدي هذا التوّسع السريع إلى ارتفاع 

الطلب على حبوب األعالف، وال سيما الذرة. وعلى 
الرغم من أن إنتاج اللحوم في المنطقة يتوقع أن 

يتوّسع بمعدل أعلى من المستوى العالمي، فلن يكون 
ة هذا كافيًا لتغطية الزيادة في الطلب المحلي. ونتيج
 4.1لذلك، ستزيد واردات اللحوم التي تبلغ حاليًا نحو 

مليون طن متري بحلول  6مليون طن متري إلى نحو 
 .2030عام 

 واردات األغذية .4

من المتوقع أن تستمر نسب االكتفاء الذاتي من 
األغذية في المنطقة العربية اآلخذة في التراجع في 
انخفاضها بسبب اتساع الفجوة بين العرض والطلب 

المحليين. ونتيجًة لذلك، سيزيد اعتماد المنطقة 
العربية ككل على الواردات لتلبية احتياجاتها من 

األكثر اعتمادًا على األغذية. أما السلع التي ستكون 
فهي البذور الزيتية  2030االستيراد بحلول عام 

والزيوت النباتية، إذ ستظل نسب االكتفاء الذاتي منها 
لحبوب حوالي وا (7.3 الشكل)في المائة  20أقل من 

في المائة. كما يتوقع أن  28في المائة والسكر  34
تنخفض نسب االكتفاء الذاتي الحالية من المنتجات 
 83الحيوانية على مدى الفترة المشمولة باإلسقاط من 

 63إلى  66في المائة لمنتجات األلبان، ومن  78إلى 
في المائة للحوم، ألن اإلنتاج المحلي لن يكون قادرًا 

 مواكبة النمو الكبير في الطلب. على
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 2030وفي عام  2016-2014نسب االكتفاء الذاتي في المنطقة العربية في الفترة   7.3 الشكل

 
 .Aglink-Cosimoمنظمة األغذية والزراعة، نموذج اسقاطات الروابط الزراعية  المصدر:

 
وتعكس الفروق الكبيرة في نسب االكتفاء الذاتي 
للمنتجات الحيوانية والنباتية الجهود التي تبذلها 

في المنطقة لخفض االعتماد على استيراد حكومات 
المنتجات الحيوانية ذات القيمة المضافة من خالل 

سياسة إحالل الواردات، ما يفسر أيضًا االعتماد 
المتزايد على األعالف المستخدمة في إنتاج اللحوم 

واأللبان. وهناك أساس منطقي آخر وهو أن نقل 
كون الماشية ومنتجات األلبان لمسافات طويلة ي

أصعب، كما تشكل مصدرًا هامًا للدخل لكثير من صغار 
 المزارعين في المنطقة.

ومن المتوّقع أن يستمر الميزان التجاري للحبوب، 
الذي كان سالبًا في الماضي في تدهوره. وبحلول عام 

، سيكون صافي واردات القمح إلى المنطقة 2030

العربية ضعف إجمالي اإلنتاج اإلقليمي، وستشكل 
 لمنطقة ثلث إجمالي واردات القمح العالمية، ا

في المائة فقط من سكان  6في حين يتوقع أن تشكّل 
العالم. ومن المتوقع أن يشكّل صافي واردات المنطقة 

في المائة تقريبًا  22من الحبوب الخشنة إلى المنطقة 
، 2030من إجمالي الواردات العالمية بحلول عام 

 ون الخليجي على وستستحوذ بلدان مجلس التعا
أكبر نسبة، بسبب نمو اإلنتاج الحيواني في 

 مجموعتها. وفي حين أن العجز في تجارة القمح 
عزى إلى حد كبير إلى النمو السكاني، فإن الزيادة   ي 
 في واردات الحبوب الخشنة ستستخدم أساسًا 
 إلطعام قطاع الماشية المتنامي، وسيستوعب 

 ر نسبة من اإلنتاج التجاري للدواجن أكب
 األعالف المستوردة.
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 سيناريوهات بديلة  .باء

بقاء األمور على "توفر إسقاطات خط األساس أو 
نظرة عامة عن األسواق الزراعية، بافتراض  "حالها

استمرار التوجهات السابقة والظروف االعتيادية. 
وتقّدم بذلك سيناريو معقوالً للتوجهات متوسطة األجل 
في المنطقة. ومع ذلك، فمن الممكن أيضًا افتراض مسار 

ثر من المتغيرات المهمة، ما بديل لمتغير واحد أو أك
سيناريو "يتيح التوصل إلى نتيجة مختلفة أو 

يمكن مقارنة نتائجه مقابل خط  "مستقبلي بديل
األساس. وتحلل األقسام التالية السيناريوهات البديلة 

 التي جرت محاكاتها بنموذج الروابط الزراعية 
Aglink-Cosimo وقد أجريت تحليالت كمية على أساس .

بات القومية، دون إدراج أي دراسات على الحسا
 مستوى األسر المعيشية أو المزارع.

 ماذا لو قمنا بتحسين   .جيم

 إنتاجية الحبوب؟

تناول الفصل الرابع بالتفصيل العوامل التي تحدد 
اإلنتاج الغذائي في المنطقة العربية. فأوضح أن زيادة 

اإلنتاج في معظم أنحاء العالم كان نتيجة زيادة 
النتاجية؛ أما في المنطقة العربية، فقد تأتت زيادة ا

اإلنتاج أساسًا من التوسع في المساحة المزروعة. 
والتحسن في اإلنتاجية في المنطقة ككل كان أقل 

. وبّين الفصل 93بكثير من المتوسطات العالمية
اإلمكانات الكبيرة في المنطقة لزيادة االنتاجية، وقدم 

عَتمد ح اليًا في أماكن محددة، والتي أمثلة على نهج ت 

يمكن توسيع نطاقها. وسيتطلب إحراز تقدم في هذا 
المجال تحسين البذور بشكل كبير وزيادة االستثمار 

في اإلنتاجية والتكثيف الزراعي، وخصوصًا في مجال 
 .94الري، حيث أمكن

 ولتوضيح اآلثار المحتملة لتحسين اإلنتاجية 
 ي خط بما يتخطى وجهة النمو المفترض ف

 األساس، تجرى زيادة غاّلت القمح والذرة وغيرها 
من الحبوب الخشنة بشكل تدريجي على مدى فترة 

 في  25اإلسقاط، للتوصل إلى قيم أعلى بنسبة 
  2030المائة من قيم خط األساس بحلول عام 

 .95(4.7 الشكل)

ومن المتوقع أن يؤدي مثل هذا التحّسن في العام 
، إلى زيادة االنتاج السنوي للحبوب في المنطقة 2030

مليون طن متري. ولن ينجم  66إلى  54العربية من 
عن زيادة إنتاجية المساحات المزروعة في البلدان 
العربية سوى انخفاض طفيف في أسعار الحبوب 

 المحلية والدولية.

 6.5وحسب المحصول، يزداد منتج القمح بمقدار 
الذرة )مليون طن متري، وإنتاج الحبوب الخشنة 

طن مليون  5.7بمقدار  (وغيرها من الحبوب الخشنة
. وبحسب مجموعات البلدان، (7.5 الشكل)متري 

تستحوذ بلدان المغرب العربي والمشرق العربي، وهي 
في المائة من  84المنتج األساسي للحبوب، على 

اج المنطقة العربية. أما الزيادة المتبقية الزيادة في إنت
في المائة فستنتجها أقل البلدان نموًا في  16وهي 

المنطقة، نظرًا لعدم توفر إنتاج كبير في بلدان مجلس 
 التعاون الخليجي.
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 غاّلت الحبوب المتوّقعة في مجموعات البلدان العربية  7.4 الشكل

     

     
 .Aglink-Cosimoمنظمة األغذية والزراعة، نموذج اسقاطات الروابط الزراعية  المصدر:

 
ويخفض اإلنتاج اإلضافي الواردات بالمقدار نفسه 

تقريبًا، ألن االستهالك المحلي من الحبوب يزداد بشكل 
هامشي فقط. وهذا يعني أن حجم الواردات إلى 

في المائة للقمح  10المنطقة العربية سينخفض بنسبة 
في المائة للحبوب الخشنة  16في المائة للذرة و 8و

 بلدان جميعها نمطًا مماثالً األخرى. وتتبع مجموعات ال
في خفض الواردات، باستثناء مجموعة بلدان مجلس 

التعاون الخليجي، حيث يزداد صافي واردات الذرة 
وغيرها من الحبوب الخشنة. إن إنتاج الحبوب 
 الخشنة في مجموعة هذه البلدان ال يكاد يذكر، 

ما يعني أن انخفاض األسعار العالمية يحفز ازدياد 
. ولذلك تستفيد منطقة بلدان مجلس التعاون الواردات

الخليجي بشكل غير مباشر من زيادة اإلنتاجية في 
 .(، من اليمين7.6 الشكل)مجموعات البلدان األخرى 
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 المكاسب في اإلنتاجية المتوقعة حسب مجموعات البلدان  7.5 الشكل

 
 .Aglink-Cosimoمنظمة األغذية والزراعة، نموذج اسقاطات الروابط الزراعية  المصدر:

 

أن تؤدي الجهود الرامية  2030ومن المتوّقع في عام 
إلى تحسين إنتاجية الحبوب بما يتجاوز افتراضات 

الحبوب إلى  خط األساس إلى تخفيض قيمة واردات
 3.8في المائة، ما يعادل  14.5المنطقة العربية بحوالي 

مليار دوالر. وستخفض مجموعة بلدان المغرب العربي 
في المائة ومجموعة  21من قيمة وارداتها بحوالي 

في المائة لتصل  14بلدان المشرق العربي بحوالي 
مليار  3.1القيمة المخفضة لكلتيهما معًا إلى ما يقرب 

دوالر. أما الوفورات المتبقية فستحققها أقل البلدان 
ومجموعة بلدان  (مليار دوالر 0.5)نموَا في المنطقة 

 الشكل) (مليار دوالر 0.2)مجلس التعاون الخليجي 
 .(من اليسار 7.6

 2030أثر تحسين االنتاجية على التجارة في عام   7.6 الشكل

 
 .Aglink-Cosimoمنظمة األغذية والزراعة، نموذج اسقاطات الروابط الزراعية  المصدر:
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 أثر تحسينات االنتاجية على نسب االكتفاء الذاتي من الحبوب في المنطقة العربية  7.7 الشكل

 
 .Aglink-Cosimoمنظمة األغذية والزراعة، نموذج اسقاطات الروابط الزراعية  المصدر:

 

وبالمقارنة بخط األساس، سترتفع نسبة االكتفاء 
 41إلى  34الذاتي من الحبوب في المنطقة العربية من 

. (من اليمين 7.7 الشكل) 2030في المائة بحلول عام 
واألثر حسب مجموعات البلدان مشابه لألثر العام، 
ومن المتوقع أن يكون التغيير األكبر في مجموعة 

بلدان المغرب العربي، التي سترتفع فيها نسبة االكتفاء 
ن األثر على في المائة، في حين أ 35الذاتي بحوالي 

مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي سيقارب 
الصفر، بسبب التدني الشديد لمستوى قاعدة اإلنتاج 

 .(من اليسار 7.7 الشكل)

اسب مستمرة في ويفترض خط األساس تحقيق مك
االنتاجية، تماشيًا مع التوجهات التاريخية. وحجم 

التحسينات اإلضافية في اإلنتاجية وفقًا للسيناريو كبير 
 وسيصعب تحقيقها في األجل المتوسط، 

إذ تتطلب مثل هذه الزيادات استثمارات ضخمة في 
أو الخاص. /اإلنتاجية والبنى التحتية من القطاع العام و

لمزارعون إلى الحوافز الكافية للقيام بهذه وقد يفتقر ا
االستثمارات، نظرًا لعدم ضمان أن يتمكن اإلنتاج 

المحلي من منافسة الواردات، ما يجعل االستثمار 
محفوفًا بالمخاطر. كما أن أشكال الحماية أو الدعم التي 
تؤمنها الحكومات الوطنية ضرورية، لتقديم حوافز إلى 

استثمارات مباشرة في القطاع القطاع الخاص أو توفير 
العام. وقد تدعم الحكومات تأمين أصناف البذور عالية 
المردود واألسمدة والمواد الكيميائية األخرى، فضالً عن 
تحسين نظم الري ومرافق التخزين. وقد تنظر البلدان 

أيضًا في استخدام نظم المشتريات العامة لشراء 
كذلك يمكن  الحبوب بأسعار أعلى من أسعار السوق.

فرض تعريفات حمائية لزيادة األسعار المحلية، ولكن 
يتعين أن تقابلها إعانات إضافية لتفادي إثقال 

 المستهلكين باألعباء.

يستند السيناريو إلى تحليل القطاع الزراعي الرئيسي 
الذي ال يأخذ في الحسبان متغيرات االقتصاد الكلي 

يمكن قياس مثل نصيب الفرد من الدخل القومي. وال 
تأثير الدخل على األمن الغذائي كميًا، لكن يمكن 

االفتراض أن زيادة غاّلت الحبوب ستحّسن األمن 
الغذائي، إذا ما تحققت من خالل ذلك زيادة إنتاجية 
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العمل التي تؤدي إلى ارتفاع إيرادات المزارع. ومن 
شأن اإليرادات اإلضافية أن تعزز القدرة االقتصادية 

األغذية في المناطق الريفية. وعالوة للحصول على 
على ذلك، يمكن أن يكون للزيادة في حجم اإلنتاج 
المحلي تأثير مضاعف على امتداد سلسلة القيمة، 
يؤدي إلى توسعات في قطاع التجهيز في المناطق 
الريفية. لكن السيناريو ال يأخذ باالعتبار الدخل على 

 يز.مستوى المزرعة أو اآلثار على قطاع التجه

وقد يحّفز أيضًا واضعو السياسات لالستثمار في رفع 
متوسط مستويات إنتاجية الحبوب لزيادة االستقرار 
في اإلمداد. وفي الماضي، أدت إخفاقات الحصاد في 

صّدرة الرئيسية إلى فرض قيود على  البلدان الم 
الصادرات، ما صّعب على المنطقة العربية ضمان أحجام 

ولذلك تشكل زيادة اإلنتاج المحلي كافية من الواردات. 
خيارًا للحد من االنكشاف على تقلبات العرض في 

األسواق العالمية. وفي أعقاب أزمة أسعار األغذية في 
، زادت المنطقة العربية تركيزها على 2008-2007الفترة 

األمن الغذائي من خالل تعزيز السيادة الغذائية. مع 
علق بقدرة هذه ذلك، ينبغي إمعان النظر فيما يت

االستراتيجيات على االستمرار على المدى الطويل، كما 
ينبغي تقييم كفاءة المشاريع الفردية واستدامتها. 

فمثالً، قد توفر عمليات تحلية مياه البحر التي تستهلك 
الطاقة بكثافة أو استخراج المياه الجوفية العميقة 
ة من المياه اإلضافية الالزمة للحفاظ على غالت مرتفع

الحبوب في األجل القصير، لكن على األرجح لن تكون 
 مجدية اقتصاديًا أو مستدامة بيئيًا على المدى الطويل.

ويبين السيناريو أن الزيادة في انتاجية الحبوب 
ستزيد اإلنتاج المحلي وتخفض االعتماد على 

االستيراد في المنطقة. ولتحفيز القرارات السياساتية 
ج تحسين اإلنتاجية ينبغي تحديد المتخذة لدعم برام

عدد من األهداف، مثل الحد من أوجه عدم اليقين في 
إمدادات الواردات وتعزيز نمو الدخل في المناطق 
الريفية. وإلى جانب تحسين إنتاجية المحاصيل 

التقليدية، يمكن النظر في خيارات أخرى لدر الدخل 

منها وتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الريفية، 
تنويع المزارع على امتداد سالسل القيمة وكذلك من 
خالل السلع البديلة. ومن شأن اعتماد القطاعين العام 

والخاص نهجًا متكامالً لتوجيه االستثمارات 
االستراتيجية أن يحقق النمو الشامل واالزدهار 

المشترك. وفي حين أن االستثمارات العامة في البنى 
اد حاسمة األهمية، فإن إنشاء التحتية والبحث واإلرش

بيئة مؤاتيه لتعزيز االستثمار الخاص يؤدي حتمًا إلى 
 نتائج إيجابية، تحفز استمرار التحول االقتصادي.

 ماذا لو تحّولنا إلى نظم غذائية   .دال

 أكثر صحية؟

يبلغ المستوى الحالي لتوفر الغذاء في المنطقة العربية 
ألف سعرة حرارية في اليوم، وهو أعلى  3,000حوالي 

ألف سعرة حرارية في  2,796)بكثير من البلدان النامية 
. (ألف سعرة حرارية في اليوم 2,903)والعالم  (اليوم

غير أن الزيادة في توفر األغذية بمرور الوقت لم 
يصاحبها زيادة متناسبة في تنّوع األغذية، بسبب القيود 

غذية. ويتكون النظام الغذائي على الدخل وتفضيالت األ
في المنطقة إلى حد كبير من الحبوب والسكر والزيت، 

في  60وتشكّل الحبوب المدعومة بشدة ما يصل إلى 
تناول من السعرات الحرارية في  المائة من مجموع الم 

. ومن شأن اتباع نظام غذائي 201196و 2009الفترة 
بدني  مفرط في نسبة السكر والدهون، إلى جانب نشاط
غير كاف، أن يزيد من خطر زيادة الوزن والبدانة 
واألمراض غير المعدية ذات الصلة، ولدى المنطقة 

 بالفعل بعض أعلى مستويات انتشار السمنة في العالم. 

ونظرًا إلى عدم توفر تعريف موحد للنظام الغذائي 
الصحي، يستند االسقاط إلى مرجعين الستخالص 

امه في السيناريو: الستخد "نظام غذائي صحي"
اإلرشادات الغذائية الصحية لدول الخليج العربية "

النظام الغذائي لألمريكيين "، و97"المبنية على الغذاء
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. يعرض المرجع األول مجموعة من 98"2020-2015
الُمتناول اليومي لمجموعات متنوعة من األغذية، تراعي 
 التفضيالت الثقافية في المنطقة. لكنه ال يحدد كميات

تناول العناصر الغذائية لكل مجموعة على أساس أنماط 
أكل محددة ومستوى السعرات الحرارية، ما يصّعب 

تحديد حصص ملموسة لكل مجموعة غذائية 
الستخدامها في السيناريو. ويعرض المرجع الثاني ثالثة 

نمط الواليات المتحدة، ونمط )أنماط لتناول الطعام 
إلى جانب  (النباتي البحر األبيض المتوسط، والنمط

مستويات الُمتناول المقابلة من حيث السعرات 
 2,200الحرارية. وقد اختير للسيناريو نظاٌم غذائيٌّ من 

ألف سعرة حرارية، بما أنه يشكل الُمتناول اليومي من 
. ومن بين 99السعرات الحرارية الموصي به للبالغين
لغذائية اإلرشادات ا"أنماط التغذية الثالثة المذكورة في 

، اختير نمط "إلدارات الصحة والزراعة األمريكية
مع المجموعات  الواليات المتحدة باعتباره األكثر تماشيا  

اإلرشادات الغذائية الصحية لدول "المعروضة في 
. وأدخل السيناريو تعديال  طفيفا  على "الخليج العربي

نمط الواليات المتحدة المنصوص عليه في االرشادات 
غرام من استهالك األلبان في اليوم،  70من خالل اقتطاع 

في  10إلتاحة حساب استهالك السكر، المثبت بنسبة 
مائة من مجموع الُمتناول من الطاقة، وفقا  لتوصيات ال

منظمة األغذية والزراعة ألكبر /منظمة الصحة العالمية
عامل ". وأخيرا ، أضيف 100قدر من متناول السكر

في المائة إلى استهالك األغذية،  30بنسبة  101"الهدر
للتوصل إلى محاكاة نصيب الفرد من توفر الغذاء المحدد 

 ة حرارية في اليوم. ويلخص ألف سعر 2,860بـ 
 المقترح. "النظام الغذائي الصحي" 7.1الجدول 

على أساس "اإلرشادات الغذائية الصحية لدول الخليج المبني النظام الغذائي الصحي   7.1الجدول 

 "ةكيياإلرشادات الغذائية إلدارات الصحة والزراعة األمرو" العربي"

اإلرشادات الغذائية الصحية  مجموعة األغذية
 لدول الخليج العربي

 (غرام لكل فرد في اليوم)
 الموصى به استهالك األغذية

اإلرشادات الغذائية 
إلدارات الصحة 

والزراعة األمريكية 
 لمعّدل والمحدد ا
سعرة حرارية  2,200بـ 

 في اليوم
 (غرام لكل فرد في اليوم)

 استهالك األغذية

اإلرشادات الغذائية 
إلدارات الصحة 

والزراعة األمريكية 
 المعدل المحدد 

سعرة حرارية  2,200بـ 
 في اليوم

 (فرد في اليوم غرام لكل)
 استهالك األغذية

النظام الصحي 
 المقترح المحدد 

سعرة  2,860بـ 
 حرارية في اليوم

 (كيلوغرام في السنة)
 ھتوفر األغذية

الحد  الحد األدنى
 األقصى

 94.2 72.4 198 330 180 الحبوب
 322.6 248.2 680 1,250 750 منتجات األلبان

 60.5 46.6 128 200 100 أاللحوم والدواجن والبيض
 14.2 11.0 30 - - الزيوت النباتية

 28.0 21.5 59 - - بالسكر
 484.0 372.3 1,020 1,000 600 ج،دالخضار
 322.7 248.2 680 800 400 دالفواكه
 17.3 13.3 36 - - األسماك

 9.6 7.4 20 - - الحبوب الزيتية
 7.6 5.9 16 - - فئات أخرى

 .Musaiger and others, 2012; HHS and USDA, 2015 المصدر:
 .في اإلرشادات الغذائية الصحية لدول الخليج العربية، أدرجت األسماك والحبوب الزيتية ضمن التوصيات المتعلقة باللحوم والدواجن والبيض أ.

 .منظمة الصحة العالمية/جرى حساب السكر على أساس توصيات منظمة األغذية والزراعة ب.
 .تشمل البقولالخضار  ج.
 .يتعامل معها النموذج كعناصر خارجية د.
 ألخذ الهدر بالحسبان. 1.3يشير إلى توفر األغذية مضروبا  بـ  ھ.
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وعلى أساس أنماط األكل العامة هذه الموصى بها 
لمجموعات األغذية الرئيسية، ت ستخلص هذه األنماط 

على المستوى القطري، باستخدام حصص خط 
األساس الستهالك أنواع األغذية المدرجة في نموذج 

. ويفترض السيناريو Aglink-Cosimoالروابط الزراعية 
د سيحدث على أن التحول إلى النمط الغذائي الجدي

، ليبقى بعدها ثابتًا حتى عام 2026-2017مدى الفترة 
، مع تعديل الطلب الكلي بالعالقة مع النمو 2030

 النظام". وتشمل متطلبات (7.2الجدول )السكاني 
زيادة كبيرة في استهالك اللحوم:  "الغذائي الصحي

 ففي بلدان المشرق العربي والمغرب العربي 
وبلدان مجلس التعاون الخليجي، افترض استمرار 

 النمو في استهالك اللحوم الحمراء والدواجن 
 والبيض بما يتناسب مع حصتها من االستهالك 

الكلي للحوم في خط األساس، وذلك على افتراض 
 استمرار االتجاهات التاريخية لتفضيالت 

 المستهلكين ألنواع محددة من اللحوم واستمرار 
نظم اإلنتاج التي تخصص بها كل بلد أو مجموعة 
بلدان. ولكن في مجموعة أقل البلدان نموًا في 
 المنطقة سيتطّلب الحفاظ على حصص خط 

لف مجموعات اللحوم زيادة في األساس لمخت
استهالك اللحوم الحمراء تجعله يتجاوز المتناول 

غرامًا، وفقًا  71اليومي الموصى به، والذي يبلغ 
لإلرشادات الغذائية الصحية لدول الخليج العربية. 
ّبت استهالك اللحوم الحمراء في أقل البلدان  ولذا ث 
في  نموًا في المنطقة على الحد األقصى الموصى به

، وّخصصت الزيادة المتبقية 2030-2026الفترة 
 للدواجن والبيض.

توفر الغذاء المطلوب )مليون طن( حسب مجموعة األغذية: الكمية الفعلية )سنة   7.2الجدول 

 (2030السيناريو )سنة السيناريو: ( والتي يفترضها 2016األساس: 

اللحوم  الحبوب توفر الغذاء مجموعة البلدان
 الحمراء

الدواجن 
 والبيض

 منتجات األلبان
 (معادلها من الحليب)

الزيوت  السكر
 النباتية

بلدان المشرق 
 العربي

 4.19 5.45 1.67 2.68 2.00 39.10 الكمية الفعلية
 3.17 6.69 10.95 7.28 4.94 21.00 السيناريو

بلدان المشرق 
 العربي بدون مصر

 2.24 1.94 0.62 1.39 0.63 13.50 الكمية الفعلية
 1.50 3.41 4.61 3.79 1.34 10.00 السيناريو

بلدان المغرب 
 العربي

 2.05 3.34 1.35 2.23 1.19 22.20 الكمية الفعلية
 1.54 3.03 5.03 4.05 2.49 10.20 السيناريو

بلدان مجلس 
 التعاون الخليجي

 1.07 1.34 0.81 2.97 0.88 7.50 الكمية الفعلية
 0.95 1.31 3.28 3.95 1.12 5.90 السيناريو

أقل البلدان 
 العربية نموا  

 0.91 2.78 1.53 0.41 1.31 12.60 الكمية الفعلية
 1.89 3.72 6.18 3.67 4.36 12.50 السيناريو

 8.21 12.90 5.36 8.29 5.39 81.50 الكمية الفعلية المنطقة العربية
 7.55 14.74 25.45 18.96 12.92 49.60 السيناريو

 .Aglink-Cosimoمنظمة األغذية والزراعة، نموذج إسقاطات الروابط الزراعية  المصدر:
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وليس الغرض من إجراء السيناريو تقديم توصيات 
التي ينبغي أن تتبعها ملموسة ألنماط النظم الغذائية 

البلدان في المنطقة، بل بدالً من ذلك يسعى من خالل 
محاكاة التحول نحو نظام غذائي يستبدل المنتجات 
الحيوانية بالحبوب، والذي تعتبره الهيئات المعنية 

، "أكثر صحية"بالنظم الغذائية والتغذية المختلفة 
ّول وإلى تسليط الضوء على اآلثار المحتملة لهذا التح
على األسواق والتجارة الزراعية وإبراز آثارها على 

 القطاع الزراعي والسياسات المرتبطة به.

والسيناريو ال يأخذ باالعتبار أي آثار لهذا التحّول على 
مستوى المزرعة أو األسر المعيشية ويفترض أّن 

المستهلكين يملكون الدخل الالزم لتحّمل أعباء التحّول 
. وبسبب محدودية توّفر البيانات، في النظام الغذائي

يركّز السيناريو فقط على السلع الغذائية األساسية 
المدرجة ضمن التوقعات الزراعية الصادرة عن منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية ومنظمة األغذية 
 "النظام الغذائي الصحي"ويفترض  .102والزراعة

ت، الجديد زيادة كبيرة في استهالك الفواكه والخضروا
بما في ذلك البقول، غير أّن النموذج ال يدرج اآلثار 
 المترتبة على أسواقها مثل احتمال ارتفاع األسعار.

ويفترض النموذج أن المبادئ االقتصادية التي تحدد 
حاليًا القطاع الزراعي في المنطقة العربية ستستمر 
في المستقبل. كذلك تنطبق أيضًا على السيناريو 

العوامل الخارجية التي تحدد الدور النسبي لإلنتاج 
تشكّل المحلي والواردات في المنطقة، والتي 

تجابة اإلنتاج اسكما أن إسقاطات خط األساس. 
المحلي التي جرت محاكاتها، نسبة إلى توّسع 

الواردات، ناجمة عن هذه االفتراضات، وهي تصف 
. وال يفترض هذا السيناريو سيناريو واحدًا محتمالً 

ناجمة عن قيود على  ذات شأنتغييرات هيكلية 
أهداف  الموارد، كما ال يفترض أن تؤثر على النتائج

سب االكتفاء الذاتي. فمثل سياساتية، مثل تحديد ن
عالج في دراسة منفصلة.  هذه االعتبارات ينبغي أن ي 
أما مدى االعتماد على اإلنتاج المحلي لدعم التحّول 

 في النظام الغذائي فينبغي أن يستند إلى تقييم 
 شامل للظروف المحلية ذات الصلة على امتداد 
هذه سلسلة القيمة بأكملها. وال تقّدم عملية المحاكاة 

 غير سيناريو شامل لدعم مثل هذا التحليل.

يفترض  "النظام الغذائي الصحي"ورغم أّن سيناريو 
حدوث انخفاض كبير في استهالك الحبوب، يتوقع أن 

الطلب الكلي على الحبوب في المنطقة في تماشى ي
مع إسقاطات خط األساس. فالزيادة  2030عام 

جابة التساع الكبيرة في استخدام الحبوب أعالفًا، است
قطاعي الثروة الحيوانية واأللبان، ستعوض عن 

االنخفاض في الطلب على الحبوب كأغذية. وسينمو 
الطلب على الحبوب كأعالف بسرعة أكبر بما يقارب 
ست مرات مما في إسقاطات خط األساس، ليبلغ 

في المائة من  150ما يقرب من  2030بحلول عام 
 .2016-2014القيم التي لوحظت في الفترة 

ومن شأن الزيادة في الطلب على األعالف أن تعيد أيضاً 
صة الحبوب المختلفة من االستهالك. فستزداد تشكيل ح

حصة حبوب األعالف، وال سيما الذرة، في حين 
ستنخفض حصة كل من القمح واألرز. وستزداد حصة 

في  42الحبوب الخشنة في استهالك الحبوب الكلي من 
في المائة في عام  63إلى  2016-2014المائة في الفترة 

، وذلك وفقا لتقديرات النموذج، على أساس 2030
التوسع المتوقع في اإلنتاج الحيواني المحلي. 

وستستلزم هذه الزيادة في الطلب على الحبوب الخشنة 
تغييرًا في إنتاج المحاصيل، فيزيد إنتاج الحبوب 

ب ، على حسا2030الخشنة بدرجة كبيرة بحلول عام 
القمح واألرز. غير أن هذا االنتقال، من إنتاج القمح 

واألرز إلى انتاج الذرة، لن يكون عملية سلسة، وسينمو 
إنتاج الحبوب الكلي في المنطقة العربية بوتيرة أبطأ، 

، مقارنة بتوقعات 2030في المائة بحلول عام  21بنسبة 
في المائة. ولذا ستكون هناك  23خط األساس التي تبلغ 

جة إلى واردات إضافية لتلبية ارتفاع الطلب على حا
األعالف ونتيجة لذلك ستكون نسبة االكتفاء الذاتي في 

 المنطقة أقل مما هو متوقع في خط األساس.
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وفي ظل االفتراضات الحالية، سيزداد االستهالك الكلي 
للحبوب في أقل البلدان نموًا في المنطقة بوتيرة أبطأ 

ساس، ألن إنتاج الثروة مما في إسقاطات خط األ
الحيوانية في مجموعة البلدان هذه سيظل يعتمد في 
الغالب على الزراعة الرعوية الواسعة النطاق، مع تدني 
متطلبات حبوب األعالف. ومن هنا، لن تقابل االنخفاض 

في استهالك حبوب األغذية زيادة في استخدام 
األعالف على المستويات التي لوحظت في مجموعات 

لدان األخرى. ويشكل استخدام األعالف في أقل الب
 في المائة  10البلدان نموًا في المنطقة حاليًا أقل من 

من االستهالك الكلي من الحبوب، وعلى الرغم من أن 
السيناريو يتوقع زيادة شديدة، فإن الحجم المطلق 
لهذه الزيادة سيكون صغيرًا بالمقارنة مع مجموعات 

 ا ستنطلق من قاعدة البلدان األخرى إذ أنه
 أصغر بكثير.

 5وسيزيد استهالك األلبان في المنطقة العربية من 
في الوقت  (معادل حليب سائل)ماليين طن متري 

مليون طن متري بحلول عام  25الراهن إلى أكثر من 
. وعلى افتراض أن أنماط استهالك منتجات 2030

األلبان الحالية ستستمر في المستقبل وأن تجارة 
منتجات األلبان الطازجة ستظل محدودة، سيحتاج 

قطاع األلبان العربي إلى تحقيق توسع كبير الستيعاب 
االنتقال الغذائي في المنطقة. وسيكون من الضروري 

 لدان جميعها، زيادة إنتاج األلبان في مجموعات الب
في المنطقة وفي بلدان  وال سيما في أقل البلدان نمواً 

المشرق العربي، حيث يلزم مضاعفة اإلنتاج مقارنة 
بفترة األساس. وستظل الزيادة في استهالك األلبان 
جهزة تتجاوز اإلنتاج، بحيث تحتاج المنطقة إلى  الم 

، أي نحو 2030مليون طن متري في عام  10.6استيراد 
 .2016-2014أضعاف مستوى فترة األساس  ستة

وعلى افتراض استمرار بنى السوق الحالية في معظم 
قطاعات اللحوم والدواجن والبيض في المنطقة 

العربية، فإن التحول إلى نظام غذائي قائم أكثر على 
البروتين في المنطقة سيزيد من اإلنتاج المحلي 

ن مليون ط 22للحوم والدواجن والبيض إلى نحو 
، وهذه زيادة كبيرة بالمقارنة 2030متري بحلول عام 

 مليون طن متري في خط األساس.  12مع 
ال سيما )وعلى الرغم من أن ارتفاع األسعار المحلية 

 سيحفز اإلنتاج المحلي، إال أن  (في سوق الدواجن
هذا اإلنتاج لن يواكب الزيادة في الطلب ما سيزيد 

مثل هذه الزيادة  الواردات. ويفترض السيناريو أن
ممكنة. ومع ذلك، إذا كانت محدودية عامل اإلنتاج 
ستستمر في النمو على مستوى دون المستوى الذي 

جرت محاكاته، سيلزم أن تسد واردات اللحوم 
والدواجن والبيض الفجوة الكبيرة، بما في ذلك فيما 
يتعلق بالبيض الطازج، الذي يفترض حاليًا أنه غير 

تجاري. وكما الحال في األلبان، يتعين قابل للتداول ال
على مجموعة أقل البلدان نموًا في المنطقة ومجموعة 

بلدان المشرق العربي تحقيق النمو األكبر في 
االستهالك، إذ أن مستوى استهالكها الحالي من اللحوم 

والدواجن والبيض أقل من مستوى استهالك بلدان 
من مجموعة  المغرب العربي، وذلك على النقيض تماماً 

دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ال يقل استهالك 
 .الدواجن والبيض بكثير عن مستوى هدف السيناريو

أن  "النظام الغذائي الصحي"ومن شأن متطلبات 
تخفض مستوى استهالك الزيوت النباتية في المنطقة 
العربية، وال سيما في بلدان المغرب العربي والمشرق 

ض من خط األساس، الذي يتوقع العربي. وعلى النقي
في المائة، فإن  39أن ينمو االستهالك الكلي بنسبة 

استهالك الزيوت النباتية في المنطقة العربية 
 "النظام الغذائي الصحي"سينخفض في سيناريو 

مقارنة بالفترة  2030في المائة في عام  6بنسبة 
. ومن شأن هذا االنخفاض في االستهالك 2014-2016
الواردات، ما سيعزز إلى حد كبير نسبة  أن يخفض

االكتفاء الذاتي. وستكون مجموعة أقل البلدان نموًا 
في المنطقة استثناًء، ألن نصيب الفرد من االستهالك 

في كل من الصومال واليمن مثالً سيزيد بدءًا من 
 مستوى أدنى بكثير من المتناول الموصى به 

 (7.8 الشكل)
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على المستويات العالمي واإلقليمي ودون  2030لألغذية في عام التوفر المطلوب   7.8 الشكل

 )مليون طن متري( اإلقليمي حسب مجموعة األغذية

   

   

   
 .Aglink-Cosimoمنظمة األغذية والزراعة، نموذج اسقاطات الروابط الزراعية  المصدر:

 

أيضًا  "النظام الغذائي الصحي"وسيتطلب سيناريو 
انخفاضًا في نصيب الفرد من استهالك السكر في 

بلدان المغرب العربي، وبدرجة أقل في بلدان المشرق 

العربي، إذ يتجاوز االستهالك حاليًا المستوى الموصى 
به. وعلى النقيض من ذلك، لن تالحظ أي زيادة في 

إذ أن المستوى الحالي  مجموعة أقل البلدان نموًا،
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للمتناول من السكر في حدود المستوى الموصى به. 
وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، سينمو نصيب 
الفرد من استهالك السكر على مدى العقد القادم، وإن 

بوتيرة أبطأ مما في خط األساس. أما االستهالك الكلي 
 للسكر في المنطقة العربية فسيزيد بقدر يقل كثيراً 
عما هو متوقع في خط األساس. ومن شأن التباطؤ 
في نمو استهالك السكر أن يقلل أيضًا الحاجة إلى 

االستيراد ويزيد نسبة االكتفاء الذاتي في المنطقة من 
في المائة  33إلى  2016-2014في المائة في الفترة  28
 .2030في 

وكما حدد في وقت سابق، فإن السيناريو مصمم 
لمحتملة النتقال غذائي كبير في لتوضيح اآلثار ا

المنطقة العربية على أسواق السلع الزراعية. ويشكل 
 الترويج التباع نظام غذائي صحي في المنطقة 
 هدفًا اجتماعيًا هامًا، ولكن كما يوضح السيناريو، 
 قد تكون للتحوالت الغذائية ذات القصد الحسن 
لصلة آثار بعيدة المدى على الزراعة والقطاعات ذات ا
 بها. وفي منطقة تواجه خاصة معوقات كثيرة 
 فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، يتعين على أي 
سياسات لتوجيه هذه العملية النظر بعناية في 

 .التكاليف والمنافع

ماذا عن إنشاء مخزون استراتيجي   .هاء

 وطني من القمح والمحافظة عليه؟

بلدان القمح هو الغذاء األساسي الرئيسي في معظم 
في المائة من  43و 21المنطقة، إذ يوّفر ما بين 

المجموع الكلي للسعرات الحرارية التي يستهلكها 
ستخدم على نطاق واسع  الناس مباشرة. كما أنه ي 

كعلف للحيوانات، مع أن المستويات الدقيقة 
الستخدامه كذلك تتفاوت فيما بين مجموعات البلدان. 

غطي تواالقتصادية، ال وبسبب قيود الموارد الطبيعية 
في المائة  60المحلي سوى حوالي إمدادات اإلنتاج 

فقط من الطلب المحلي، ويتوقع، وفقًا لسيناريو خط 

. 2030األساس، أن تظل هذه الفجوة قائمة في عام 
ولذا سيكون ألي صدمة كبيرة في سعر القمح العالمي 
أثر مباشر على األسواق المحلية، ما يؤثر بدوره على 

. ومن بين على المدى القصيراألمن الغذائي الوطني 
وسائل حماية المستهلكين من االرتفاعات الحادة في 
أسعار المواد الغذائية احتفاظ الحكومات بمخزون 

األساسية وطرحها في السوق استراتيجي من السلع 
 ارتفاع األسعار. عند المحلية

وتتوقع إسقاطات خط األساس أن تنخفض أسعار 
الحبوب عالميًا انخفاضًا طفيفًا بالمعايير الحقيقية 

 على مدى العقد المقبل. ويعطي تحليل إضافي 

لعدم اليقين مؤشرًا على مجموعة النواتج المحتملة 
اوت الذي لوحظ في حول خط األساس، نظرًا للتف

 األعوام السابقة في القوى الدافعة الرئيسية للزراعة 

واالقتصاد الكلي. وتستند النتائج إلى التفاوتات 
الماضية في إنتاجية المحصول والقوى الدافعة 

 لالقتصاد الكلي. غير أن اتجاهات الماضي 

قد ال تستمر في المستقبل، ويمكن أن يؤدي تغير 
ت أكبر في الغاّلت، وقد تتغير أنماط المناخ إلى تغّيرا

النمو االقتصادي التي لوحظت في الماضي القريب. 
نطاق التغير التقديري في السعر  7.9 الشكلويبين 

 المرجعي الدولي للقمح.

لتوضيح الروابط الوثيقة بين أسواق القمح العالمية و
والمحلية، جرت محاكاة ثالثة سيناريوهات بديلة 

. Aglink-Cosimoباستخدام نموذج الروابط الزراعية 
والهدف هو توضيح كيفية ارتباط أسواق القمح 

المحلية والعالمية، وتقييم فعالية طرح مخزونات 
نقص اإلمدادات  القمح في السوق المحلية في أوقات

ستخدم النموذج لمحاكاة حدوث صدمة  العالمية. وي 
، 2022لمرة واحدة في السوق العالمية للقمح في عام 

بسبب نقص في إنتاج القمح في البلدان المصدرة 
الرئيسية له. ويجري تحليل ثالثة استجابات بديلة 

تكون ظروف السوق،  (أ)لهذه الصدمة: في السيناريو 
لمخزونات، هي نفسها كما في خط بما في ذلك ا
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قيام كل بلد في  (ب)األساس؛ ويحاكي السيناريو 
المنطقة العربية بطرح مخزونات في السوق المحلية 
تعادل استهالكه من القمح مدة ثالثة أشهر في عام 

طرح مخزونات تعادل  (ج)؛ ويفترض السيناريو 2022
استهالك القمح مدة ستة أشهر استجابة لصدمة 

ار العالمية. ويؤخذ توفر هذه المخزونات كأمر األسع
مسّلم به ولم تؤخذ في الحسبان تكاليف المشتريات 
والتخزين والتوزيع. وفي السيناريوهات جميعها، 

تحتسب االنحرافات في األسعار واإلنتاج واالستهالك 
والتجارة عن ناتج خط األساس للبلدان العربية 

 ولألسواق العالمية.

اإلنتاج الذي جرت محاكاته في  يسبب النقص في
 2022البلدان الرئيسية المصدرة للقمح في عام 

في  8.5انخفاضًا في صادرات القمح العالمية بنسبة 
، فإنه ((أ)السيناريو )المائة. وبدون أي تدابير تخفيفية 

في المائة  60يسبب ارتفاعًا في السعر العالمي بحوالي 
دوالرًا للطن المتري في خط  232في ذلك العام، من 

 .(7.11 الشكل)دوالرًا للطن المتري  374األساس إلى 

وإذا لم تتخذ تدابير محددة لمواجهة ارتفاع األسعار 
ر ينتقل بالكامل تقريبًا إلى فإن األث ((أ)السيناريو )

األسواق المحلية في البلدان العربية مثبطًا استهالك 
القمح. ونتيجة لذلك، تنخفض الواردات إلى المنطقة 

في المائة وتتفاوت النسبة  18في المائة و 11بين 
. وتؤدي الزيادة (7.10 الشكل)حسب مجموعة البلدان 

في األسعار المحلية الناجمة عن ذلك إلى زيادة اإلنتاج 
المحلي في كل مجموعة من مجموعات البلدان بنسبة 

في المائة تقريبًا، غير أن قيمتها تظل ضئيلة  10
رغم بالمقارنة مع انخفاض الواردات. ونتيجة لذلك، و
زيادة اإلنفاق على األغذية، فإن استهالك المحلي 

 .الكلي سينخفض

 )دوالر لكل طن( نتائج التحليل االحتمالي للسعر اإلسمي للقمح  7.9 الشكل

 
 .Aglink-Cosimoمنظمة األغذية والزراعة، نموذج اسقاطات الروابط الزراعية  المصدر:
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وبغية حماية المستهلكين من تكاليف األغذية األعلى، 
قد تنظر الحكومات في طرح مخزونات من القمح في 
أسواقها المحلية لزيادة العرض المحلي فتقلل بذلك 

الحاجة إلى واردات مرتفعة الثمن. وفي السيناريوهين 
، تنخفض متطلبات االستيراد التي جرت (ج)و (ب)

 محاكاتها بدرجة كبيرة نتيجة لهذا اإلجراء 
 .(7.10 الشكل)

ويخفف العرض اإلضافي للقمح، الناجم عن طرح 
عنه من خفض الواردات إلى  المخزونات وما ينشأ

 المنطقة العربية، أثر ارتفاع األسعار العالمية في 

 ، يرتفع السعر (ب). وفي السيناريو 2022عام 

 دوالرًا للطن المتري وفي  331العالمي إلى 

دوالرًا فقط للطن المتري،  295إلى  (ج)السيناريو 
 وهاتان الزيادتان أصغر مقارنة بالزيادة البالغة 

 (أ)والرًا للطن المتري في إطار السيناريو د 374
 .(7.11 الشكل)

ومن خالل دعم السوق بطرح مخزون في الوقت 
المناسب، لن تستورد المنطقة العربية كميات أقل من 

الواردات فحسب، بل إنها أيضًا ستدفع أقل نسبيًا لهذه 
 .(7.12 الشكل)الواردات 

 على واردات القمح  2022أثر حدوث صدمة أسعار عالمية في عام   7.10 الشكل

 إلى المنطقة العربية

 
 .Aglink-Cosimo منظمة األغذية والزراعة، نموذج اسقاطات الروابط الزراعية المصدر:
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استجابة األسعار العالمية لصدمة إمداد عالمية وعمليات طرح بديلة للمخزون في   7.11 الشكل

 المنطقة العربية

 
 .Aglink-Cosimoمنظمة األغذية والزراعة، نموذج اسقاطات الروابط الزراعية  المصدر:

( واردات سار( وتكلفة )يمينعلى حجم )ي 2022صدمة األسعار العالمية في عام أثر   7.12 الشكل

 القمح في المنطقة العربية

 
 .Aglink-Cosimoمنظمة األغذية والزراعة، نموذج اسقاطات الروابط الزراعية  المصدر:
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وفي سيناريو خط األساس، يفترض أن تكون أسعار 
المنتجين في البلدان العربية مرتبطة بالسوق العالمية 

نقل وأن   إشارات األسعار بالكامل إلى المنطقة. ت 
أما طرح المخزونات في السوق المحلية فيكسر هذا 

عزى  االرتباط ويحد من الزيادة في األسعار المحلية. وي 
ف لألسعار إلى االستعاضة عن هذا التأثير الملّط 

الواردات المرتفعة الثمن بمخزونات محلية تطرحها 
الحكومة. ويتناسب مدى أثر تخفيف األسعار الناجم 

عن طرح المخزون مع حصة هذا المخزون من العرض 
، تنحصر الزيادة في (ب)المحلي. وفي السيناريو 

 أسعار المنتجين في مجموعات البلدان ما بين 
 ي المائة من سيناريو الصدمة ف 70و 50

 ، (ج)دون تخفيف من حدتها. وفي السيناريو 
 تخفف زيادة األسعار بقدر أكبر في المناطق 

 ويحال دونها تقريبًا في البلدان التي ترتفع  جميعاً 
 .فيها معدالت االكتفاء الذاتي

من حيث النسبة  أما أسعار المستهلك فأقل تأثراً 
التجهيز معزولة إلى /تسويقالمئوية، إذ أن هوامش ال

حد كبير عن الصدمة. وضمن المنطقة، أسعار 
المستهلك هي األدنى في بلدان مجلس التعاون 

وفي بلدان  الخليجي، واألعلى في أقل البلدان نمواً 
المشرق العربي. وبوجه عام، يعتمد األثر على ظروف 

تكاليف /السوق المحلية، حيث تتفاوت هوامش
نظرًا ألوضاع تكاليف التجهيز  بيراً التسويق تفاوتًا ك

المختلفة المتعلقة بالدخل في بلدان المنطقة. وتبرز 
الزيادة في أسعار المستهلك أكثر ما تبرز في البلدان 
التي لديها مستويات واردات مرتفعة، ومستويات 

أو استجابة متدنية للعرض المحلي، /تنمية متدنية و
وًا وبلدان كما في حالة مجموعة أقل البلدان نم

 المشرق العربي.

، يؤدي ((أ)السيناريو )وفي اإلسقاط غير المخفف 
ارتفاع السعر العالمي إلى خفض االستهالك المحلي 

في المائة في  2.5للقمح في المنطقة العربية بنسبة 
. ومن بين (7.13 الشكل) 2022المتوسط في عام 

أكبر  أقل البلدان نمواً  شهدمجموعات البلدان، ست
السكان في المائة، ألن المستهلكين  4انخفاض، يبلغ 

األفقر ال يستطيعون استيعاب األسعار المرتفعة 
ويتعين عليهم خفض استهالكهم بسبب القيود على 
موازناتهم. وبالنسبة لبلدان المغرب العربي والمشرق 

بالمائة، بينما سيكون  2العربي، سيبلغ االنخفاض نحو 
التأثير على بلدان مجلس التعاون الخليجية الغنية 

 .ضئيالً جداً 

وينخفض أثر صدمة األسعار الخارجية على االستهالك 
بدرجة كبيرة من خالل طرح مخزونات لدعم 

محليين. وفي المنطقة العربية ككل، المستهلكين ال
في المائة  1.5يقتصر انخفاض االستهالك على حوالي 

في المائة  0.5وعلى حوالي  (ب)في إطار السيناريو 
. غير أنه حتى في إطار (ج)في إطار السيناريو 

، سينخفض استهالك القمح في البلدان (ج)السيناريو 
 .2022في المائة في عام  1األقل نموًا حوالي 

وتوضح المحاكاة كيف يمكن أن يكون استخدام طرح 
مخزونات للتخفيف من أثر ارتفاع السعر الخارجي 
فعاالً في احتواء الزيادات في السعر المحلي وفي 
انخفاضات االستهالك. غير أن االحتفاظ بالمخزون 

وطرحه ال يخلو من التكلفة ويتضمن مقايضات هامة. 
لسياسات عددًا من ويثير التطبيق العملي لهذه ا

يتطلب  (1)القضايا المؤسسية والمالية على حد سواء: 
االحتفاظ بمخزونات مادية من القمح في بلد ما 
في  (2)قواعد دقيقة لمراكمتها وطرحها في السوق؛ و

البلدان التي تملك قاعدة إنتاج محلية كبيرة، قد تؤثر 
 إدارة السوق المحلية بسياسة مراكمة للمخزونات سلباً 

على بنية حوافز إنتاج األغذية المحلية. ولم تؤخذ 
هذه االعتبارات في الحسبان في عمليات المحاكاة 

 .بموجب السيناريوهات المختلفة
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 على استهالك القمح )بالنسبة المئوية( 2022صدمة أسعار عالمية في عام  أثر حدوث  7.13 الشكل

 
 .Aglink-Cosimoمنظمة األغذية والزراعة، نموذج اسقاطات الروابط الزراعية  المصدر:

 

واالعتبار الحاسم اآلخر، عدا عن الحاجة إلى ترتيبات 
مؤسساتية ولوجستية متينة لتنفيذ سياسة مخزون 
فّعالة، هو التكلفة المرتبطة باالحتفاظ بالمخزون. 

 فهناك تكاليف بناء مرافق تخزين ذات جودة، 
وتكاليف الفرصة البديلة لرأس المال المقيد في 

للمحافظة  نالمخزوتدوير المخزونات، وتكاليف ضمان 
 على الجودة، والخسائر الناجمة عن اآلفات والرطوبة، 
وما إلى ذلك. ويحتمل أن يكشف االحتساب الكامل 
للتكاليف المتضمنة جميعها أن ذلك مشروع مكلف 
 للغاية، كما هو الحال في بلدان المنطقة العربية 

وفي أمكنة أخرى تحتفظ بمخزونات كبيرة ألغراض 
ي. والواقع أن تكاليف سياسة أمن غذائي األمن الغذائ

قائمة على االحتفاظ بمخزونات والتدخل في السوق 
المحلية مرتفعة، ألن هناك في مثل هذه السياسة 
 عوامل خارجية هامة ال يمكن تجنبها. فبحفاظ 

البلدان العربية الغنية منها والفقيرة على مخزونات 
 أمن غذائي وطرحها دون تمييز في أسواقها 

المحلية فإنها بذلك تقّدم إعانات دعم ال فحسب 
 لها تهم لسكانها جميعًا بغض النظر عن حاج

خالل االمتصاص الجزئي من لبقية العالم  بل أيضا  

 الرتفاع السعر العالمي في حالة حدوث صدمة 
 .في السوق

التخزين وفي التحليل النهائي، بينما توضع سياسات 
على أساس اعتبارات أوسع تتجاوز التكاليف والمنافع 
النقدية، يتعين إيالء االهتمام الواجب لسياسات بديلة 

قد تكون أكثر استدامة وفعالية من منظور تعزيز 
األمن الغذائي. وفي هذا السياق، يمكن للبلد أن ينظر 

في تعويض شرائح السكان األكثر انكشافًا على 
م إعانات نقدية لهم خالل فترات المخاطر بتقدي

ارتفاعات األسعار العالمية. وتستخدم بعض البلدان 
بالفعل برامج موجهة تحديدًا للمستهلكين الفقراء، من 

مثل تقديم تحويالت نقدية مباشرة في اليمن أو 
طحين القمح المدعوم لمخابز مختارة في مصر. وقد 

ل يتعين تحسين هذه البرامج وتوسيع نطاقها بشك
كبير، وذلك من بين وسائل أخرى عن طريق تنقيح 
معايير األهلية لتلقي الدعم وظروف السوق التي 

ستقدم فيها المساعدة اإلضافية، كي يكون باإلمكان 
التنبؤ إلى حد ما باآلثار المترتبة على الموازنات وعلى 

االستدامة المالية في األجل الطويل.
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 ملخص وتوصيات

عرض هذا التقرير لمحة عامة عن األمن 
الغذائي في المنطقة العربية، وقّدم تحليالً 
مفصالً للقضايا الرئيسية، وأجرى محاكاة 

لعدة سيناريوهات مستقبلية بديلة 
للمنطقة. وفي الجزء األول، قّيم التقرير 

 مكوناتالراهنة فيما يتعلق بالالحالة 
الثالثة لألمن الغذائي: توفر األغذية 

وإمكان الحصول عليها واالستفادة منها، 
وأدمج قضايا االستقرار في كل قسم. 

وحّلل الجزء الثاني موضوعات مختارة 
في مجال األمن الغذائي، بما في ذلك دور 
الزراعة والتجارة وفقد األغذية وهدرها. 

ير أيضًا مجموعة من وقّدم التقر
التوصيات االستشرافية، بما في ذلك 

أمثلة عن النهج القائمة التي يجدر النظر 
في اعتمادها وتوسيع نطاقها في جميع 

 أنحاء المنطقة.

 النتائج الرئيسية

األغذية اتسعت الفجوة بين استهالك  •
المحلي نتيجة تزايد عدد وانتاجها 

السكان وركود إنتاجية المحاصيل، 
لبى الفجوة بينهما بالواردات، ومع  وت 
تزايد الفجوة، يزيد اعتماد المنطقة 
العربية على األسواق العالمية في 

تلبية احتياجاتها األساسية من األغذية. ورغم أن بلدانًا عديدة 
من خالل االعتماد في جميع أنحاء العالم تدير أمنها الغذائي 

الجزئي أو الكامل على األسواق العالمية، يعتبر هذا االعتماد 
 مصدر قلق لبعض البلدان في المنطقة؛

ال يضمن تّوفر األغذية على المستوى الوطني إمكان حصول  •
. وأهم عامل يقّيد إمكان الحصول على ااألسر المعيشية عليه

في المنطقة:  راً األغذية هو الفقر الذي يتفاوت تفاوتًا كبي
فبعض البلدان العربية يعتبر من أغنى بلدان العالم، في حين 
تعتبر أخرى من بين أفقر البلدان. وهناك عدة عوامل أخرى 

، ففي البلدان التي تعاني نزاعات وتنمية متدنية حاسمة أيضاً 
للبنى التحتية ال يمكن اعتبار الحصول المادي على األغذية 

 أمرًا مسلمًا به؛

دالت سوء التغذية لدى األطفال مرتفعة جدًا في جزر القمر مع •
وجيبوتي والصومال واليمن، كما أن نقص المغذيات الدقيقة 
شائع حتى في البلدان األكثر ثراًء في المنطقة. وعالوة على 
ذلك، دون الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي 

تلك  أيضاً المعدية ووالرعاية الصحية، تنتشر األمراض 
، حتى لو كانت مستويات استهالك األغذية. المتعلقة باألغذية

والمنطقة فريدة من حيث أن سوء التغذية يوجد جنبًا إلى 
جنب مع البدانة. وتعد معدالت البدانة في المنطقة العربية من 
بين أعلى المعدالت في العالم، حيث تؤثر على ما يقرب من 

وال سيما لدى  –لمي أي ضعف المتوسط العا –ربع السكان 
سواء سوء  –النساء. وال تعزى المشاكل التغذوية في المنطقة 

 إلى كمية األغذية المستهلكة فقط،  –التغذية أم البدانة 
بل أيضًا إلى سوء نوعية النظم الغذائية وإلى مسائل تتعلق 

 بنمط الحياة؛
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قيودًا طبيعية عندما يتعلق األمر تواجه المنطقة  •
بإنتاج األغذية، من حيث ندرة المياه واألراضي 

المنتجة، فضالً عن آثار تغير المناخ. المنطقة 
ندرة كثر المناطق التي تعاني من أالعربية هي 

مياه في العالم. ويرى البعض أنه ينبغي نقل ال
المياه من الزراعة إلى االستخدامات البلدية 

ة ذات القيمة األعلى، في حين يرى والصناعي
بعض آخر أن من المهم الحفاظ على اإلنتاج 
المحلي للحماية من االنكشاف على مخاطر 
 أسواق األغذية العالمية وألهمية الزراعة 

من السكان. غير أن  لدخل من هم أكثر فقراً 
الجميع يتفقون على أولوية تحسين كفاءة 

 استخدام المياه؛

عتمد اعتمادًا متزايدًا على أصبحت المنطقة ت •
واردات األغذية، إذ يتزايد االستهالك بوتيرة 

أسرع بكثير من تزايد اإلنتاج المحلي. وفي ظل 
الظروف المناسبة، يمكن أن تساعد التجارة في 

الحد من مخاطر الطقس المرتبطة باإلنتاج 
المحلي. وتلبي بلدان عديدة احتياجاتها الغذائية 

الجزئي أو الكامل على من خالل االعتماد 
األسواق العالمية، ويمكن تحقيق توفر مستقر 
لألغذية إذا كانت واردات األغذية تمثل نسبة 

صغيرة ومستقرة من إيرادات الصادرات أو النقد 
وال سيما  –األجنبي. غير أن بعض بلدان المنطقة 

تعاني من أوجه  –جزر القمر وجيبوتي والصومال 
ذ تصل قيمة وارداتها من انكشاف على المخاطر، إ

في المائة من  200األغذية دوريًا إلى أكثر من 
 إيراداتها من صادرات البضائع؛

بلدان تمثل على مستوى مجموعات البلدان،  •
األغذية  انالمشرق العربي أكبر قدر من فقد

أقل البلدان نموًا في حين تمثل وهدرها، ويحدث 
درها أقل قدر من فقدان األغذية وه في المنطقة
. وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة في المنطقة

األغذية وهدرها  انالدخل في المنطقة، يعود فقد
إلى حد كبير إلى سوء مناولتها، وعدم كفاية البنى 

األساسية، واستخدام ممارسات وتكنولوجيات 

غير مناسبة. وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي 
البلدان ذات الدخل المرتفع، وبشكل متزايد في 

ذات الشريحة العليا من الدخل المتوسط في 
مجموعتي بلدان المغرب العربي والمشرق العربي، 

يحدث قدر كبير من فقد األغذية وهدرها في 
المراحل المتأخرة من تجارة التجزئة واالستهالك، 
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تلف المواد الغذائية 

 دادها؛واإلفراط في شراء كميات األغذية وإع

باستخدام  "بقاء األمور على حالها"يتوقع إسقاط  •
زيادات  Aglink-Cosimo نموذج الروابط الزراعية

تدريجية في إنتاج األغذية المحلية وزيادة 
. وينظر 2030االعتماد على الواردات حتى عام 

سيناريو البديل األول في اآلثار المترتبة على 
زيادة غاّلت الحبوب المنخفضة في المنطقة 

في المائة. وفي هذا السيناريو، تزداد  25بنسبة 
في  41في المائة إلى  34نسب االكتفاء الذاتي من 

المائة، ولذلك منافع كبيرة خاصة ألقل البلدان 
ريو البديل الثاني نموًا في المنطقة. ويتناول سينا

اآلثار المترتبة على التحول نحو اتباع نظام 
غذائي أكثر صحية، بالحد من استهالك الحبوب 
والزيت وزيادة استهالك البروتين من اللحوم 

ومنتجات األلبان. وتشير نتائج هذا السيناريو إلى 
فقط الستيراد ليس زيادة االعتماد على التجارة، 

الستيراد الحبوب  أيضاً  المنتجات الحيوانية، بل
كأعالف للماشية. وعلى الرغم من أن هذا 

السيناريو يمكن أن يؤدي إلى تحسينات في 
الوضع التغذوي، إال أن زيادة األسعار قد تفرض 

قيودًا على إمكان حصول الفقراء على نظم 
غذائية محّسنة. ويتناول السيناريو النهائي 

مخزون  تقلبات األسعار من خالل افتراض إنشاء
أشهر، يمكن  6أشهر أو  3استراتيجي للقمح لمدة 

أن يطرح في السوق المحلية خالل فترات ارتفاع 
األسعار العالمية. ووفقًا للنموذج، يمكن تخفيف 
صدمة عالمية تؤدي إلى زيادة في سعر القمح 

في المائة، إلى حد كبير، من خالل طرح  60بنسبة 
. ق المحليةفي األسوا مخزونات قمح استراتيجية
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بقاء "وعلى الرغم من أن جدوى االنتقال من 
إلى إدخال تحسينات على  "األمور على حالها

الغالت أو النظم الغذائية أو تحقيق استقرار 
األسعار لم تؤخذ باالعتبار في االسقاطات، إال أن 

احتمال رفع نتائج هذه السيناريوهات تشير إلى 
 غذائي في المنطقة.الألمن ا مستوى

بل المضي قدما لتعزيز األمن الغذائي س  
 2030بحلول عام 

أي مدى ينبغي  ىالسؤال الرئيسي لكل بلد هو إل
المحلي مقابل واردات اإلنتاج التركيز على توفر 

األغذية. وينطوي كل من اإلنتاج المحلي وواردات 
األغذية على مخاطر. ويؤدي اإلفراط في االعتماد 

شاف السكان على مخاطر على الزراعة المحلية إلى انك
الجفاف واالستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، 
بينما يؤدي اإلفراط في االعتماد على الواردات إلى 

انكشاف السكان على مخاطر تقلب األسواق العالمية. 
وسيتعين على كل بلد أن يجد استراتيجيته الخاصة 

به ألغذية، على أساس ما يتمتع اتوفر استقرار لضمان 
ت نسبية في امناخية وميز-جغرافية من هبات

 التجارة الدولية وبيئته السياسية وقدرته على 
 تخفيف أنواع المخاطر المختلفة.

وهناك نهج مبتكرة يمكن أن تساهم في اإلنتاج المحلي 
المستدام، ويستخدم العديد منها بالفعل في المنطقة، 

ب ويمكن تكييف الكثير من النهج األخرى من تجار
مناطق أخرى. وتختلف عمومًا النهج المالئمة لإلنتاج 
المحلي المستدام بين نظم الزراعة البعلية والمروية. 

وينبغي لنظم الزراعة البعلية اتباع نهج يتصدى 
للمخاطر المتعلقة بالدخل وبالطقس التي يواجهها 

المزارعون الفقراء. وعلى وجه الخصوص، ستكون هناك 
طوير والخدمات اإلرشادية حاجة إلى البحث والت

واالستثمارات في مجال المحاصيل المقاومة للجفاف 
والملوحة، باإلضافة إلى نهج منخفضة التكلفة لجمع 

 المياه وحفظها وإعادة استخدامها.

أما في حالة نظم الزراعة المروية، فإن الحد من 
لتحقيق االستدامة.  الطلب على المياه سيكون ضرورياً 

 لتوفيراسات السترداد التكاليف وسيلزم وضع سي
حوافز مالئمة لتحقيق أقصى قدر من إنتاجية 

الرشيدة دارة اإلالمحاصيل الزراعية. ويمكن أن تشجع 
التوسع في النهج التقنية المبتكرة التي  للمياه

 تستخدم بالفعل في المنطقة.

وعلى الرغم من الزيادات المحتملة في اإلنتاج 
من البلدان العربية بلد ق أي المحلي، ال يحتمل أن يحق

اكتفاًء ذاتيًا من األغذية، ويرجح أن يستمر معظمها 
في االعتماد على التجارة. وباعتماد سياسات مناسبة، 

يمكن استخدام التجارة كآلية لدعم استقرار األمن 
الغذائي عن طريق الحد من المخاطر المرتبطة 
النسبة باإلفراط في االعتماد على اإلنتاج المحلي. وب

لبعض بلدان المنطقة، تعكس التوجهات الحالية أوجه 
انكشاف على المخاطر. وعلى وجه الخصوص، حيث 

تستأثر واردات األغذية بحصة عالية ومتقلبة من 
استقرار توفر  يتأثرإيرادات النقد األجنبي، يمكن أن 

 ارتفاعات أسعار األغذية العالمية.األغذية ب

لمتوفرة على المستويات وهناك مجموعة من األدوات ا
الوطني واإلقليمي والعالمي إلدارة أوجه االنكشاف 

على المخاطر المرتبطة باالعتماد الشديد على واردات 
األغذية. ولدى الحكومات الوطنية، باإلضافة إلى 
 زيادة اإلنتاج المحلي، عدة خيارات أخرى، منها: 

 تسوية األسعار بمرور الوقت عن طريق تحويل (1)
األسعار إلى الشركاء التجاريين من خالل  طرخام

األسواق المالية أو االحتفاظ بمخزونات مادية للسلع 
الحصول على أفضل األسعار عن طريق  (2)األساسية؛ 

تحسين البنية التحتية  (3)تنويع الشركاء التجاريين؛ 
االستثمار في  (4)وإدارة سالسل توريد الواردات؛ 

، يمكن للبلدان بالعمل معاً اإلنتاج في بلدان أخرى. و
العربية أن تستجيب للتحديات المشتركة من خالل: 

تنسيق معلومات  (2)توسيع التجارة البينية؛  (1)
تنسيق المخزونات المادية وصناديق  (3)السوق؛ 
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، يمكن للبلدان التمويل المتعلقة باألغذية. وأخيراً 
في اإلجراءات العالمية،  العربية أن تسهم إسهامًا مفيداً 

توسيع نطاق اتفاقات التجارة  (1)وال سيما من خالل: 
العالمية، بما في ذلك سياسات التصدير، وذلك لتجنب 

 إلنتاج المحلي؛ على االصدمات تأثير تضخيم 
توسيع قاعدة المانحين إلتاحة توسيع برامج  (2)

 المساعدة الغذائية الدولية.

التجارة، يحظى ومحلي الباإلضافة إلى اإلنتاج 
باهتمام متزايد جانب ثالث لتوفر األغذية هو فقد 

األغذية وهدرها، الذي يحدث فجوة بين كمية األغذية 
التي يحتمل توفرها من اإلنتاج المحلي والواردات 

. وكما هو الحال والكمية التي يستهلكها األفراد فعالً 
ة مع أي قضية ناشئة، هناك حاجة إلى بذل جهود كبير
لزيادة الوعي وتحسين البيانات. وبإمكان صانعي 

السياسات والقطاع الخاص والمستهلكين المزودين 
بمعلومات أفضل تعبئة الجهود. وينبغي أيضًا وضع 

نهج جديدة وأكثر كفاءة للحد من فقد األغذية 
وهدرها. وهناك بالفعل مجموعة واسعة من النهج 

رها من االبتكارية في المنطقة العربية وفي غي
المناطق، ومن شأن اعتماد هذه التكنولوجيات 

وتوسيع نطاقها أن يحقق الكثير لدعم األمن الغذائي. 
ويمكن للحكومة وكيانات القطاع الخاص المعنية 

بلوجستيات األغذية أن تدعم بشكل مفيد خفض فقد 
األغذية وهدرها من خالل معالجة أوجه القصور 

البيروقراطية  البنيوية، بما في ذلك التعقيدات
والضرائب واللوائح التنظيمية. وعلى مستوى تجارة 

التجزئة، يمكن معالجة فقد األغذية من خالل تحسين 
تقنيات مزاولة األعمال، مثل إدارة المخزون واإلنتاج. 

دعم األمن وعلى مستوى االستهالك، يمكن أن ي  
إصالح السياسات التي تؤدي من خالل الغذائي أيضًا 

 ألغذية، مثل إعانات الدعم غير الموجهة.إلى فقد ا

وألن األمن الغذائي المستقر أمر محوري لرفاه اإلنسان، 
فإن تحقيقه سيتطلب طائفة واسعة من اإلجراءات. 
فباإلضافة إلى فرص تعزيز األمن الغذائي من خالل 

الزراعة والتجارة وتقليل فقد األغذية وهدرها، هناك 
بمعاجلة جوانب أخرى من حاجة إلى مزيد من االهتمام 

إمكان الحصول على األغذية واالستفادة منها. وستظل 
برامج الحماية االجتماعية الفعالة والموجهة أساسية 

لكل من فقراء الريف والمدن. وستكون هناك حاجة إلى 
التعليم والحوافز للتحول إلى أساليب حياة ونظم أكثر 

لبدانة صحية، بهدف الحد من مشاكل سوء التغذية وا
في المنطقة. وستكون زيادة فرص الحصول على 
الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي ضرورية 

 أيضًا لتحسين الوضع التغذوي.

بقاء األمور على "وفي حين يمكن أن يؤدي مسار 
، هناك فرص محفوف بالمخاطرإلى مستقبل  "حالها

لتعزيز األمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة العربية. 
وقد سلط هذا التقرير الضوء على قصص نجاح في 

كل بعد من أبعاد األمن الغذائي. وسيتعين على كل بلد 
أن يحدد االستراتيجية األنسب لظروفه. ولكن في 

من بلدان الناجحة الحاالت جميعها، يمكن للدروس 
أخرى أن تكون بمثابة إلهام وأن توفر مجموعة 

 يفها واعتمادها.متنوعة من الخيارات التي ينبغي تكي

 الرسائل والتوصيات الرئيسية

السياساتية  للتوجهاتوباإلضافة إلى الموجز أعاله 
لألمن الغذائي في المنطقة العربية، يمكن تلخيص 
الخيارات السياساتية الرئيسية التي سلط التقرير 

 الضوء عليها كما يلي:

فيما يتعلق باإلنتاج الزراعي واإلنتاجية، على 
 العربية النظر فيما يلي:البلدان 

 ينبغي على البلدان في محاولتها زيادة  •
إجراء تحليل دقيق  من الغذاءاالكتفاء الذاتي 

لتحديد المقايضات والفرص االقتصادية 
 واالجتماعية السليمة؛
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سيتطلب تطوير قطاع زراعي أكثر استدامة  •
ومرونة سياسات وممارسات تركز على 

 اه، وفي الوقت االستخدام الكفؤ لموارد المي
نوعية التربة وتغير المناخ. قضايا نفسه معالجة 

ويرجح أن يكون النهج الشمولي، بما في ذلك 
اإلدارة المتكاملة لألراضي والمياه الذي يشمل 

التنسيق المؤسسي بين قطاعي المياه والزراعة، 
 هو األكثر فعالية؛

يرجح أن يفيد تحسين التقنيات الزراعية واختيار  •
المحاصيل المقاومة للجفاف والحرارة أصناف 

وتحسين إدارة استخدام المياه الزراعية الغاّلت. 
التكنولوجيات التي تعزز كفاءة بالرغم من أن و

استخدام المياه هامة، لكن ينبغي أن تكون 
مصممة خصيصًا لسياقات هيدرولوجية وبيئية 

 ومؤسسية محددة؛

من ينبغي أن تولي الحكومات والمؤسسات مزيدًا  •
االهتمام ألنظمة الزراعة البعلية. وباإلضافة إلى 

الجهود الرامية إلى تطبيق مفهوم التفاعل البيني 
بين العلوم والسياسات، يلزم إجراء المزيد من 

البحث والتطوير، فضالً عن تكييف التكنولوجيات 
نظم ال المناسبة والحلول المبتكرة لزيادة غالت

 ؛المستخدمةة يالزراع
ينصب التركيز على االستثمارات ينبغي أن  •

والحوافز التي تعزز الزراعة الموجهة نحو السوق 
والحد األقصى من اإلنتاجية االقتصادية للمياه 
المستهلكة. وهذا يعني التركيز على اإلنتاج الذي 

يعّظم القيمة المضافة لكل وحدة من المياه 
المستهلكة وعلى نظم اإلنتاج وأنماطه التي تولد 

أو تدخر أكبر /تويات الدخل للمزارعين وأعلى مس
 قدر من النقد األجنبي للبلد؛

ينبغي تنفيذ سياسات وبرامج لحماية المنتجين  •
الفقراء والهامشيين ونظم اإلنتاج الهامشية. 
وسيكون صغار المنتجين الزراعيين ومنتجي 
الثروة الحيوانية في البيئات الطرفية والنائية 

تغير المناخ منكشفين بخاصة على مخاطر 
واألحداث الجوية القصوى. وسيكون من 

الضروري دعم تطوير نظم حديثة إلدارة المراعي 
واالستثمار في البنى التحتية لزيادة اإلنتاجية 

واالستدامة. وفي معظم البيئات الطرفية، 
 ستحتاج األسر إلى الدعم في تحّولها عن الزراعة؛

اإلنتاج  للدور الهام الذي تؤديه المرأة في نظراً  •
الزراعي في العديد من بلدان المنطقة، ينبغي 

إدراج تدابير داعمة مؤسسية واقتصادية وقانونية 
مالئمة في خطط التنمية الوطنية لضمان إمكان 
حصولها على خدمات مالية وعلى حيازة آمنة 

 لألراضي، وكذلك توفير برامج بناء قدرات للنساء.

على البلدان فيما يتعلق بتجارة األغذية، ينبغي 
العربية أن تخفف مخاطر العرض واألسعار المرتبطة 

 :بتزايد االعتماد على واردات األغذية من خالل

زيادة اإلنتاج الزراعي المحلي حيثما يكون ذلك  •
. وعلى ضوء هذه مجديًا اقتصاديًا ومستدامًا بيئياً 

المعايير، وتبعًا للوضع االجتماعي واالقتصادي 
مكن أن يتضمن ذلك تشجيع والسياسي الوطني، ي

إنتاج المحاصيل التي تتمتع البلدان بميزات 
نسبية طبيعية فيها وعدم تشجيع زراعة 
المحاصيل ذات القيمة المضافة المتدنية 
 والمحاصيل التي تستخدم المياه بكثافة؛

االستثمار في بلدان أخرى تزخر باألراضي والمياه  •
. للحصول على إمدادات األغذية بشكل مباشر

وينبغي تنظيم تدفقات االستثمار بغية تحقيق 
أقصى قدر من المنافع االقتصادية واالجتماعية، 
مع التقليل إلى أدنى حد من المخاطر المتعلقة 

 بالبلدان المستثمرة والبلدان المتلقية 
 على حد سواء؛

خفض تكلفة واردات األغذية من خالل االستثمار  •
ونقلها،  في البنية التحتية لتخزين األغذية

وتحسبن إدارة ولوجستيات سلسلة الواردات 
بشكل عام. ويعاني بعض البلدان من اختناقات 
في الموانئ، بينما تعاني بلدان أخرى عدم كفاءة 

 نظم النقل البري؛
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الحّد من أثر صدمات سوق األغذية العالمي من  •
تنويع كما أن خالل تنويع أكبر للشركاء التجاريين. 

 فّعاالً  اً نهجيعتبر المستوردة مصادر اإلمدادات 
للحد من االنكشاف على مخاطر العرض. ويمكن 

نقل مخاطر األسعار إلى الشركاء التجاريين  أيضاً 
 المصدرين من خالل ترتيبات طويلة األجل، 

بما في ذلك العقود اآلجلة أو الخيارات المتعلقة 
بتسليم كمية معينة من سلعة معينة بسعر معين. 
عالوة على ذلك، يمكن تغطية مخاطر األسعار من 
خالل استخدام أدوات السوق المالية من خالل 

تناسب مع درجة الحماية تأمين تط اقسأدفع 
ر في المطلوبة. والنهج الثالث إلدارة تقلبات األسعا

تخزين سوق األغذية الدولية هو االستثمار في 
ألغذية. ويمكن طرح هذه المخزونات أثناء ا

ارتفاع أسعار المواد الغذائية. غير أن الجدوى 
االقتصادية لمثل هذا النهج تحتاج إلى تقييم 

دقيق بسبب ارتفاع التكاليف المالية والمؤسسية 
 المرتبطة به؛

بين البلدان العربية. توسيع نطاق التجارة البينية  •
 وعلى الرغم من بعض الخطوات المحدودة، 

بما في ذلك إزالة التعرفات بين بلدان المنطقة 
بموجب اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية 

الكبرى، وبعض االستثمارات في الطرق 
واالتصاالت السلكية والالسلكية التي تقلل تكلفة 

 ستغلة، التجارة، هناك إمكانيات هائلة غير م
وال سيما في إصالح التدابير غير التعرفية 

مثل نظم الصحة )ومواءمة األطر التنظيمية 
 الفحصالنباتية واللوائح التنظيمية الفنية و

. وينظر إلى مأسسة إطار (وإصدار الشهادات
إقليمي للممارسات الزراعية السليمة على أنها 

خطوة في هذا االتجاه. وعالوة على ذلك، يمكن 
خدام اتفاق تيسير التجارة الجديد، الذي است

وضعته منظمة التجارة العالمية ودخل حيز النفاذ 
، لإلسراع في حركة 2017فبراير /في شباط

البضائع واإلفراج عنها وتخليصها عبر الحدود. 
ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تبسيط وتوحيد 

إجراءات وممارسات التخليص، وخفض الرسوم 
تصدير /المتصلة باستيراد واإلجراءات الرسمية

السلع، وإدخال إجراءات أسرع لتخليص البضائع، 
 وتعزيز ظروف عبورها الحدود بحرية؛

تنسيق جمع المعلومات والبيانات يمكن أن يقلل  •
تكلفة استيراد األغذية لجميع البلدان  إقليمياً 

المشاركة. ويتطلب تحسين قاعدة المعلومات إلى 
لمبكر كوسيلة وضع نظام إقليمي لإلنذار ا

للحصول على تقديرات أكثر موثوقية للمخزونات 
وحركة إمدادات األغذية واإلنتاج المحلي على 

الصعيد اإلقليمي، فضالً عن آلية لتنسيق 
 االستجابات السياساتية؛

تشغيل صندوق األمن الغذائي العربي، الذي  •
اقترحته الوكاالت الدولية ووكاالت األمم المتحدة 

معة الدول العربية. ويمكن أن يوفر المختلفة وجا
هذا الصندوق اإلغاثة أثناء حاالت نقص األغذية 
أو حاالت الطوارئ ويكفل االستجابة السريعة. 

وعالوة على ذلك، يمكن أن يؤدي التنسيق 
والتعاون بشأن مخزونات األغذية وصناديق 

التمويل المتعلقة باألغذية بين بلدان المنطقة إلى 
بشكل غذية تخزين األثمار خفض تكاليف است

. وباإلضافة إلى منافع وفورات الحجم، فردي
سيوفر التنسيق اإلقليمي لمخزونات األغذية 

أكبر لألسعار، ويسهل حركة اإلمدادات  استقراراً 
 عبر الحدود، وييسر تنسيق المعلومات 

  المتعلقة بالسوق.

فيما يتعلق بالحد من فقد األغذية، ينبغي على البلدان 
 العربية النظر في سياسات تعالج القضايا التالية:

ينبغي تطوير أساليب جديدة أكفأ للحد من فقد  •
األغذية وهدرها على امتداد سلسلة إمدادات 

القطاعين الخاص جانب األغذية بأكملها من 
 والعام على السواء؛

هناك حاجة لتكنولوجيات مناسبة في المراحل  •
بما في ذلك  المبكرة لسلسلة إمداد األغذية،
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لإلنتاج الزراعي والحصاد والتخزين ما بعد 
الحصاد والمناولة والتجهيز. وفي هذا الصدد، من 
شأن تبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات 

فيما بين البلدان العربية وكذلك مع بلدان من 
خارج المنطقة أن يؤدي إلى وفورات في التكاليف 

 التعاون؛لتعزيز التنسيق و ويشكل أساساً 

يمكن للهيئات الحكومية وكيانات القطاع الخاص  •
لوجستيات األغذية إدارة المعنية المشاركة في 

المساعدة الغذائية أن تدعم بشكل فعال برامج و
الحد من فقد األغذية وهدرها من خالل معالجة 
أوجه قصور بنيوية تشمل التعقيد البيروقراطي 

 تنظيمية؛والضرائب وإعانات الدعم واللوائح ال

نظرا للدور الرئيسي للنساء في سلسلة إمداد  •
األغذية، وال سيما في إنتاج األغذية وتجهيزها 
وتجارة التجزئة واالستهالك، يلزم بذل جهود 

 إضافية إلزالة جميع الحواجز التي تحول 
دون مشاركتهن ومساهمتهن. فال تزال النساء 
يفتقرن إلى المعرفة الكافية بشأن الممارسات 

الجيدة، ويفتقرن إلى إمكان الحصول على رأس 
المال والموارد التي يمكن أن تعزز مساهمتهن في 
األمن الغذائي بوجه عام، وتساعدهن على الحد 

 من فقد األغذية وهدرها؛

على الصعيد السلوكي، ستكون هناك حاجة إلى  •
مزيد من التعليم والتدريب ألصحاب المصلحة 

ة، هذا إلى جانب في جميع مراحل سلسلة القيم
حمالت التوعية، لمسائل من مثل توسيم األغذية 

وتخطيط عملية الشراء وممارسات التخزين 
وتحسين إعداد  الوجباتداخل المنزل وحجم 

األغذية وما إلى ذلك. وعلى مستوى السياسات، 
ستحتاج الحكومات إلى استخدام مزيج من 

مثل إعانات الدعم والدعم المالي )الحوافز 
مثل )والمثبطات  (نية التحتية وما إلى ذلكوالب

لتقليل  (الضرائب والعقوبات وما إلى ذلك
 سلوكيات الهدر لدى المستهلك.

بينما تنطبق التوصيات السياساتية المذكورة أعاله 
على المنطقة العربية بأكملها، فإن للخصائص  عموماً 

المناخية واالجتماعية واالقتصادية لفرادى -الجغرافية
ان دور هام في تطبيق تلك التوصيات على البلد

المستوى الوطني. وفي حين لن تحتاج بلدان مجلس 
على  التعاون الخليجي، مثالً، إلى التركيز كثيراً 

واإلنتاج الزراعي، إالّ التوصيات  اإلنتاجية الزراعية
 المتصلة بالتجارة لها أهمية كبيرة بالنسبة لها. 

 دان ذات ومن ناحية أخرى، يتعين على البل
اإلمكانيات الزراعية، مثل الجمهورية العربية السورية 

والسودان والعراق ومصر والمغرب، أن تنظر في 
 ط الضوء عليها لّ اعتماد بعض التوصيات التي س  

لزيادة كفاءة وإنتاجية واستدامة موارد األراضي 
والمياه. ويظهر التحليل الذي أورده التقرير أن أقل 

المنطقة العربية هي، على وجه  في البلدان نمواً 
على المخاطر، ولذا فإنها  الخصوص، األكثر انكشافاً 

ستحتاج إلى النظر في معظم التوصيات التي أوردها 
 التقرير، إذا ما أرادت تحسين وضعها الغذائي. 

وبالنظر إلى تعقد طبيعة األمن الغذائي الشامل لعدة 
وصيات قطاعات، يمكن أن يساعد كل من التحليل والت

في هذا التقرير البلدان في المنطقة العربية على 
في مساعيها الرامية إلى تحسين األمن  المضي قدماً 
 2030لخطة التنمية المستدامة لعام  الغذائي، وفقاً 

 ومقاصد أهداف التنمية المستدامة المتعلقة 
 باألمن الغذائي.
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30. WFP, 2017a. 
أيضًا نوعية مفهوم أكثر شموالً، ال يقتصر على حاالت عدم كفاية إمدادات السعرات الحرارية فحسب، بل يشمل  'سوء تغذية' مصطلح .31

النظام الغذائي، وال سيما نقص المغذيات الدقيقة الضرورية للحياة الصحية. ويشمل مفهوم سوء التغذية أيضًا حاالت اإلفراط في 
 تناول األطعمة الذي يؤدي إلى زيادة الوزن والبدانة.

ولتعريف مؤشر انتشار )سمية انعدام األمن الغذائي لمؤشر انتشار نقص التغذية محدودياته. فهو ال يحدد انعدام األمن الغذائي أو مو .32
. وما يتطلبه هذا المؤشر من بيانات عن األسر المعيشية قد (Wanner and others, 2014نقص التغذية ومنهجيته يمكن االّطالع على 

وحدة  "أصوات الجياع" يعوق إجراء تقييمات شاملة ومنتظمة. وإقرارًا بهذه المحدوديات وضع مشروع منظمة األغذية والزراعة
ستخدم هذا المقياس لقياس انعدام األمن "مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي"قياس لألمن الغذائي تقوم على التجربة تدعى  . وي 

ن الغذائي على مستويات عدة من الشدة، في مختلف الثقافات والمناطق الجغرافية. وتتضمن وحدة المسح الخاص مقياس المعاناة م
ثمانية أسئلة قصيرة تشير إلى تجارب الفرد المجيب أو تجارب أسرته المعيشية ككل. وتركز األسئلة على  انعدام األمن الغذائي

 Ballard, Keppleالسلوكيات والتجارب الغذائية التي يفيد بها الفرد المرتبطة بتزايد صعوبات الحصول على الغذاء نتيجة لقلة الموارد. 
and Cafiero, 2013 ويوفر المقياس تقديرات لنسبة السكان الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء، على مستويات مختلفة .

من الشدة، استنادًا إلى بيانات ت جمع من مقابالت مباشرة؛ أما مؤشر انتشار نقص التغذية، فهو تقدير لمدى كفاية االستهالك من الطاقة 
 نة، استنادًا إلى تقديرات على الصعيد الوطني لتوفر األغذية واستهالكها واالحتياجات من الطاقة.الغذائية ضمن فئة سكانية معيّ 

يومًا، ثم قسمة  365بعدد سكان كل بلد بعدد األيام في السنة  (يوم/فرد/سعرة حرارية)يهدف الحساب إلى ضرب عمق العجز الغذائي  .33
 .(كلغ/كيلو سعرة حرارية 4,000نحو )لوغرام من الحبوب النتيجة بعدد السعرات الحرارية التي يحتويها كي

34. WHO, 2010. 
 .Burchi, Fanzo and Frison, 2011يعاني مليارا شخص في العالم من نقص في واحد أو أكثر من المغذيات الدقيقة.  .35
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يوفر هذا المنشور المعلومات عن النقاش القائم بشأن حالة األمن الغذائي في البلدان العربية، 
ويبين خيارات السياسة العامة المتاحة لتحسين األمن الغذائي في المستقبل، تماشيًا مع ما 

انطوت عليه خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من توجيهات شاملة. ونظرًا إلى التباين بين 
بلدان المنطقة العربية من حيث الموارد الطبيعية، وال سيما المياه، والقدرات االقتصادية، يقسم 

التحليل الذي قام عليه التقرير المنطقة إلى مناطق فرعية أربع، تتألف كل واحدة منها من 
مجموعة متشابهة من البلدان. 

ويقدم التقرير لمحة عامة وشاملة عن األمن الغذائي في المنطقة العربية، تشمل توفر الغذاء، 
والقدرة على الوصول إليه، واالستفادة منه. وتدخل عناصر تتعلق باالستقرار في مناقشة 
هذه األبعاد الثالثة من األمن الغذائي. ويشمل التقرير أيضًا تحلياًل متعمقًا لبعض المسائل  
الموضوعية، وهي: الزراعة، وتجارة الغذاء الدولية، وفقد األغذية وهدرها. وُخصص قسم 
من التقرير استخدم فيه نموذج آغلينك-كوزيمو لمناقشة التوقعات المستقبلية للمنطقة إذا 

استمرت في مسارها الحالي، واآلثار المحتملة لتدابير زيادة المحاصيل الزراعية، واالنتقال إلى 
أنماط أكثر صحية لالستهالك، وإنشاء مخزون استراتيجي من األغذية والحفاظ عليه. وبناًء 
على التحاليل التي انطوى عليها التقرير، سّلط القسم األخير من التقرير الضوء على عدد من 

النتائج الرئيسية، والتوصيات العامة والمحددة في السياسة العامة. 
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