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شكر وتقدير

هذا الدليل، والذي مت إعداده في إطار مبادرة منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
بشـأن ارتفاع أسعار املواد الغذائية، قد بُِدأ من قبل خوزيه ماريه سمبسي، مساعد 

املدير العام لبرنامج التعاون التقني ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة لألمم 
املتحدة. وقد بدأ بجلسة تبادل أفكار مع موظفني من قسم مساعدة السياسة 
وتعبئة املوارد. وقد ساهم في هذا الدليل العديد من موظفي منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة ومنهم توم اسبورني، جان بولسي، وميشيل روبسون، وإد سيدلر، 
واندرو شيبرد، وبرايان ثمبسون وروبرت فإن اوتردك من قسم الزراعة؛ وليليانا بالبي، 
وبينيدكت دي البريير، وموالت دمييك، وعزيز البحري، وماركو نولس، وفرانك ميشلر، 

وجواندلينا باجنرازيو ومارجريت فيدار من قسم التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ وجاك 
دي جراف، والبيرتو سوبا، وجني كرونير وتاكاشي تاكاهاتك من مبادرة منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة حول ارتفاع أسعار املواد الغذائية. وقد مت جتميع املصادر من طرف 
آنا ريكوي من قسم خدمات دعم السياسة الزراعية. وقد قام ماترن مائيتز من قسم 

خدمات دعم السياسة الزراعية بتنسيق إعداد هذا الدليل. 

مت دعم هذا الدليل للسياسة بتمويل من حكومة مملكة إسبانيا.
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مقدمة. 1

في مايو/ آذار 2008، عندما واجه العالم أزمة غذائية 
حادة سببها ارتفاع أسعار املواد الغذائية، أعدت منظمة 

األغذية والزراعة لألمم املتحدة »دليل لإلجراءات الفورية 
على املستوى القطري« وذلك من خالل مبادرتها حول 

ارتفاع أسعار املواد الغذائية )ISFP(. وفي أغسطس/آب 
2008، وصلت أسعار املواد الغذائية إلى أعلى مستوى 

لها خالل سنوات. وعلى الرغم من شدة األزمة، إال أنه 
كان يؤمل بأن األسعار ستنخفض في النهاية إلى 

مستويات أقل حدة. التخمينات اقترحت أن:

»... بحلول 2017، وباملقارنة مع متوسط 
األسعار املالحظة خالل الفترة 2005-2007، فإن 

 ))MUV( السعر احلقيقي للقمح )اخملفض من قبل
من املتوقع أن يزيد بنسبة 2 في املائة؛ واألرز 1 في 

املائة؛ والذرة 15 في املائة؛ والبذور الزيتية 33 في 
املائة؛ والزيوت النباتية 51 في املائة؛ والسكر 11 

في املائة.«1

في تقريرها حول توقعات الغذاء )2010(، أصدرت 
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة حتذيرا 

للمجتمع الدولي لالستعداد ألوقات عصيبة ما لم 
يزد إنتاج محاصيل املواد الغذائية الرئيسية بشكل 

ملحوظ في 22011. وقد مت التوقع بأن فواتير استيراد 
املواد الغذائية سوف ترتفع بنسبة 11 في املائة للدول 

األكثر فقرا في العالم وبنسبة 20 في املائة للدول 
ذات العجز الغذائي والدخل املنخفض في عام 2010. 

وبتجاوزها ملبلغ مليار دوالر، فإن فاتورة استيراد املواد 
الغذائية العاملي من احملتمل أن ترتفع إلى مستوى 

لم يشهد من قبل منذ وصول أسعار املواد الغذائية 
إلى قمتها في عام 2008، في حني أن أسعار معظم 
السلع قد ارتفعت بشكل حاد منذ عام 2009. وعلى 

النقيض من التوقعات األولية، فإن اإلنتاج العاملي 
من احلبوب قد مت التنبؤ بانخفاضه بنسبة 2 في املائة 

عوضا عن توسعه بنسبة 1.2 في املائة كما كان 
متوقعا في يونيو/حزيران 2010.

وقد ارتفعت أسعار معظم السلع الزراعية خالل 
النصف الثاني من عام 2010، وذلك بسبب عدد من 

العوامل مبا في ذلك االنخفاض غير املتوقع في العرض 
الناجم عن األحداث املناخية غير املالئمة، واالستجابات 
السياسية لبعض الدول املصدرة والتذبذب في أسواق 

العمالت. وقد ترتفع األسعار العاملية أكثر إذا لم يزداد 
اإلنتاج في 2011 بشكل هام، وخصوصا للذرة، وفول 

الصويا والقمح. إن سعر األرز، والذي طبقا إلحصائيات 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة هو متوفر أكثر 
من أي نوع آخر من أنواع احلبوب، قد يتأثر إذا استمرت 

أسعار السلع األخرى في االرتفاع.
وفي حني أن األسعار املرتفعة للغذاء ميكن أن تؤثر 

سلبا على األمن الغذائي لألسر الضعيفة، فإنه ميكن 
أيضا أن تخلق فرصا لتطوير اإلنتاج الزراعي والتنمية 

الريفية. إن الوضع احلالي يتطلب استجابات مستمرة 
من احلكومات واجملتمع الدولي؛ وحاجة إلى تعديل 
السياسات ووضع البرامج موضع التنفيذ ملعاجلة 

اآلثار السلبية واالستفادة من الفرص املتاحة.
وهذا الوضع يخلق العديد من التحديات لتحقيق 

أهداف التنمية األلفية، وال سيما تخفيض الفقر 
واجلوع. ومع ذلك، فإن األسعار املرتفعة للمواد الغذائية 

تؤثر بشكل مختلف على الدول وذلك اعتمادا على ما إذا 
كانت مصدرة أو مستوردة صافية للغذاء. إن الدول التي 

تعتبر مصدرة صافية للغذاء سوف تستفيد وتواجه 
ارتفاع معدالت التبادل التجارية وزيادة في الدخل. أما 

الدول التي تعتبر مستوردة صافية للغذاء فسوف 
تواجه انخفاض معدالت التبادل التجاري وسوف تكون 
مضطرة لدفع فاتورة مرتفعة الستيراد املواد الغذائية، 

وبالتالي سوف يؤثر هذا سلبا على امليزان التجاري وعلى 
قوة عملتها. ويشكل هذا أمرا مقلقا خاصة بالنسبة 

للدول النامية، والتي تعتبر في معظمها )55 في املائة( 
مستوردة صافية للغذاء. وغالبا، معظم الدول في 

أفريقيا هي دول مستوردة صافية للحبوب.
إن الدول ذات العجز الغذائي والدخل املنخفض 

قد تأثرت بشكل أكبر من ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية في السنوات األخيرة. إن األشخاص املتأثرين 

بشكل أكبر من ارتفاع أسعار املواد الغذائية هم 
من املشترين الصافيني للغذاء، اعتمادا على مدى 

انتقال حركة األسعار العاملية بني األسواق احمللية. إن 
املشترين الصافيني للغذاء هم السكان احلضريون، 

واملزارعون الصغار، وجماعات الصيادين، وحراس 
الغابات، ورعاة املاشية والعمال الزراعيني الذين ال 

ينتجون بشكل كافي لتغطية احتياجاتهم. إن 
املنتجني الذين هم أيضا مشترون صافيون فيما 

،ارتفاع أسعار الغذاء: حقائق، توقعات،اآلثار  1 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
واإلجراءات املطلوبة، مؤمتر عالي املستوى حول األمن الغذائي العاملي: حتديات التغير 

2008 املناخي والطاقة احليوية، روما 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/013/k2414e.pdf

2 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، توقعات الغذاء - حتليل السوق العاملي، روما 
 ،2010 الثاني  17 نوفمبر/تشرين 

http://www.fao.org/docrep/013/al969e/al969e00.pdf



يخص القيمة قد تأثروا أيضا ألنهم يبيعون وقت 
احلصاد وذلك لتمويل احتياجاتهم األساسية 

ويشترون بسعر عالي الحقا خالل السنة.
إن املستفيدين الرئيسيني من األسعار املرتفعة 
للمواد الغذائية هم أولئك الذين يحتفظون مبخازين 

األغذية وهم اآلن قادرون على بيعها بأسعار مرتفعة. 
واملستفيدون احملتملون هم املزارعون التجاريون 

واملشغلون اآلخرون داخل سالسل القيمة الغذائية، 
على افتراض أن األسعار العاملية املرتفعة تنتقل 

إليهم من خالل سلسلة أسعار املواد الغذائية. وفي 
حني أن املزارعني التجاريني سوف يتأثرون بارتفاع أسعار 

األسمدة، إال أنهم سوف يستفيدون من التوازن بسبب 
أن أسعار األسمدة غالبا ما تشكل نسبة صغيرة 

)على الرغم من تزايدها( من الربح الكلي من اإلنتاج. 
من  فإنه  القطري،  املستوى  على  التخطيط  عند 
للبلد  اخلاصة  الظروف  نحو  االستجابة  توجيه  املهم 

أن  ومبا  املعنيني.  الشأن  اخملتلف ألصحاب  والوضع 
استراتيجيات  فإن  آخر،  إلى  بلد  يختلف من  الوضع 
وفي  فعالة،  ليست  الكل«  يناسب  الواحد  »احلجم 

وقد  للتنمية.  عكسية  نتائج  أعطت  عديدة  حاالت 
نحو معاجلة  اخلطوات  ببعض  الدول  قامت بعض 

تخفيض  إلى  الرامية  اإلجراءات  املسألة، ال سيما 
اإلجراءات  وبعض هذه  املستهلكني.  على  اآلثار 

لديها  كانت  التصدير(  حظر  املثال،  سبيل  )على 
من  وضاعفت  العاملية  األسعار  على  وخيمة  عواقب 

الذي يجعل  األمر  املستوردة،  الدول  املشكلة في 
على  املترتبة  النتائج  في  بعناية  ينظر  أن  املهم  من 
قرار على  أي  اتخاذ  والدولية عند  احمللية  املستويات 

البلد. مستوى 
ونظرا إلى هذه الظروف، فقد شعرت منظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة بأنه من املهم نشر 

وحتديث دليل يقوم مبراجعة إيجابيات وسلبيات العديد 
من السياسات واإلجراءات املبرمجة والتي ميكن أن 
تستخدمها الدول ملعاجلة األسعار املرتفعة للمواد 

الغذائية والتأثير احملتمل على املستوى القطري وعلى 
مستوى األسرة.

ويشير هذا الدليل إلى الظروف التي تطبق فيها 
السياسات والبرامج بشكل أفضل. كما يحذر أيضا 
من اإلجراءات التي قد يظهر انها مفيدة على املدى 
القصير، لكنها قد تخلف عواقب سلبية على املدى 

إزالتها، وبالتالي  الطويل أو يصبح من الصعب 
تتحول إلى عائق في حالة ما يصبح الوضع »عادي« 

أكبر. بدرجة 

الدليل للمعنيني بتطوير  مت تصميم هذا 
اخلطط اإلجرائية ملعاجلة الوضع احلالي  

للغذاء. املرتفعة  لألسعار 

وينقسم الدليل إلى ثالثة أجزاء. يوفر اجلزء األول معلومات 
حول اإلطار، والهدف، واجلمهور وتركيب الوثيقة. 

© منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة/ دانفنج دينيس
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ويوفر اجلزء الثاني مالحظات أساسية حول 
العمليات التي تؤدي إلى اتخاذ أي قرارات حول 

اإلجراءات الواجب اتخاذها، باإلضافة إلى األساس 
التحليلي املطلوب لضمان أن األدوات املستخدمة 

مطابقة للظروف اخلاصة بالبلد.
ويناقش اجلزء الثالث األدوات التي ميكن أن تستخدم 
فورا ملعاجلة ارتفاع أسعار املواد الغذائية. وهي مقسمة 
على أساس مجال التدخل )االقتصاد الكلي، والتجارة، 

والتدابير لصالح االستهالك واإلنتاج(.
ومتت مراجعة األدوات مبعزل عن بعضها البعض. 

لذلك يوجد قصور يتمثل في عدم التركيز على التأثيرات 
املتناسقة أو املضادة والتي قد تكون لدى بعض األدوات 

إذا ما مت استخدامها في نفس الوقت داخل القطر، كما 
انها ال توضح تأثير القرارات القطرية على املستوى 

اإلقليمي أو العاملي.
مالحظة هامة: إن العديد من التعليقات وكلمات 
التحذير فيما يخص بعض التدابير احملددة هي مرتبطة 

بتأثيرها في األسواق وأنشطة القطاع اخلاص. في الدول 
التي تعمل فيها األسواق بشكل جيد نسبيا )سواء 

أكنت على مستوى التجميع، والبيع باجلملة أو مستوى 

التوزيع النهائي(، يجب جتنب تطبيق إجراءات من شأنها 
أن تضعف من مكانة األسواق املوجودة. وينبغي القيام 

مبحاوالت للحصول على التعاون الكامل ملشغلي 
األسواق ملعاجلة هذا الوضع. ويجب على اإلجراءات أن 

تستخدم البنية األساسية واملشغلني احلاليني لألسواق 
)من خالل العقود واالتفاقيات(، وذلك عندما يعملون 

بشكل جيد نسبيا للتدخل بطريقة أكثر فعالية وذلك 
لتحسني الوضع احلالي وفي نفس الوقت االحتفاظ 
بالظروف للمستقبل. وفي حالة أن األسواق تعمل 
بشكل رديء وغير موجودة، فإنه من الضروري اتخاذ 

إجراءات صارمة تقصر من آليات التسويق. وفي هذه 
احلالة، فإن التدخالت ميكن أن تستخدم أيضا ملساعدة 

مشغلي القطاع اخلاص الذين يظهرون )ومرة أخرى من 
خالل عقود لتقدمي خدمات ذات طابع املصلحة العامة(.

وعلى هذا النحو، فمن املهم أوال توضيح إلى أي مدى 
)وبالتحديد للمدخالت واخملرجات( تعمل األسواق اخملتلفة 
أو ال تعمل في أنحاء متعددة من البلد. وهذه املعلومات 

أساسية لتحديد اإلجراء األكثر مالءمة ملعاجلة ارتفاع 
أسعار املواد الغذائية.
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العملية املصاحبة واألساس التحليلي لدعم القرار. 2

سير العملية  1.2
في الدول التي تواجه مشكلة ارتفاع أسعار املواد 

الغذائية، وما ينتج عنها من مشقة ومشاكل 
سياسية، فإنه من الضروري أن يولى اهتمام أكبر 

لهذه العملية وذلك الن أي قرار سوف يحتاج إلى دعم 
أصحاب الشأن املعنيني. إن معارضة أصحاب الشأن 

للقرارات ميكن أن تزيد من حدة الوضع.
وعادة، وفي حالة ارتفاع أسعار املواد الغذائية، فإن 

الثقة بني أصحاب الشأن ميكن أن تتعثر. ويتزايد خطر 
عدم الثقة بني جتار القطاع اخلاص واحلكومة، واملزارعني 

وجتار القطاع اخلاص، واملستهلكني واحلكومة. وفي 
احلالة التي يكون فيها نوع من االستعجال وخاصة 

عندما يكون هناك ضغط سياسي مكثف، فإن 
التجربة أظهرت أن اإلصالحات السياسية السريعة ال 
تؤدي بالضرورة إلى النتائج املرغوبة وذلك ألنها أجريت 
من دون التشاور املناسب أو التحليل الكافي لعواقب 

اتخاذ القرارات على االقتصاد.
ومن الضروري البدء في العملية ملناقشة واختيار 
التدابير ملعاجلة ارتفاع أسعار املواد الغذائية بطريقة 

شفافة وتشاورية.
إن اخلطوة األولى للبدء هي تنظيم مشاورة وطنية 

واسعة باستخدام آلية التشاور املوجودة، وذلك إن 
كان ممكنا. ويجب دعوة أصحاب املصلحة الرئيسيني 

مبا في ذلك:
y  الوزارات احلكومية )املالية والزراعة والتجارة

وغيرها( وممثلي املنظمات احلكومية التي تتكفل 
باملواد الغذائية والتغذية والزراعة؛

y احلكومات احمللية؛
y شركاء التنمية؛
y  ،ممثلني من القطاع اخلاص )التجار، واملستوردين

واملصنعني، إلخ( ومنظماتهم؛
y  وتتضمن منظمات املدني  اجملتمع  منظمات 

الفئات  ميثلون  والذين  واملستهلكني  املزارعني 
احلكومية؛ غير  واملنظمات  والضعيفة  الفقيرة 

y ممثلني عن األحزاب السياسية واحلركات اخملتلفة؛
y .خبراء أكادمييني

وتنسيق من  بدقة  املشاورة  تنظيم هذه  ويجب 
أن تكون فرصة  امليسرين. كما يجب  اخلبراء  طرف 

احملتملة.  آثارها  وتقييم  املتاحة  االختيارات  ملراجعة 
املصلحة  أصحاب  املهم جتميع مالحظات  من  إنه 

توافقيه  بطريقة  وذلك  عليها  بناء  القرارات  واتخاذ 
أية حتاليل  يتم حتديد  الوقت  قدر اإلمكان، وفي نفس 

وفي  تكون مطلوبة.  قد  أعمال تصميم  أو  إضافية 
البرامج  مراجعة  يتطلب  فإن هذا  األوقات،  بعض 

اجل  الشركاء من  واالتفاق مع  اجلارية  واملشاريع 
أسعار  ارتفاع  قضية  تفعيل  في  برمجتها  إعادة 

الغذائية. املواد 
وفي نهاية هذه املشاورة العامة، فإن النتائج 
الرئيسية التالية سوف تكون بحاجة إلى حتقيق:

y  اتفاق أصحاب الشأن الرئيسيني على الهدف العام
للخطة اإلجرائية املتفق عليها؛

y  اتفاق أصحاب الشأن الرئيسيني على تعهدهم
بتطبيق اإلجراء الفوري الذي مت اختباره؛

y  االتفاق على االجتماع مرة أخرى في غضون
ثالثة أشهر ملراجعة اإلجراءات املتخذة حسب 

التعهدات والقيام بتعهدات أخرى بناء على 
النتائج احملققة أو املشاكل ؛

y  تعيني اللجنة املصغرة أو فرقة العمل التي من
شانها تسيير التدابير من اجل معاجلة ارتفاع 

أسعار املواد الغذائية. 
y  ،حتديد القضايا العالقة )على سبيل املثال

سياسة األسمدة، وحتسني أداء سالسل املواد 
الغذائية الرئيسية، وشبكات األمان، وغيرها( والتي 

حتتاج إلى مزيد من املشاورات في إطار مجموعات 
عمل متخصصة وعمل حتليلي إضافي.

وبشكل مثالي، فإنه يجب إبالغ اجملتمع بالقرارات 
املتخذة خالل هذه العملية وذلك عبر وسائل اإلعالم. 

كما يجب استخدام وسائل اإلعالم لتوصيل الرسائل 
الرئيسية للمجتمع والتي من شانها تسهيل تنفيذ 

القرارات املتخذة. ويجب بذل اجلهود الالزمة لضمان 
أن املعلومات حول اإلجراءات املتخذة والعملية املتبناة 

متوفرة ومفهومة ألي شخص.

األساس التحليلي لدعم القرار  2.2
ولدعم عملية اتخاذ القرار املوضحة أعاله، فإنه من 

السريعة  التحاليل  بالعديد من  القيام  الضروري 
لتوفير األدلة الالزمة التخاذ اإلجراءات املناسبة. 

فيما يلي بعض األمثلة ألنواع التحاليل التي من 
احملتمل إن تكون مطلوبة )اعتمادا على الوضع 

املتوفرة(: واملعلومات 
y  عمل حتليل لتوافر واستخدام املواد الغذائية

)ورقة التوازن الغذائي للسلع الغذائية الرئيسية(؛
y  الغذائية املعلومات حول أسعار السلع  حتليل 

والثانوية،  الرئيسية  األسواق  الرئيسية في 
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وتدفق الواردات، وفواتير استيراد احلبوب ونقل 
األسعار؛

y  حتديث أو إنشاء خريطة تفشي الفقر وانعدام
األمن الغذائي )مثل الذين سيكونون األكثر 

تضررا من ارتفاع أسعار املواد الغذائية(. 
y  تقييم التغطية والوصول إلى شبكات األمان

احلالية، واالستحقاقات القانونية، وتدفقات 
املساعدات الغذائية وما إال ذلك؛

y  حتديد أفضل مواقع للمزارعني لتقدمي استجابة
سريعة الرتفاع األسعار؛

y  تقييم السياسات احلالية )املالية والنقدية
والزراعية والتجارية والصناعية، إلخ( وتأثيرها 

على ارتفاع أسعار املواد الغذائية وذلك لتحديد 
التغييرات احملتملة؛

y  تقييم القدرة على نقل وتوزيع املواد الغذائية
و/أو املدخالت )القطاع اخلاص واملنظمات غير 

احلكومية واحلكومات( من اجل حتديد أفضل 

الطرق لتطبيق شبكات أمان اجتماعية ومثمرة؛
y  حتليل محددات أسعار املواد الغذائية وتوزيع

القيمة املضافة والربح عبر السالسل الغذائية 
)عمل حتليل لسالسل القيمة للسلع الغذائية 

الرئيسية وذلك بهدف حتديد اإلجراء التصحيحي(؛
y  إلى تنقل  إذا كانت األسعار  مما  التأكد 

أنظمة  أو  األسعار  سلسلة  )حتليل  املنتجني 
السوق(؛ معلومات 

y  مراجعة نقاط القوة والضعف في تدفق
املعلومات احلالية على األسواق؛

y  تنفيذ التحليل القائم على األدلة لتقييم ما إذا
كانت هناك ضرورة لدعم املدخالت الزراعية.

وهذه التحليالت التي طلبت من طرف فرقة العمل أو 
مجموعات عمل مختصة )انظر 2.1( قد توفر بيانات 

وحقائق ألزمة التخاذ اإلجراءات املناسبة وتوقع أي نوع 
من اآلثار ميكن أن يكون ألصحاب املصلحة الرئيسيني.
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السياسة الفورية واإلجراءات املبرمجة. 3

في هذا القسم، متت مراجعة عدد من اإلجراءات 
السياسية واملبرمجة املتوفرة ملعاجلة قضية ارتفاع 

أسعار املواد الغذائية ،وقد مت عرضها على شكل 
»قائمة«. واعتمادا على الظروف داخل الدولة، فإن 

عددا من االختيارات القائمة قد يظهر انها مالئمة 
أكثر من غيرها. وال يوجد هناك حل »حجم واحد 

يناسب الكل« ميكن تطبيقه مع نفس فرص النجاح 
في كل دولة. ويجب بالتحديد تطبيق مزيج من 

اإلجراءات السياسية والبرامج التي يجب أن تكون 
مصممة لتالئم الظروف احمللية والتي وافق عليها 

أصحاب املصلحة الرئيسيني. واال، سوف يكون لديها 
فرصة ضئيلة للنجاح.

بعض االختيارات التي متت مراجعتها هنا - 
والعديد منها قد مت استخدامه في املاضي والتي 

بعض احلكومات تأمل في إعادة استخدامها - تعتبر 
بشكل كبير عائقا وقد مت إثبات عدم جناحها في 

العديد من السياقات.

واجلداول الواردة في امللحق 1 توفر موجزا 
للتأثيرات الرئيسية وظروف النجاح واحلذر 

الواجب اتباعه لكل إجراء سياسي أو مبرمج 
متت مراجعته في هذا الدليل.

سياسات االقتصادي الكلي  1.3
في الدول ذات الدخل املنخفض )اقل من 000 1 دوالر/
شخص/السنة( تعتبر املواد الغذائية إنفاقا رئيسيا 

لنسبة كبيرة من السكان. وبالتحديد للعائالت األكثر 
فقرا، فإن اإلنفاق على املواد الغذائية ميكن أن ميثل 

أكثر من 60 في املائة من مصروفاتهم االستهالكية. 
وهذا يعني أن أي إجراء من شانه إن يؤثر على املواد 

الغذائية فإنه من املرجح إن يكون لديه عواقب كبيرة 
على ميزانية احلكومة. وعلى سبيل املثال، فإن تعديل 

الضرائب أو الرسوم اجلمركية على السلع الغذائية 
سوف يؤثر على إيرادات احلكومة. إن الدعم الغذائي 

سوف يرفع من نفقات امليزانية. وباملثل، إذا اتخذت 
احلكومة خطوات لدعم اإلنتاج الغذائي، فإنها 

سوف تتحمل التكاليف وتكون مضطرة لرفع نسبة 
ميزانيتها اخملصصة للزراعة.

كل هذه التبعات املترتبة في امليزانية سوف تتطلب 
من احلكومة القيام بقطع نفقات مصاريف أخرى 

خوفا من زيادة العجز في امليزانية والذي يؤثر سلبا على 
االستقرار االقتصادي. عند قطع مصاريف املوازنة، 

فسوف تكون احلاجة إلى جتنب قطع البرامج الضرورية 

للتنمية )مثل التعليم، والصحة والبنية األساسية( 
والتي لديها نتائج طويلة املدى على األمن الغذائي 

والفقر. وفيما يخص التجارة، واعتمادا على ما إذا كانت 
الدولة مصدرة أو مستوردة للغذاء، فإن ارتفاع أسعار 

املواد الغذائية سوف يدل على الدخل أو اإلنفاق األعلى 
في تبادل العمالت، األمر الذي قد يؤثر على معدل 
الصرف. وهذه هي التأثيرات على االقتصاد الكلي 

لألسعار املرتفعة للمواد الغذائية ولإلجراءات التي قد 
تتخذها احلكومة ملعاجلة هذه القضية.

تعبئة موارد امليزانية  1.1.3
العديد من أدوات السياسة التي تعالج ارتفاع أسعار 

املواد الغذائية، سواء أكانت موجهة للتجارة )مثل، 
قطع في الضرائب على الواردات(، واالستهالك )مثل 

تخفيض الضرائب والرسوم على املواد الغذائية، 
والدعم الغذائي،وبرامج شبكات األمان( أو اإلنتاج 

)مثل الدعم، برامج اإلنتاج( سوف تتطلب موارد 
مالية أكثر. وهذه التبعات سوف تتطلب إعادة 

تخصيص هذه املوارد من االستخدامات األخرى )مع 
التأثير على املهام األخرى للدولة( أو أن العجز في 

امليزانية سوف يسمح له بالزيادة.
y  امليزانية. هناك حد مقبول الرتفاع العجز عجز 

في امليزانية، وكما جتلى ذلك واضحا من خالل 
جتربة العديد من الدول النامية في السنوات التي 

العجز الضخم  نتائج  إن  الهيكلي.  التعديل  تلت 
في امليزانية هو ناجت عن تراكم للديون )طاملا 

كانت هناك مصادر القتراض آموال أكثر(، العجز 
التجاري، عدم االستقرار االقتصادي وفقدان قيمة 

العملة. إن اخلطر في اإلبقاء على املوازنة في 
عجز لفترة طويلة سوف يتمثل في ضرورة القيام 

الهيكلي، وهي  والتعديل  بإجراءات االستقرار 
إجراءات مت اإلثبات في املاضي بأنها مكلفة من 

االجتماعية.  الناحية 
تنبيه: يجب جتنب العجز الكبير في امليزانية. ومن 

املستحسن حتويل املوارد من استخدامات أخرى 
في امليزانية ذات أولوية اقل، مع جتنب القطع في 

البرامج التنموية األخرى ذات التأثيرات طويلة 
املدى. وهناك العديد من الدول التي قامت 

بإجراءات في هذا االجتاه مثل تطبيق إجراءات 
التقشف )الفلبني( وزيادة املوارد اخملصصة 

لالستثمار الزراعي )اجلزائر والفلبني(.
y  زيادة دخل امليزانية: وميكن األخذ بهذا اخليار

بالنسبة للدول األقل ثراء )مثل مع النفط واملوارد 
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املعدنية األخرى أو القطاع الصناعي أو اخلدمي 
القوي( وحيثما تكون التدفقات املالية مهمة. 

وهناك إجراء حاليا في بعض الدول الناشئة )مثل 
البرازيل( يتمثل في تطبيق ضريبة خفيفة جدا 

على الصفقات املالية. 
تنبيه: إذا كانت الضريبة عالية جدا، فإن اخلطر 

يتمثل في أن رؤوس األموال الكبيرة سوف تنتقل 
خارج القطر، وأن النظام املالي في القطر قد 

يعاني من تراجع خطير.

سعر الصرف  2.1.3
إن سياسة سعر الصرف لها تأثيرات كبيرة في طريقة 

ترجمة األسعار العاملية للمواد الغذائية في األسعار 
احمللية، اعتمادا على ما إذا كانت العملة معومة أو 

مرتبطة بعملة أو أكثر من العمالت اخلارجية.
في الدولة التي تكون عملتها مرتبطة بالدوالر 

األمريكي )مثل الصني، وماليزيا والعديد من الدول في 
أمريكا الالتينية والشرق األدنى(، كلما انخفض الدوالر، 

تصبح الواردات مكلفة أكثر والصادرات أكثر جاذبية. 
األسعار احمللية سوف ترى زيادتها مركبة، فهي متثل 
تقريبا جمع معدل الزيادة في أسعار املواد الغذائية 

ومعدل الزيادة بسبب انخفاض الدوالر األمريكي. 
والتأثيرات إن احلوافز التي يوفرها سعر الصرف من 

احملتمل أن يخفض التوافر احمللي من املواد الغذائية، 
ويصبح الوضع الغذائي صعبا.

في الدولة التي تكون عملتها مرتبطة باليورو 
)مثل فرنك أفريقيا الوسطى )CFA( في غرب ووسط 

أفريقيا( سوف ترى أسعارها احمللية تتزايد بسبب 
ارتفاع اليورو. إن األسعار احمللية سوف ترتفع تقريبا 

مبعدل زيادة أسعار املواد الغذائية ناقص معدل الزيادة 
بسبب ارتفاع اليورو. والتأثيرات تتلخص في أن احلوافز 

التي يوفرها سعر الصرف من احملتمل أن حتسن من 
التوافر احمللي من املواد الغذائية ويصبح الوضع 

الغذائي اقل صعوبة.
في الدولة التي يكون فيها معدل الصرف ثابتا 
)بغض النظر عن ارتباطه بالدوالر أو اليورو، أو بسلة 

من العمالت( فإن العملة سوف تتجه لتصبح نسبيا:
y  اقل من قيمتها إذا كانت الدولة مصدرا رئيسيا

للمواد الغذائية: وهذا سوف يشكل حافزا 
للتصدير؛ أو

y  أكبر من قيمتها إذا كانت الدولة مستوردا
رئيسيا للمواد الغذائية: وهذا سوف يشكل حافزا 

ملزيد من االستيراد.

وعليه، وفي كال احلالتني: فإن سعر الصرف الثابت من 
احملتمل أن يكون ضارا بالتوافر احمللي، مقارنة بسعر 

الصرف العائم.

التخفيض أو إعادة التقييم للعملة احمللية )أو 
ترك العملة عائمة( ميكن أن يعوض عن التبديل 

املالحظ وبالتالي تعمل كعامل غير محفز للصادرات 
)وفي حالة الدول املصدرة، فإن الصادرات سوف 
تصبح نسبيا اقل جاذبية( أو الواردات )في حالة 

الدول املستوردة، فإن الواردات سوف تصبح نسبيا 
أكثر كلفة(. ومع ذلك، فإن التأثيرات على الواردات 

والصادرات للسلع األخرى يجب أن يوضح قبل اتخاذ 
أي قرار بهذا اخلصوص.

اإلجراءات املتعلقة بالتجارة  2.3
إن تعديل سياسات وإجراءات التجارة قد كان رد الفعل 
األكثر شيوعا للدول جتاه ارتفاع أسعار املواد الغذائية، 

من اجل محاولة حماية السوق احمللي من األسعار 
املتزايدة في السوق العاملي. وبالنسبة للدول املصدرة، 

فقد مت استخدام حظر أو احلد من التصدير في العديد 
من احلاالت. كما مت أيضا استخدام زيادة أو تأسيس 

التصدير. وللدول املستوردة، فإن اإلجراء الرئيسي 
املرتبط بالتجارة كان قطع ضرائب االستيراد.

y  ،تخفيض ضرائب االستيراد على السلع الغذائية
املدخالت واملعدات الزراعية. إن ضرائب 

االستيراد تساهم في رفع أسعار املستهلك احمللي 
أكثر من األسعار العاملية، وتخفيض احلوافز على 

الواردات. وكان هذا السبب الرئيسي في قيام 
عدد كبير من الدول باختيار تخفيضها خالل أزمة 

2008، وذلك حتى تتمكن من تسهيل الواردات 

واحلد من زيادة األسعار.

التأثيرات الرئيسية
y  إن التأثير املباشر لتخفيض أو إلغاء رسوم

الواردات على منتج معني هو خلفض سعر 
املنتج املستورد وبالتالي املساهمة في خفض 

أسعار االستهالك احمللي؛
y  إن الرسوم اخملفضة ميكن أيضا أن يكون لديها

تأثير غير مباشر عندما تدخل السلعة املعنية 
كمدخل إلنتاج سلعة أخرى. وعلى سبيل املثال 

فإن رسوم االستيراد على املنتجات النفطية تؤثر 
على جميع املنتجات الغذائية وذلك مبا أن النفط 

يستخدم كمدخل في اإلنتاج الغذائي. وهكذا فإن 
احملصلة الكاملة لضريبة االستيراد هو مجموع 
التأثيرات املباشرة وغير املباشرة، ونعني بذلك أن 

الضريبة تزيد السعر على املنتج بنفسه )ونعني 
بذلك البترول( وفي جميع أسعار املنتجات )ومبا 

فيها السلع الغذائية( التي تستخدم في إنتاجها؛
y  إن تخفيض ضرائب االستيراد حتفز االستيراد عن

طريق تخفيض تكاليفه. وهي جتعل االستيراد 
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أكثر جذبا وبالتالي تخفيض احلماية التي قد 
يستمتع بها املنتجون بسبب وجود الرسوم؛

y  إن تخفيض رسوم االستيراد على املدخالت
الوسطى )املدخالت الزراعية واآلالت( التي 
يستخدمها املنتجون احملليون تساهم في 

تخفيض األسعار املدفوعة من قبل املنتجني 
وبالتالي ميكن أن تشجعهم على شرائها. وإذا 
كان هذا هو احلال، سوف يحدث اجتاه نحو زيادة 
اإلنتاجية في الزراعة. ومن ثم احلد من ضريبة 

االستيراد على كل من السلع الوسطى والنهائية 
وتوفير املزيد من التأثير على حتفيز إنتاج املواد 

الغذائية احمللي، باإلضافة إلى االستهالك احمللي 
عبر خفض األسعار؛

y  إن تخفيض الضرائب، إذا لم يعوض عن طريق
كميات أكبر من السلع املستوردة، سوف يؤثر 

سلبا على حالة امليزانية، والذي في حالة زيادة 
العجز في امليزانية بشكل كبير سوف يكون له 

نتائج سلبية على االقتصاد الكلي.

y  اإلعفاءات الضريبية للمستوردين. يعتبر تقدمي
إعفاءات ضريبية للمستوردين وسيلة أخرى لتحفيز 

االستيراد على املدى القصير وحتسني توافر املواد 
الغذائية للمستهلكني احملليني. ومن األمثلة على 
ذلك استثناء استيراد السلع النهائية من ضريبة 

القيمة املضافة على سلع االستهالك النهائية، 
وأيضا إزالة ضريبة الرسوم على السلع املستوردة 

مثل البترول، والسجائر أو التبغ. إن اإلعفاءات 
الضريبية للمستوردين تلعب نفس الدور الذي يلعبه 
خفض ضرائب االستيراد. وفي كلتا احلالتني، النتيجة 

الصافية هي تخفيض تكلفة الواردات الوسيطة 
أو النهائية. األثر الصافي هو حفز الواردات، وزيادة 

العرض احمللي باإلضافة إلى استهالك املواد الغذائية 
عن طريق خفض األسعار.

y  الدعم املالي أو القروض املمنوحة للقطاع
اخلاص لتمويل واردات السلع الغذائية. من بني 

التدابير األخرى لتحفيز االستيراد هي أدوات الدعم 
املالي والتي قد تأخذ شكل ضمان قرض أو القرض 

املدعوم بالفائدة. وهذه التدابير لها نفس تأثير الدعم 
على الواردات وبالتالي تساهم في خفض تكلفة 

الواردات. والتأثير الصافي هو زيادة الواردات والتي فيما 
عدا ذلك قد ال حتدث. والتأثير اآلخر هو زيادة حجم 

الواردات كنتيجة للدعم املالي )دعم مالي أو ضمان 
قرض(. إن القروض لدعم استيراد السلع الغذائية 

سوف تكون فعالة في توفير اإلمدادات الغذائية إذا 
كان املستوردون غير قادرين على الشراء من اخلارج من 

دونها. وهذا يجب أن يتحقق من خالل التشاور مع 
املستوردين اخلاصني الرئيسيني والذين يعملون في 

الدولة. هناك تأثير واحد غير مرغوب فيه، ومن احملتمل 

اجلدول 1 أنظمة سعر الصرف وتأثيراتها

العائم املرتبط سعر الصرف  سعر الصرف 
األمريكي بالدوالر 

املرتبط  سعر الصرف 
باليورو

الدول ذات 
الواردات 

الغذائية 
املرتفعة.

من احملتمل إن تفقد العملة 
الواردات  قيمتها مما يجعل أسعار 
تنمو اسرع من األسعار العاملية. 
وبالتالي  الواردات  سوف تنخفض 
احمللية. األسعار  وتتضاعف  وفرتها 

للمنتجني  أكثر مالءمة  نسبيا 
املستهلكني من 

تزداد  بالعملة احمللية  الواردات 
أسعارها أكثر من األسعار 

الدوالر.  انخفاض  العاملية بسبب 
سوف تخفض الواردات، تقلل 
الوفرة وتضاعف السعر احمللي 
أكثر من سعر الصرف العائم.

مقارنة  للمنتجني  أكثر مالئمة 
يعاقبون  الذين  باملستهلكني 

بشدة في هذه احلالة

إن االستيراد بالعملة احمللية ال 
يعكس بشكل كامل الزيادة في 

العاملية وذلك بسبب  األسعار 
ارتفاع اليورو. الواردات سوف 

تكون اقل ردعا، الوفرة أكثر نسبيا 
واألسعار احمللية اقل مضاعفة.

مقارنة  للمنتجني  أكثر مالئمة 
اقل  الوضع  لكن  باملستهلكني، 

باخليارين اآلخرين  حدة مقارنة 
سة للسيا

الدول ذات 
الصادرات 
الغذائية 
املرتفعة

من املرجح أن تزداد قيمة العملة، 
مما يجعل سعر الصادرات ينمو 

بشكل اقل من األسعار العاملية. 
سوف تخفض الصادرات، وتزداد 

الوفرة احمللية وتقلل من زيادة 
احمللي. السعر 

أكثر مالءمة  نسبيا 
باملنتجني مقارنة  للمستهلكني 

تزداد  احمللية  بالعملة  الصادرات 
أسعارها أكثر من األسعار 

الدوالر.  انخفاض  العاملية بسبب 
الشيء الذي يشجع الصادرات، 

التوافر احمللي ويركز على  يخفض 
زيادة السعر احمللي.

الوضع احمللي يجب أن يكون 
أسوأ للمستهلكني مما لو كانت 

أكثر مالئمة  العملة عائمة ولكن 
للمنتجني نسبيا 

أن التصدير بالعملة احمللية ال 
يعكس بشكل كامل الزيادة في 

العاملية وذلك بسبب  األسعار 
ارتفاع اليورو. الصادرات سوف 

الوفرة أكثر  تكون اقل تشجيعا، 
اقل  نسبيا واألسعار احمللية 

مضاعفة.

الوضع احمللي يجب أن يكون 
لو كانت  أفضل للمستهلكني مما 

ولكن  بالدوالر  العملة مرتبطة 
للمنتجني نسبيا  أقل مالءمة 



12

أن يحدث إذا قامت عدة دول بنفس اخلطوات، 
ويكمن في ارتفاع األسعار العاملية وذلك مبا أن 

الطلب سوف يزيد في السوق العاملي.
y  تخفيض اإلجراءات اجلمركية والشكليات

األخرى الستيراد املواد الغذائية )محل احملطة 
الواحدة( مع أو بدون التراخي في القوانني. 
إن اإلجراءات اجلمركية والشكليات األخرى هي 
جزء من تكاليف التجارة وقد تزيد بشكل غير 
ضروري من تكاليف الصفقات، وبالتحديد في 

الدول النامية إن تبسيط هذه اإلجراءات اجلمركية 
من شأنه أن يساعد على تخفيض تكاليف 

التجارة وحتفيز استيراد سلع االستهالك النهائية 
باإلضافة إلى املدخالت الوسيطة املستخدمة 

في اإلنتاج الزراعي. إن درجة تأثير توحيد اإلجراءات 
اجلمركية على االستيراد سوف تعتمد على مدى 
انتشار هذه اإلجراءات ومدى وقوفها كعائق أمام 

التجارة. وفي حالة السلع الغذائية األساسية 
أو االستراتيجية، فإن احملطة الواحدة ميكن أن 

تساعد في تسريع االستيراد الغذائي. إن التأثيرات 
الرئيسية املتوقعة من هذا اإلجراء هي مشابهة 

جدا لتلك الناجتة عن اإلجرائني السابقني. 
االختالف هو أنه يجب أن يكون لديها تأثيرات 

محدودة على ميزانية احلكومة.
تنبيه: بقدر ما ترتبط اإلجراءات اجلمركية بقوانني 

السالمة الغذائية، فإن تبسيط هذه اإلجراءات 
يجب القيام به بعناية شديدة لتجنب زيادة 

اخملاطر الصحية والسالمة من السلع الغذائية 
املستوردة.

y  املشاركة في العقود املبكرة الستيراد املواد
الغذائية لتأمني توافر الغذاء في املدى 

املتوسط. في حني أن العقود املبكرة للسلع 
الغذائية قد تؤمن توافر كبير للغذاء في املدى 

املتوسط، إال انها لن حتل مشكلة األسعار 
املرتفعة للمواد الغذائية، وذلك مبا أن األسعار 

املستقبلية غالبا ما تنتقل بشكل مشابه 
النقدية. لألسعار 

تنبيه: إذا، وكما ذكر، استثمر مضاربو السلع 
بشكل كبير في األسواق املستقبلية للسلع 

وبالتالي ساهموا في زيادة األسعار، إن وجود 
مستوردين خاصني أو وكاالت االستيراد الدولة 

مشاركة في العقود املبكرة الستيراد املواد 
الغذائية، قد يزيد من تفاقم ارتفاع األسعار 

نتيجة تزايد الطلب على املعروض من السلع 
نفسها. ولهذا السبب، فإن هذا ال ميكن اقتراحه 

كإجراء سياسة على املدى القصير. 
y  تخفيض، منع أو فرض ضرائب على صادرات

السلع الغذائية االستراتيجية. في ظل 

األسعار املرتفعة للمواد الغذائية، حاولت العديد 
من الدول التي لديها فائض في إنتاج املواد 

الغذائية أما وضع أو بالفعل وضعت قيود على 
التصدير؛ أو منعت التصدير بالكامل. ومع ذلك، 
فإن هذه التدخالت قد فاقمت من وضع السوق 
العاملي للمواد الغذائية وقد تعقد من فعالية 

اإلجراءات املذكورة اعاله. وإذا قامت الدول املنتجة 
للمواد الغذائية الفائضة بوضع قيود على 

التصدير، فإن السوق العاملي يصبح صغيرا وأكثر 
تقلبا. وفي هذه احلالة، فإن اإلجراءات مثل خفض 
الضرائب على الواردات، وتقدمي إعفاءات ضريبية 

للمستوردين أو سن غيرها من مبادرات الدعم 
املالي قد يكون لديها تأثير محدود جدا في توفير 

واردات أكبر أو توفير غذاء أكثر للسكان احملليني. 

الرئيسية )في البلد(: التأثيرات 
y  إن حظر أو تقييد التصدير يساعد على وضع

غطاء على األسعار احمللية وبالتالي مساعدة 
املستهلكني احملليني من خالل ضمان أن 

إمدادات من املواد الغذائية تبقى داخل البلد.
y  أسعار املنتجني من احملتمل أيضا أن يتم دفعها

لالنخفاض مسببة عائقا أمام توسيع اإلنتاج، 
ومحدثة مشاكل على املدى املتوسط. ومن 
احملتمل أن املنتجني في املناطق احلدودية قد 

يكونون األشد تأثرا. 
y  اإلجراءات حتدث أيضا بعض احلوافز لتهريب

املواد الغذائية خارج البلد والقيام برشوة 
موظفي اجلمارك )على سبيل املثال للحصول 

على تراخيص التصدير(.

الناجمة  التأثيرات السلبية اخلطيرة  تنبيه: بسبب 
عن ذلك فإنه من املرجح أن يحدث على حد سواء 
داخل البلد أو وخارجه، ولهذا فإن هذا اإلجراء غير 

موصى به. 

إجراءات لصالح املستهلكني  3.3
وباإلضافة إلى اإلجراءات املرتبطة بالتجارة التي مت 

مراجعتها في القسم السابق، هناك تشكيلة من 
السياسات واألنشطة املبرمجة التي ميكن تطبيقها 

لصالح املستهلكني. ولغرض التوضيح، فقد مت 
جتميعها في )1( سياسات الضريبة؛ )2( سياسات 

إدارة السوق؛ )3( شبكات األمان؛ و)4( اإلجراءات 
األخرى التي تؤثر على الدخل املتاح.

التي ميكن استخدامها  النموذجية  والتدابير 
الضريبية  والتخفيضات  التمويل،  تتضمن تسهيالت 

املؤقتة واخلفض في التعرفة اجلمركية واحلواجز 
التجارية األخرى وذلك ملساعدة ممثلي السوق 
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اخلاصة في زيادة االستيراد وتوفير املواد الغذائية في 
جميع أنحاء البالد وبأسعار تنافسية. إن احتياط 
املواد الغذائية املوجودة ميكن أن يستخدم أيضا 

للمحافظة على مستوى مقبول من توافر املواد 
الغذائية في األسواق، وبالتحديد عندما يكون هناك 
دليل على أن مشغلي األسواق يحتفظون بسلعهم 

خارج السوق ألغراض املضاربة.
إن ارتفاع أسعار املواد الغذائية ميثل خطرا على 

معيشة السكان. وملعاجلة هذا، وباألخص على املدى 
القصير، ميكن تقوية نظم احلماية االجتماعية 
وتوسيعها لتشمل أولئك األشخاص املعرضني 

للخطر من جراء ارتفاع األسعار. إن شبكات األمان 
قد تتضمن املساعدة على شكل غذاء، وإيصاالت 

أو حتويالت مالية )مشروطة - ومرتبطة بعمل 
محدد أو زيارة مراكز صحية - أو غير مشروطة(، 
برامج التشغيل )الغذاء أو املال مقابل العمل(، 

وتغذية املدارس، وأنشطة تغذية خاصة تركز على 
أعضاء العائالت املعرضة النعدام األمن الغذائي 

باإلضافة إلى األطفال، والنساء احلوامل واملرضعات 
واألشخاص املصابني مبرض نقص املناعة املكتسبة 

)اإليدز( أو السل وأعضاء عائالتهم. وقد تتضمن 
أيضا أنظمة تأمني. وهذه األنشطة تتطلب تقييما 

كافيا وأنظمة استهداف وذلك لتكون فاعلة وفعالة 
التسرب. وملنع 

وغالبا ما تقوم احلكومات بتطبيق هذه اإلجراءات 
كأولوية في املناطق احلضرية بسبب انها سهلة 

اللوجيستية بسهولة  التطبيق )ميكن حل املشاكل 
أكثر( وألنها عادة ما تكون املصدر الرئيسي 

التجمعات احلضرية  وأيضا،  السياسية.  للمشاكل 
تعتمد أكثر )أكثر من التجمعات الريفية( على 

املشتريات الغذائية. ومع ذلك، فإن تقوية شبكات 
األمان هو أيضا مهم في املناطق الريفية والتي 

في معظم الدول تسكنها العائالت األكثر عرضة 
للخطر. إن اإلجراءات التي تطبقها احلكومة يجب، 

إلى أقصى حد ممكن، أن تعمل من خالل القنوات 
التجارية اخلاصة املوجودة أو من خالل التعاقد مع 
املشغلني اخلاصني ملنع املنافسة وحتطيم السوق 
اخلاصة وقنوات التوزيع والتي سوف تكون احلاجة 

إليها عندما يصبح الوضع عاديا بدرجة أكبر. فقط 
في حالة عدم القدرة على استخدام القنوات 

اخلاصة، فإنه يجب دمج اإليصاالت، والتحويالت 
املالية وبرامج التغذية مع مبيعات املواد الغذائية 

املستهدفة من خالل محالت املواد الغذائية العامة.

الضريبية  1.3.3 السياسات 
y /خفض أو إزالة ضريبة القيمة املضافة و

أو الضرائب األخرى على منتجات األغذية. 

قامت العديد من الدول مبحاوالت خلفض أو إزالة 
الضرائب عن بعض املنتجات الغذائية احملددة. وفي 
بعض الدول التي يوجد فيها نظام ضريبة القيمة 

املضافة، فإن الدولة لديها تصور بتطبيق نظام 
متنوع لضريبة القيمة املضافة )مختلف عن 

نظام املعدل املوحد جلميع السلع(.

الرئيسية: التأثيرات 
y  الزيادة في أسعار املستهلك للمواد الغذائية

سوف تنخفض عن طريق كمية الضرائب. 
وهذا سيساهم في حتسني القدرة الشرائية 

للمستهلكني، وال سيما فئات السكان األكثر 
فقرا والذين متثل نفقاتهم الغذائية حصة أكبر 

نسبيا من مواردهم/ ميزانيتهم )60 في املائة 
أو أكثر(. ونتيجة لذلك، ومن املتوقع أن هذا 

اإلجراء سيحد من انخفاض استهالك املواد 
الغذائية من قبل املستهلكني الذي يحدث 

يسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية.
y  إن خفض الضرائب يعني خفض الدخل مليزانية

البلد. وسوف تضطر احلكومة إلى اتخاذ قرار 
بشأن أي من مصروفات امليزانية يجب أن تقطع 

ملواجهة هذا االنخفاض في الدخل.

وهناك خطر من أن جتار التجزئة قد يحتفظون 
بجميع أو جزء من اخلفض الضريبي، تاركني أسعار 

املواد الغذائية غير متأثرة بخفض الضريبة. وهذا قد 
يحدث عندما تكون املنافسة ضعيفة.

شرط النجاح: وكإجراء مصاحب لتخفيض اخملاطر، 
سوف تكون هناك حاجة إلى عمل مراقبة لألسعار 
والتحكم في النتائج غير املباشرة خلفض الضريبة. 

كما ميكن البحث في احتمالية فرض غرامة على 
جتار التجزئة والذين ال يعكسون اخلفض في الضريبة 
على أسعار االستهالك. وهذا اإلجراء من احملتمل جدا 

أن ينجح في حالة األسواق التي تعرف منافسة. إن 
اخلفض االختياري أو إلغاء الضرائب على بعض املواد 

الغذائية التي تلعب دورا هاما في النظام الغذائي 
للعائالت الفقيرة )مثل حبوب الذرة املكسورة 
أو اخلشنة دون املستوى( سوف تسمح بعنصر 
االستهداف الذاتي على اجلزء الفقير، وبالتالي 

احلد من التسرب. كما ميكن اختيار املواد الغذائية 
ملساهمتها في التغذية احملتملة جملموعات خاصة 

مثل النساء احلوامل، واألطفال في سن الفطام أو 
والعجزة..  املرضى 

y  إزالة حواجز الطرق والضرائب: في العديد
من الدول، تفرض ضرائب الطريق على شركات 

النقل وذلك من قبل الهيئات واحلكومات احمللية. 
وهذا يساهم في زيادة فارق األسعار بني مناطق 



14

الرئيسية  واألسواق  االستيراد(  نقاط  )أو  اإلنتاج 
األسعار،  ارتفاع  أوقات  وفي  للمستهلكني. 
بوضع  تقوم  ما  غالبا  احمللية  احلكومات  فإن 

التي  الغذائية  اإلمدادات  حركة  أمام  ضوابط 
تقلبات  على  تشدد  التي  الواليات،  حدود  تعبر 

ممارسات  على  ويشجع  الغذائية  املواد  أسعار 
إزالة  إن  الرسميني.  املوظفني  قبل  من  الفساد 
سوف  والضرائب  الغذائية  املواد  نقل  ضوابط 

إلى  الغذائية  السلع  تدفق  عملية  من  يسهل 
تخفيف  على  ويساعد  املستهلكني،  أسواق 

السعر  ويوفر  احمللية  املناطق  بني  األسعار  تقلبات 
والسعر  وللمنتجني  للمستهلكني  املنخفض 

نقل  عملية  على  ضوابط  للمنتجني  املرتفع 
الغذائية. املواد 

الرئيسية: التأثيرات 
y  إن اختالفات األسعار بني مناطق اإلنتاج

)أو مناطق االستيراد( وأسواق االستهالك 
الرئيسية سوف تنخفض. واعتمادا على تركيبة 
السوق، فإن الفوائد من هذا اخلفض سوف يتم 

تقاسمها بشكل مختلف بني املنتجني )املوردين(، 
واملستهلكني والوسطاء. ومهما كانت الفائدة 

التي سيحصل عليها املنتجون فانها سوف 
جتلب من خالل زيادة األسعار التي سيدفعونها 

إلنتاجهم. وهذا سيشجعهم على أن يكون 
ينتجوا أكثر في املوسم القادم. واملنافع التي 

سوف تعود على املستهلكني ستكون على شكل 
خفض في سعر التجزئة. وهذا سوف يساهم في 
الشرائية للمستهلكني. وكنتيجة،  القدرة  حتسني 
فإنه من املتوقع أن يحد هذا اإلجراء من انخفاض 

استهالك املواد الغذائية من قبل املستهلكني 
الرتفاع أسعارها.

y  إن خفض ضرائب الطريق يعني دخال منخفضا
للحكومات والهيئات احمللية. وهذا سوف يؤثر على 
ميزانيتها ويجعلها اقل قدرة على متويل تنميتها 

والقيام بأنشطة أخرى. وسوف تكون احلكومة 
بحاجة إلى اتخاذ قرار حول ما إذا كان باإلمكان 

توفير بعض التعويضات لهم من ميزانية الدولة 
وفي أي ظروف.

وهناك مخاطر من أن الوسطاء سوف يحتفظون 
بجميع أو بجزء من خفض الضريبة، تاركني أسعار 

املواد الغذائية دون تخفيضها. وهذا قد يحدث عندما 
املنافسة ضعيفة.  تكون 

وثمة صعوبة في تنفيذ هذا اإلجراء تتمثل في 
أنه من غير املالئم تطبيق اإلعفاء من ضريبة الطريق 

انتقائي على املنتجات الغذائية، وبالتحديد  يشكل 

عندما يختلط نقل املواد الغذائية بني مناطق اإلنتاج 
وأسواق املدن بسلع أخرى، كما هو احلال في العديد 

من دول أفريقيا.
املرافقة: التدابير 

y  مراقبة األسعار في األسواق في مناطق
اإلنتاج الزائد وفي أسواق االستهالك الرئيسية 

وذلك للتحكم في النتائج غير املباشرة إلزالة 
الضريبة على األسعار؛ كما ميكن بحث إمكانية 
فرض غرامة على ناقلي السلع الغذائية الذين 

ال يعكسون انخفاض الضريبة في أسعار 
االستهالك، ولكن هذا قد ال يكون سهل 

التطبيق بسبب الصعوبات التي مت ذكرها.
y  وميكن للحكومة أن تقوم بالنظر إلى اإلجراءات

نتيجة  احمللية  التعويضية لصالح السلطات 
لفقدان جزء من دخلها.

شرط النجاح: احتمال فرض غرامات على جتار 
التجزئة الذين ال يعكسون انخفاض الضريبة في 

أسعار االستهالك. وهذا اإلجراء من احملتمل جدا 
أن ينجح في حالة األسواق حيث هناك منافسة. 

ولتسهيل التطبيق، فقد يكون مجديا إعطاء 
األولوية لإلجراء على الطرق التي تربط مناطق 

اإلنتاج الرئيسية مع أسواق االستهالك الرئيسية.
تنبيه: في احلالة التي تكون فيها املواد الغذائية 

غالبا منقولة مع سلع أخرى؛ فإن هذا اإلجراء يبقى غير 
فعال ما لم يتم تطبيقه على جميع السلع املنقولة. 

وإذا مت العمل بهذا اخليار، فإنه البد من التقييم الدقيق 
لتأثيراته على ميزانيات الهيئات احمللية.

y  خفض الضريبة على وقود النقل. في معظم
الدول، هناك ضريبة مرتفعة على سلعة الوقود/ 

البنزين وهذه الضريبة تشكل مصدر دخل هام 
مليزانية احلكومة. كما أن الوقود/ البنزين ميثل 

تكلفة مهمة في النقل، مبا في ذلك نقل املواد 
الغذائية والتي تعتبر سلع ثقيلة3. في عام 2008، 
حدث ارتفاع في سعر املواد الغذائية عندما كان 
هناك ارتفاع في أسعار النفط. وقد هذا أدى إلى 
زيادة في أسعار الوقود/البنزين. وكما يتم فرض 
الضريبة كنسبة من السعر األساسي للوقود، 
فإن الضريبة تزداد كلما زاد سعر النفط. وميكن 
البحث في احتمالني: )1( نسبة الضريبة على 

الوقود و/أو النفط تضبط نزوال وذلك حتى يتم 
احلفاظ على القيمة األساسية املدفوعة لوحدة 

3 في بعض الدول، وبالتحديد في أفريقيا، هناك كمية كبيرة من املواد الغذائية يتم 
نقلها في حافالت صغيرة والتي قد تعمل بالبنزين. وفي بلدان أخرى، فإن معظم 

بالوقود. املواد الغذائية تنقل في شاحنات تعمل 
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الوقود ثابته مبعدل يسمح باحملافظة على دخل 
احلكومة من الوقود - والقيمة ميكن أيضا أن 

تكون قيمة ثابتة بدال من النسبة: )2( والنسبة 
من الضريبة ميكن تخفيضها أكثر وذلك لتعويض 

جزء من ارتفاع سعر النفط.

الرئيسية: التأثيرات 
y  إن فارق األسعار بني مناطق اإلنتاج )أو مناطق

االستيراد( وأسواق االستهالك الرئيسية 
ستنخفض. واعتمادا على تركيبة السوق، 
فإن الفوائد من هذا التخفيض سوف يتم 

تقاسمها بشكل مختلف بني املنتجني 
والوسطاء. ومهما  واملستهلكني  )املستوردين(، 

كانت الفائدة التي ستذهب إلى املنتجني 
فانها سوف جتلب من خالل زيادة األسعار التي 

وهذا سيشجعهم  سيدفعونها إلنتاجهم. 
على اإلنتاج أكثر في املوسم القادم. واملنافع 
التي ستعود على املستهلكني سوف تكون 
على شكل خفض في سعر التجزئة. وهذا 
سوف يساهم في حتسني القدرة الشرائية 

للمستهلكني. وكنتيجة، فإنه من املتوقع أن 
يحد هذا اإلجراء من انخفاض استهالك املواد 

الغذائية من قبل املستهلكني والذي يحدث 
بسبب ارتفاع أسعار املواد الغذائية. 

y  إن خفض الضرائب على الوقود والبنزين يعني
دخال اقل نسبيا )ثابت أو منخفض( بالنسبة 

مليزانية البلد )اعتمادا على االختيار الذي مت 
قبوله(. وهذا قد يؤثر على قدرة البلد على 

متويل التنمية واألنشطة األخرى وتتطلب اتخاذ 
قرار بشـأن أي نفقات من امليزانية يجب أن 

يلغى ملعادلة االنخفاض النهائي في الدخل.

والصعوبة في تطبيق هذا اإلجراء تكمن في أنه من 
غير املالئم تطبيق اخلفض بشكل حصري على نقل 

املنتجات الغذائية أو حتى على نقل السلع. وهذا 
صحيح ال سيما في البلدان حيث يتم خلط نقل 

املواد الغذائية بني مناطق اإلنتاج وأسواق املدن مع 
نقل السلع األخرى.

شرط النجاح: كلما كان النقل متخصصا. 
كلما كان سهال استهداف خفض الضرائب واال من 

احملتمل حدوث تسربات هائلة.
y  إعفاءات ضريبية أو فوائد أخرى مثل اإلعفاء

من ضريبة الدخل )املستهدفة(، التي ميكن أن 
الفئات الفقيرة  تطبق سوف لن تفيد فعليا 

من السكان، وامنا أفراد الطبقات الوسطى 
الذين يشكلون جزءا من االقتصاد الرسمي 

والذين يدفعون ضريبة الدخل )على سبيل املثال 

موظفي اخلدمة املدنية(. وفي حني أن هذا لن يؤثر 
على األشخاص األكثر عرضة للخطر، فإنه قد 

يساعد على تهدئة املتظاهرين األكثر صخبا في 
احلضرية. املناطق 

سياسات إدراة األسواق  2.3.3
في العديد من البلدان، مت مالحظة أن أسعار املواد 

الغذائية املرتفعة كانت مصحوبة بتوافر منخفض 
جدا من املواد الغذائية في األسواق. واعتمادا على 
البلد، فإن نقص توفر املواد الغذائية ا في األسواق 

ميكن أن يرجع إلى حصاد ضعيف أو اجتاه املزارعني 
والتجار لالحتفاظ باخملزونات بهدف إنزالها في 

األسواق عندما ترتفع األسعار أكثر..ان احلكومات 
لديها طرق مختلفة ملعاجلة هذا الوضع: حيث ميكن 

أن تستورد أو تسهل الواردات )بعض اإلجراءات 
قد متت مناقشتها في القسم السابق(، وضع 

االحتياطيات في مخازين األسواق العامة واخلاصة، 
أو طلب مساعدة غذائية أكثر. وكل من هذه اخليارات 
له مميزاته وسلبياته. إن اختيار الطريقة الصحيحة أو 
مجموعة من الطرق سوف يعتمد على الوضع احملدد 

والفرص املوجودة في البلد.
العديد من سياسات إدارة السوق )باستثناء تلك 

التي تتناول التجارة والضرائب( التي ستستعمل 
خلفض األسعار املرتفعة أو حتت السيطرة قد حتمل 

معها خطر إعادة اشراك املؤسسات العامة في 
تسويق املواد الغذائية والتسويق الزراعي، وهو تطور 

أثبتت التجربة العاملية أنه يضر باألعمال التجارية 
اخلاصة، سواء كان في مجال اإلنتاج أو التسويق أو 

التخزين. وفي حاالت الوضع السياسي والتسويقي 
املتوتر فقد مت مالحظة، في العديد من البلدان في 
أوقات األزمات، إن بناء الثقة بني احلكومة والقطاع 

اخلاص هو غالبا ما يكون املفتاح لتحسني ظروف 
السوق.

y  رفع الواردات الغذائية املمولة عن طريق
التوازن بني املدفوعات، ومتويل الواردات ودعم 
امليزانية. إن البلدان النامية ذات العجز الغذائي 

والدخل املنخفض سوف تكون بحاجة إلى ميزانية 
ودعم ملوازنة املدفوعات وذلك ملواجهة الفواتير 
املرتفعة الستيراد املواد الغذائية باإلضافة إلى 

التكاليف املرتفعة للطاقة. وبجانب الدور الهام 
لترتيبات التمويل التعويضي مثل تلك التي 

ميكن أن توفر عن طريق صندوق النقد الدولي 
)International Monetary Fund )IMF والتسهيالت 

املقدمة من البنك الدولي، فإن احلكومات قد 
تكون راغبة في اكتشاف الفرص املتاحة لهم مع 

شركاء آخرين لدعم امليزانية وذلك خلفض العوائق 
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التي تواجهها أمام متويل االستيراد. إن الفشل 
في حتريك التمويل اإلضافي يسرع من مخاطر 

تعريض البرامج واملشاريع التنموية للخطر وذلك 
مبا أن املوارد الوطنية الضئيلة يتم حتويلها للوفاء 

احلالية.  باملتطلبات 

إن البلدان التي تكون فيها نسبة كبيرة من السكان 
الفقراء وانعدام األمن الغذائي )على سبيل املثال 

أكثر من 30 في املائة قبل ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية(، فإنه من احملتمل أن يكون استيراد األغذية 

اقل تكلفة باستخدام مثال إجراءات دعم التمويل 
وجعلها متوفرة للسكان من خالل القنوات العادية 

لألسواق عوضا من اللجوء إلى آليات توزيع املساعدات 
الغذائية املستهدفة األكثر كلفة. وفي حالة الدعم 
األكثر ملثل هذه الواردات املرتفعة عن طريق سندات 

الصرف الغذائية )انظر األسفل(، فإن استهداف املواد 
الغذائية املدعوم ميكن أن يجمع مع التوافر احملسن 

للمواد الغذائية في القنوات العادية لألسواق. وهذا 
قد يتطلب املشاركة في بعض الترتيبات التعاقدية 

الرسمية مع املستوردين وجتار القطاع اخلاص، 
وميكن أن توجه التوقعات النهائية وتوفر اإلشارات 

الصحيحة التي ميكن أن حتفز إلى اإلفراج عن 
مخزوناتها اخلاصة.

التأثيرات الرئيسية:
y  إن توافر املواد الغذائية يزيد في القنوات العادية

لألسواق، األمر الذي يساعد على جتنب ارتفاع 
األسعار أكثر من سعر القوة الشرائية بسبب 

االنخفاض الفعلي أو املصنوع.
y  اإلعالن واتخاذ اخلطوات األزمة لتطبيق هذه

الطريقة قد يساعد فورا في زيادة الوفرة في 
األسواق احمللية في احلاالت التي يقوم فيها 

املشغلون باالحتفاظ مبخزوناتهم بقصد املضاربة.
y  إن املواد الغذائية هي أيضا متوفرة لتطبيق

شبكات األمان اخملتلفة املشروطة التي متت 
مناقشتها في القسم 3.3.3.

y  إذا مت استخدام هذه الطريقة من قبل عدد كبير
من الدول، فانها سوف تساهم في زيادة أكبر 

في األسعار العاملية للمواد الغذائية.

تنبيه: من املهم أن يتم تطبيق هذه الطريقة 
مبشاورة مع املشغلني اخلاصني. وينبغي أال يؤدي إلى 

إعادة اشراك القطاع العام في أنشطة التسويق 
الغذائي، األمر الذي قد يضعف القطاع اخلاص 

ويؤدي إلى مشاكل في حالة أن هذا الوضع سيصبح 
مرة أخرى أكثر من »عادي«. وميكن أيضا أن تكون 

هناك صعوبة في العثور بسرعة على كميات من 

املواد الغذائية املطلوبة وكافية وبسعر معقول في 
األسواق العاملية.

y  املساعدة الغذائية حسب النوع. إن املساعدات
الغذائية ميكن أن تلعب دورا هاما في إنقاذ احلياة 

على املدى القصير في الدول الفقيرة حيث قد 
يواجه السكان األكثر عرضة للخطر صعوبات 

غذائية ونقص خطير في الوصول إليها. وهناك 
خبرة كبيرة في اجملتمع الدولي، وال سيما مع 

الغذائية  العاملي، في توفير املعونة  الغذاء  برنامج 
بكميات كبيرة وبسرعة كبيرة. ومع ذلك، من 
املعروف أن تكلفة هذا الطريقة مرتفعة جدا 

)ما قيمته دوالر أمريكي واحد من الغذاء 
املنقول يكلف دوالرين أمريكيني عند وصوله إلى 
إذا مت التأكد  املستفيدين(. ويطبق بشكل أفضل 

أنه ليس متوفر في الدولة وعندما ال ميكن تطبيق 
شراء الغذاء من خالل قنوات االستيراد العادية 

السابقة(. الطريقة  )انظر  بسرعة كافية 

التأثيرات الرئيسية:
y  الزيادة السريعة في توافر املواد الغذائية

السريع للعديد من شبكات األمان احلافظة 
.3.3.3 للحياة والتي متت مناقشتها في 

y  من احملتمل أن حتصل بعض التأثيرات اخلافضة
في أسعار السوق للمواد الغذائية، وهذا يتوقف 

على كمية املساعدات الغذائية املتوفرة.

تنبيه: من املهم أن تطبق هذه الطريقة عندما يتم 
التأكد من عدم توفر املواد الغذائية بكمية كافية في 

البلد، وعندما تستغرق قنوات االستيراد »العادية« 
وقتا طويال جدا جللب املواد الغذائية املطلوبة وبصورة 

عاجلة.

y  طلب اخملزونات اخلاصة )االقتناء اإلجباري(. في
حالة األزمة، قد تقرر بعض البلدان االستيالء 

على اخملزونات اخلاصة والزام مالكيها بوضع املواد 
الذي يقومون بتخزينها في األسواق.  الغذائية 

واعتمادا على كيفية عمل ذلك، فإن هذا اإلجراء 
تأثيرات مختلفة بشكل كبير. وميكن تطبيق  لديه 

العديد من الطرق، ومنها مت شرح ثالث بصفة 
مختصرة هنا: )1( السلع يتم وضعها في السوق 

املالكون على السعر احلالي للسوق؛  ويحصل 
)2( يتم جلب السلع بسعر السوق من قبل الدولة، 

والتي تقوم بوضعها في السوق أو استخدامها 
في برامج شبكات األمان؛ )3( يتم جلب السلع 

بسعر منخفض من قبل احلكومة، والتي 
تستخدمها لبرامج األمن الغذائي.
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الرئيسية: التأثيرات 
y زيادة توافر املواد الغذائية على الفور؛
y  اخليار)1(: معارضة أصحاب اخملزونات والذين

يبحثون عن إخفاء بعض مخزوناتهم ورغبة 
مشغلي القطاع اخلاص لالحتفاظ باخملزونات 
في املستقبل )خوفا من االستيالء عليها، مما 

يقلل الربح املتوقع من التخزين(.
y  اخليار)2(: شبيه باخليار )1( مع عواقب إضافية

واملتمثله في أن احلكومة يجب عليها تعبئة 
املوارد الالزمة لشراء املواد الغذائية، ومن ثم 

بيعها مرة أخرى، وبالتالي مشاركة فاعلة في 
التسويق )انظر ادناه(.

y  اخليار )3( وهذا يقلل من التكاليف على
ميزانية البلد ولكنه يزيد من خطر أصحاب 

اخملزونات من إخفاء املواد الغذائية واشتغالهم 
في السوق السوداء ورفضهم لتخزين املواد 

املستقبل. في  الغذائية 

تنبيه: يجب استخدام هذا اإلجراء فقط في األوضاع 
احلرجة وعلى أساس استثنائي، وذلك لكونه يضخم 

من أزمات الغذاء في املستقبل )العام القادم(.

y  اإلفراج التقدمي للمواد الغذائية اخملزنة
في االحتياطات الغذائية العامة وذلك 

لتخفيض ارتفاع األسعار و/أو توفير املساعدة 
لألشخاص األكثر عرضة للخطر. وقد مت عمل 

هذا على سبيل املثال في بوركينا فاسو في 
عام 2008. وعلى الرغم من أن اخملزونات الغذائية 

العاملية توجد في أدنى مستوياتها خالل عقود، إال 
أن هناك بعض االحتياطات الغذائية على مستوى 

البلد والتي يتم احملافظة عليها من قبل العديد 
من الدول على أساس توفير املوارد الغذائية في 

حاالت الطوارئ مثل اجلفاف، الكوارث الطبيعية أو 
احلروب األهلية. وهذه اخملزونات ميكن عرضها بشكل 

تدريجي إما في األسواق وذلك للمساعدة في 
احلفاظ على أسعار منخفضة في السوق، أو على 
شكل توزيع املواد الغذائية على غير القادرين على 
شرائها من السوق النخفاض مواردهم املالية. بأثر 
رجعي، النهج الذي يدافع عنه الكثيرون ضد الدول 

التي حتتفظ مبخزونات كبيرة من األغذية )على 
أساس أن تكلفة احلفاظ عليها مرتفعة وتتكبد 
خسائر كبيرة مع مرور الزمن( ال يبدو أنه يتأقلم 

بشكل جيد في احلالة التي تكون أسعار املواد 
الغذائية آخذة في االرتفاع، ويجعل أكثر صعوبة 

شراء املواد الغذائية في السوق العاملية. وقد 
شهدت هذه البلدان التي حتتفظ باخملزونات املالية 

)وخاصة إذا كانت االحتياطيات بالدوالر األمريكي( 

إن كمية املواد الغذائية التي ميكن شراؤها 
باألموال احملفوظة تتناقص بسرعة، بسرعة أكبر 

بكثير مما لو مت االحتفاظ باملوارد الغذائية. وهذا قد 
مينح نقاشا متجددا لصالح االحتفاظ باخملزونات 

الغذائية في املستقبل.

الرئيسية: التأثيرات 
y  االختيار)1(: اإلنزال في األسواق )من خالل البيع

إلى جتار اجلملة بسعر السوق(؛ واعتمادا على 
الكمية املنزلة، فإنه ميكن تخفيض أسعار املواد 
الغذائية أو منعه من االرتفاع في هذه األسواق 

)وغالبا املناطق احلضرية( التي يتم فيها انزال املواد 
الغذائية. ومع ذلك، فإن التأثير قد يكون قصير 

املدى، اعتمادا على حجم االحتياطي املتوفر، 
ولكن قد يساعد على تعبئة الفراغ نتيجة انتظار 
وصول الواردات. وهذا قد يفيد جميع املستهلكني 

الذين يشترون من هذه األسواق بالتحديد.
y  اخليار )2( استخدام اخملزونات الغذائية لتوزيعها

على الفئات الضعيفة املعرضة للخطر. واعتمادا 
على الكمية التي ميكن إنزالها وحجم املؤونة، فإن 

عدد محدد من العائالت املعرضة للخطر ميكن 
أن يستفيد من اإلعانة املؤقتة. وبعض هذه املواد 

الغذائية ميكن، على سبيل املثال، أن يستخدم في 
برامج التغذية في املدارس الواقعة في املناطق 

الفقيرة من املدن أو في املناطق الريفية الفقيرة. 
أو ميكن استعمالها كحافز للحضور للمراكز 

الصحية. ويجب أخذ احليطة واحلذر لتجنب توفير 
احلبوب بسعر منخفض ملنح االمتيازات ألشخاص 

قد يبيعونها الحقا بسعر أعلى في األسواق 
بغرض الفائدة املالية.

شرط النجاح: اخملزونات احلالية يجب أن تكون بحجم 
كافي ليكون لها تأثير في األسواق أو تسريع برنامج 

توزيع املواد الغذائية اجلدير باالهتمام.
تنبيه: في معظم البلدان هناك شك في ما إذا 
كانت اخملزونات املوجودة هي ذات حجم كافي ليكون 

لديها تأثير مهم في أسعار األسواق. ويجب التخطيط 
إلعادة بناء اخملزونات االحتياطية/اخملففة للصدمة 

)كما مت عمله في نيجيريا خالل أزمة 2008( في نفس 
الوقت الذي يبرمج فيه اإلنزال وذلك لتجنب »انتهاء 

اخملزونات« بشكل كامل. وعندما تكون اخملزونات مهمة، 
فإن انزال اخملزونات يكون بحاجة إلى تنسيق وثيق مع 
القطاع اخلاص وذلك بهدف جتنب تعطيل األسواق 

إلى مدى تصبح معه التجارة واالستيراد في القطاع 
اخلاص غير مربحة.

y  التحكم في أسعار منتجات املواد الغذائية
األساسية من خالل القوانني. إن احلكومة تقوم 
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ملنتجات غذائية مختارة،  األسعار  بتثبيت مستوى 
ومراقبة مدى احترام األسعار املثبتة ومعاقبة أو 
فرض ضريبة على اخملالفني. وهذا ميكن أن يصبح 
إجراءا شعبيا للحكومات وذلك مبا انها يتطلب 
زميبابوي  وتعتبر  فقط تكاليف مراقبة األسعار. 

مثاال حديثا حملاولة احلكومة التحكم في األسعار، 
ويتم بشكل متكرر عرض صور في وسائل اإلعالم 

الدولية للرفوف الفارغة في محالت السوبر 
ماركت في الدولة. الدول األخرى التي قامت 

والكاميرون  الطريقة تتضمن بنن  بتطبيق هذه 
وهايتي،  وإكوادور  الشعبية،  الصني  وجمهورية 

والسنغال. وروسيا  واملكسيك 

التأثيرات الرئيسية:
y  يستفيد املستهلكون من األسعار الثابتة بدون

حاجة إلى خفض استهالكهم للمواد الغذائية 
كما لو أنه سمح لألسعار باالرتفاع، اتباع هذا 

اإلجراء ال يخفض التوافر )انظر األسفل(. جميع 
املستهلكني يستفيدون بشكل متساو، سواء 

أكانو فقراء أو أغنياء. وفي الغالب، فإن التحكم 
يعمل بشكل أفضل في املناطق احلضرية 

مقارنة باملناطق الريفية، وبالتالي فإن السكان 
احلضريني من املرجح أن يستفيدوا أكثر نسبيا 

من هذا اإلجراء؛
y  إن جتار التجزئة امللزمون بالبيع بالسعر الثابت

للمستهلكني سوف يدفعون اقل لتجار اجلملة، 
والذين بدورهم يدفعون اقل للمنتجني؛

y  وكنتيجة، فإن سلع اقل سوف تكون متوفرة
في السوق، وستنشأ سوق سوداء بأسعار أعلى. 

وسوف يكون ذلك ضارا باملستهلكني الذين 
سوف يكونون مضطرين لشراء أغذية بأسعار 
أعلى كثيرا )سعر سوق بدون تدخل مع خطر 

إضافي مرتبط بالضريبة(؛
y  إن املنتجني الذين يدفع لهم أقل سوف يقومون

بالتخطيط إلنتاج أقل في املوسم القادم، 
وبالتالي تضخيم مشكلة املواد الغذائية 

للسنة القادمة.

تنبيه: لن يقوم القطاع اخلاص بأنشطة التسويق 
إال إذا كان متأكدا بتحقيق ربح مقبول. إذا قامت 

احلكومة بنشاط، من خالل ضبط األسعار، فإن التجار 
غير الرابحني سوف لن يقوموا بتسويق احملاصيل التي 
مت التحكم في أسعارها. وسوف يؤدي ذلك إلى نقص 

في املواد الغذائية الثابتة ووجود طوابير طويلة من 
األشخاص الذين يحاولون احلصول على معروضات 

محدودة. وفي حالى التحكم في األسعار، فإن النقص 
يكون هو النتيجة الدائمة. 

وعالوة على ذلك، فإن الرقابة على األسعار سوف 
ترجع إلى قطاع الزراعة. إن التحكم في أسعار 

التجزئة سوف يؤدي إلى قيام مشتري احملاصيل بعرض 
أسعار اقل على املزارعني. وباملقابل، فإن هذا يعمل 

كعائق للمزارعني أمام زيادة إنتاج املواد الغذائية 
في املوسم القادم. وبالتالي، فإن نتيجة الرقابة في 

األسعار من املرجح أن تخلق نقصا في العرض، والذي 
بالطبع سوف تؤدي إلى أسعار أعلى. وجلميع هذه 

األسباب، فإن هذا اإلجراء غير موصى به.

شبكات األمان  3.3.3
إن برامج شبكات األمان التي متت مناقشتها هنا 
تتضمن املواد الغذائية أو حتويالت األموال والدعم 

الغذائي. وتهدف هذه إلى مساعدة األسر الضعيفة 
في احملافظة على مستوى كافي من االستهالك 

الغذائي عند مواجهتهم للصدمات السلبية 
ولتجنب تناقص مدخراتهم. وهذه التحويالت قد 

تكون مشروطة أو غير مشروطة، وعاملية أو تستهدف 
مجموعات محددة من السكان. وميكن إيجاد مصادر 

لشبكات األمان: بالنسبة للمواد الغذائية - اخملزونات 
العامة أو اخلاصة املتوفرة، واالستيراد أو املساعدات 

الغذائية حسب النوع؛ واملساعدات واإلعانات النقدية - 
امليزانية الوطنية أو املساعدات الدولية. ويتم حتليل هذه 

املصادر اخملتلفة في القسم 2.3.3. وفي هذا القسم، 
يركز النقاش على األنواع اخملتلفة من تدخالت شبكات 

األمان. ومن القضايا املهمة التي يجب اعتبارها في 
البداية عند تصميم تدخالت شبكات األمان وبالتحديد 

الدعم العاملي للمواد الغذائية، هي املواصفات التي 
حتدد ما إذا كان يجب تطبيقها )املستفيدين، في حالة 

شبكة األمان املستهدفة( واستراتيجيات اخلروج. 
وهذه اإلجراءات مت تطبيقها بشكل واسع أو رفعها 
في أزمة 2008 في الدول ذات الدخل املتوسط مثل 

البرازيل، وجمهورية الصني الشعبية، ومصر، وإثيوبيا، 
وأندونيسيا، واملكسيك، وجنوب أفريقيا وتونس، وفي 
الدول ذات الدخل املنخفض مثل زميبابوي وسيرالنكا.

y  التحويالت املالية أو اإليصاالت الغذائية. هذه
البرامج تستلزم توزيع إما النقود أو اإليصاالت 

التي ميكن للمستفيدين استخدامها لشراء املواد 
الغذائية في السوق أو في محالت معتمدة. وهذه 

البرامج تستهدف بشكل عام األسر الضعيفة 
أو مناطق محددة. إن االستهداف ميكن أيضا أن 

ينتج عن مشاركة املستفيدين في أنشطة محددة 
)االستهداف الذاتي من خالل املال مقابل العمل: 

لصيانة أو تأسيس النقل والتخزين والتسويق أو 
البنية التحتية لإلنتاج؛ واملال مقابل احلضور إلى 

العيادات الصحية، إلخ(.
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التأثيرات الرئيسية:
y  إن املستفيدين من هذه التحويالت املالية قد

يستخدمون هذه األموال اإلضافية لشراء أغذية 
أو أية مواد أخرى أو خدمات وبالتالي املساهمة 

في زيادة الرفاهية.
y  إن تبادل اإليصاالت الغذائية قد يكون مقصورا

على أنواع محددة من املواد الغذائية يتم 
حتديدها عن طريق االستفادة/التكلفة الغذائية 

)مثل احلبوب اخلشنة( أو السكان املستهدفني 
)مثل أطعمة الفطام(.

y  وكل منها ميكن أن يحافظ على مقدار
السعرات احلرارية ونوعية املواد الغذائية، بالتالي 

يساعد على جتنب اجلوع والضرر طويل األمد 
على منو األطفال.

y  وباملقارنة إلى الدعم املرتبط بالسلعة أو بنوع
التوزيع )انظر األسفل(، فإن اإليصال أو املال ميكن 

أن يحافظ على النظام الغذائي.
y  إذا كان الغذاء غير متوفر في السوق، فإن مثل

هذه التحويالت ميكن أن يكون لديها تأثيرات 
تضخمية ينتج عنها زيادات أكثر في أسعار املواد 

الغذائية محليا.
y  وفي بعض احلاالت، فإن اإليصاالت الغذائية

قد تصبح عملة مصاحبة ميكن استخدامها 
ألغراض أخرى غير شراء املواد الغذائية. إن 
التوزيع النقدي يخلق تسربا بشكل واضح 

لالستخدامات األخرى غير املواد الغذائية 
وبطريقة اسهل. 

y  ميكن لهذا النظام أن يكون عرضة للتسرب
واالختالس وتشجيع املمارسات الفاسدة. 

الشفافية في االستحقاق، واحلصص 
واملسؤولية في امليزانية، باإلضافة إلى آليات 
املوارد في جميع املستويات ميكن أن تساعد 

على تقليل هذه اخملاطر.
y .)كما تشكل أيضا بعض اخملاطر األمنية )السرقة
y  إذا مت قبول اإليصاالت في احملالت املعتمدة فقط

)العامة(، فإنه من احملتمل أن حتد من النظام 
اخلاص بتسويق وتوزيع املواد الغذائية.

y  اعتمادا على حجم البرنامج ومصدر التمويل، فإن
هذه اإلجراءات قد يكون لديها تأثيرات سلبية 
على التمويل العام )النقص في امليزانية( مع 

تأثيرات خطيرة محتملة على االقتصاد الكلي.

شرط النجاح: عند وجود األسواق وقيامها بوظائفها، 
وعندما تكون السلع موجودة في األسواق بكميات 

كافية لتجنب تأثيرات التضخم، فإن التحويالت املالية 
تكون األكثر مالئمة وذلك مبا أنه قد يكون لديها تأثيرات 

متعددة إيجابية على االقتصاد احمللي.

y  توزيع الغذاء حسب النوع. هذا النوع من البرامج
يتطلب توزيع الغذاء حسب النوع إلى املستفيدين 

ناپوليتانو والزراعة لألمم املتحدة/ جيليو  © منظمة األغذية 
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عن طريق نظام توزيع متخصص. وميكن توفير املواد 
الغذائية )حصص فردية أو عائلية( على أساس 

التوزيع اجملاني لكل شخص أو جملموعة مستهدفة 
مت اختيارها، أو يتم توزيعه باالرتباط مع أنشطة 

خاصة )االستهداف الذاتي من خالل العمل كما 
في حالة النقد أو اإليصال، والتغذية في املدارس، 

واملستشفيات، إلخ(. وبالتالي فإن الغذاء املوزع ميكن 
شراؤه محليا )إذا كان متوفرا( يستجلب من أجزاء 
أخرى من البلد أو يستورد من خالل شراء احلكومة 

أو من خالل املساعدات الغذائية. وهذا اإلجراء قد مت 
تطبيقه في 2008 من قبل أفغانستان، وبنجالديش، 

وبوركينا فاسو، وكمبوديا، والصني، وهندوراس، 
والهند، وكينيا، ومدغشقر، وموزمبيق وبيرو.

التأثيرات الرئيسية:
y  إن املستفيدين لديهم وصول مباشر ومجاني

لكميات محددة )حصة( من املواد الغذائية. وهذا 
يساهم في زيادة رفاهيتهم.

y  إذا مت شراء املواد الغذائية محليا، فإنه ميكن أن
يساعد على زيادة الطلب وبالتالي يحفز اإلنتاج. 

وفي حالة التوافر احملدود للعرض، ومع ذلك، 
فإن املشتريات احمللية سوف يكون لديها تأثير 

تضخمي وتساهم في رفع أكثر لألسعار.
y  إذا مت جلب املواد الغذائية من منطقة أخرى أو

من خارج البلد، فإنه ميكن أن يخفض السعر 
احمللي. ويجب حتديد الكمية بدقة لتجنب 

خفض األسعار إلى مدى تكون عنده غير جذابة 
للمنتجني. والتأثير سوف يكون محسوسا في 

املوسم القادم للحصاد.
y  واعتمادا على مكونات احلصة، فإنه ميكن أن

تشكل عادات غذائية جديدة.
y  وفي بعض احلاالت، فإن بعض املواد الغذائية

املوزعة ميكن أن تباع من قبل املستفيدين 
)وهذا قد يكون أو ال يكون عادة سيئة وذلك مبا 
أن املواد الغذائية ليست هي الضرورة الوحيدة 

للحياة وأن الغذاء املوزع قد ال يوفر املدى 
التغذية(. الكامل من 

y  وميكن لهذا النظام أن يكون عرضة للتسرب
واالختالس وتشجيع املمارسات الفاسدة. 

الشفافية في االستحقاق، احلصص واملسؤولية 
في امليزانية، باإلضافة إلى آليات املوارد في جميع 

املستويات ميكن أن تساعد على تقليل هذه اخملاطر.
y .)كما تشكل أيضا بعض اخملاطر األمنية )السرقة
y  إن هذا اإلجراء قد يكون لديه تأثيرات سلبية

على التمويل العام )تضخم امليزانية( مع تأثيرات 
خطيرة على االقتصاد الكلي، اعتمادا على حجم 

البرنامج واال إذا مت متويله من خالل املساعدات.

شرط النجاح: عندما تكون األسواق غير جيدة أو 
هناك نقص في املعروض من املواد الغذائية في 

السوق، فإنه ينصح بشكل عام بتطبيق توزيع املواد 
الغذائية على املدى القصير، من خالل برامج عديدة 

مثل الغذاء مقابل العمل، والتغذية في املدارس أو 
التوزيع العام للمواد الغذائية عندما يكون الوضع 

خطيرا جدا. ومبا أن توزيع املواد الغذائية ميكن أن 
يؤثر على اإلنتاج احمللي، وأسواق العمالة وأمناط 

االستهالك، فإنه من املهم أن يكون الغذاء املوزع قد 
مت إنتاجه محليا، إذا كان متوفرا. إن التوفير احمللي له 

ميزة حتفيز اإلنتاج والتسويق والنمو الزراعي. وإذا كان 
التوفير احمللي سوف يسبب ارتفاعا في األسعار، فإنه 

من املستحسن جلب املواد الغذائية من مكان آخر.

y  الدعم العاملي للغذاء. هذا النوع من التدخل
يتطلب وجود شرط اإلعانة على املواد الغذائية 

)وغالبا ما يقتصر على اختيار املواد الغذائية 
األساسية(. ومن وجهة نظر التنفيذ، فإنه ليس 

من السهولة حتديد املرحلة املناسبة للتطبيق 
في سلسلة التسويق. واحد من االحتماالت هو 

تطبيقها على الواردات )املوردون يدفعون التكلفة، 
والتأمني والشحن منقوصا منها الدعم املقدم من 
قبل البلد( وبعد ذلك يتم السماح للمواد الغذائية 
بالتدفق من خالل قنوات التسوق العادية. احتمال 

آخر هو بيع املواد الغذائية املدعومة من خالل 
محالت معتمدة في متناول أي شخص )وغالبا 
ما تكون كميات محددة لتجنب إعادة البيع في 

السوق(. االحتماالت األخرى تتضمن دعم املصنعني 
الزراعيني )املطاحن، واخلبازين، ومصانع السكر، إلخ( 

وذلك لضمان أن سعر التجزئة يبقى حتت قيمة 
محددة. وهذا النوع من الدعم، الذي مت تطبيقه 

على عدد من السلع الغذائية الثابتة، قد مت تطبيقه 
في بنجالديش، وإكوادور، ومصر، ولبنان، واملغرب، 

والسنغال واليمن. وبشكل بديل، فإن بعض الدول 
)على سبيل املثال جيبوتي( قد أزالت الضرائب على 

السلع الغذائية األساسية خالل أزمة 2008 وهي 
أيضا خطوة للمحافظة على األسعار املنخفضة.

 التأثيرات الرئيسية:
y  يستطيع أي شخص الوصول إلى الغذاء

املدعوم. وهذا يساهم في رفع رفاهيتهم. 
البعض منها يستهدف الفقراء وميكن تطبيقها 

عن طريق احلد من الدعم إلى املواد الغذائية 
األساسية األخرى )األطعمة منخفضة 

املستوى( والتي يستهلكها فقط اجلائعون 
واألشخاص الفقراء من السكان.

y  ميكن أن يكون الدعم الشامل ارتداديا إذا ما
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مت استهالك السلع من قبل جميع الفئات 
السكانية وليس فقط من قبل األشخاص الذين 

ال يجدون املواد الغذائية. وعندها يصبح اإلجراء 
عالي التكلفة بالنسبة للحكومة ويخلق تأثيرات 
سلبية على املالية العامة )تضخم في امليزانية( 

مع تأثيرات خطيرة على االقتصاد الكلي. وفي 
املاضي، فإن الدعم الغذائي قد جعل احلكومات 

تواجه صعوبات مالية رئيسية مع نتائج تضخم. 
وهذا كان أحد العوامل التي أدت إلى فرض برامج 
تعديل هيكلية غير مرغوب فيها في الثمانينيات 

وأوائل التسعينات من القرن املاضي.
y  ميكن تخفيض التكلفة بشكل كبير عن

طريق احلد من الدعم إلى املواد الغذائية 
األخرى )األطعمة منخفضة املستوى( والتي 

يستهلكها فقط اجلائعون واألشخاص الفقراء 
من السكان.

y  في حالة احلصص، فإن السوق السوداء قد
تتطور، وتصبح األسعار أعلى بكثير مما كانت 

عليه في غياب الدعم. 

تنبيه:
y  في حالة بيع املواد الغذائية من خالل قنوات

التسويق العادية، فإنه البد من الوصول إلى 
اتفاق بني مشغلي السوق الرئيسيني بعدم 

حصولهم على نسبة من الدعم بل عكسه 
على أسعار املستهلك. وستكون هناك حاجة 
إلى مراقبة األسعار، مع بعض أنواع العوائق 

املتمثلة في عدم احترام االتفاقيات. إن التهديد 
باستخدام القنوات العامة ميكن استعماله 

إلقناع القطاع اخلاص على التعاون، وهذا اخليار 
سيكون مدمرا لهم؛

y  في حالة نقل املواد الغذائية من خالل القنوات
العامة، فإن هذا سيؤثر سلبا على قنوات 

القطاع اخلاص التي قد تكون موجودة. وهذا 
االختيار غير موصى به؛

y  إن الدعم الشامل عند تأسيسه يصبح من
الصعب إزالته. ويصبح مترسخا. وأي إزالة 

للسياسة سوف تواجه مقاومة مهمة من قبل 
املستهلكني، حتى في حالة انخفاض األسعار 

العاملية. وعند التأسيس، فإنه من املهم االتفاق 
على مستوى السعر الذي يقوم بتشغيل 

اإلعانات. بعض املؤشرات لهذا املستوى على 
التكلفة العامة للمعيشة أو عملية التمهيد 

المتصاص صدمة األسعار ميكن أن تسمح 
بخفض تدريجي في الدعم الغذائي، وأخيرا 

اإلزالة النهائية عندما تصبح ظروف السوق 
أكثر عادية. ويجب مناقشة العملية وسعر 

املواد الغذائية مع أصحاب الشأن في وقت 
تأسيس الدعم؛

y  إن الدعم الغذائي يحمل أيضا في طياته خطر
تشجيع تهريب املواد الغذائية من املناطق 

احلدودية إلى الدول اجملاورة حيث ال يوجد الدعم 
)احلاجة إلى توحيد السياسات بني مجموعة 

الدول املوجودة في نفس املنطقة(.

 مالحظات إضافية حول شبكات األمان:
y  االستهداف. هناك نقاش كبير حول ما إذا يجب

أو ال يجب استهداف برامج شبكات األمان 
االستهداف.  في  ستستخدم  التي  واملعايير 

املستهدفة  السياسة  عن  النظر  وبغض 
أن  املستخدمة، فإنه من األساسي ضمان 

النقل  برنامج  و/أو تصميم  االستهداف  سياسة 
أو تدعم  الفئات ضعفا،  أكثر  يضمن مشاركة 
إلى األهداف املطلوبة  بإجراءات أخرى للوصول 

يتم استبعادها. وعلى  والتي فيما عدا ذلك 
الذي يعتبر  النقل وهو  برنامج  املثال، فإن  سبيل 

الوصول  العمالة هو سهل  شرطا في توفير 
كبار  يستبعد  وبالتالي  القادرين  لألشخاص  فقط 

التغذية في املدارس  برنامج  إن  السن واملعاقني؛ 
سوف يصل فقط إلى األطفال في عمر الدراسة، 

ولكن يغيب عن األطفال ما قبل سن املدرسة. 
أن تكون جميع معايير األهلية شفافة وال  يجب 

متيز بني األشخاص على أساس اجلنس، والعرق، 
الوضع االجتماعي. أو  والدين 

y  املعلومات حول شبكات توزيع  العملية. يجب 
والسلطات  واألهلية ومعايير االستهداف،  األمان، 

وآليات  امليزانية  املسؤولة، ومخصصات  احمللية 
املوارد وذلك بشكل نشط، وشرحها للحصول 
التوترات احملتملة،  العامة، وتخفيف  على دعم 

وتعزيز الكفاءة وحماية حقوق األشخاص. وهذا 
أيضا سوف يؤدي إلى التسرب وتثبيط الفساد.

y  كما أنه من املمكن أيضا دعم التمويل على
استهالك املواد غير الغذائية وذلك للحصول على 

تأثير على الدخل املتوفر لشراء املواد الغذائية 
)لتأثير مماثل من مبالغ نقدية أو قسائم(.

y  التعديالت. في احلاالت التي تكون فيها أسعار
املواد الغذائية آخذة في التزايد، فإن هناك حاجة 

إلى تعديل حتويالت األموال وبالتالي احملافظة 
الغذائية. وعلى  الشرائية للمواد  القوة  على 

سبيل املثال، في ماالوي، فإن حتويالت املواد 
الغذائية واملالية )FACT( وحتويالت دوا النقدية 
الطارئة )DECT( مت تعديلها طبقا لالختالفات 
في أسعار املواد الغذائية. ماعدا إذا مت تطبيق 

هذه التعديالت، فإن قيمة حتويل األموال وبالتالي 
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املواد  واستهالك  املعيشة  فعاليتها حلماية 
الغذائية للعائالت سوف تنخفض إذا ازدادت 

أسعار املواد الغذائية. وهذا قد حدث مؤخرا في 
الدقيق  التطبيق  إثيوبيا وكينيا. ومع ذلك، فإن 

ميكن أن يتجنب خلق املطالب التي ال ميكن 
امليزانيات احلكومية واحلوافز  حتملها من طرف 

الضارة على مستوى األسرة.
y  .التنموية والتدخالت  التفاعالت بني شبكة األمان 

أنه من األهمية القصوى اعتبار التفاعالت بني 
والتدخالت »التنموية« وذلك  شبكات األمان 

للبناء على التآزر املهم وتفادي تأثير أي نوع من 
التدخل على اآلخر. وعلى سبيل املثال، ميكن 

اإلنتاج  لدعم  النقدية  التحويالت  تصميم 
إذا مت تصميم برنامج النقل لتشجيع  الزراعي 

االستثمارات في املدخالت الزراعية. ومن ناحية 
أخرى، فإن نقل املواد الغذائية في إطار األسواق 

الفاعلة قد يعرقل اجلهود املبذولة لتطوير سوق 
املواد الغذائية أو اإلنتاج الزراعي. عند حتديد أوجه 
التآزر أو الصراعات املهمة، فإن النقطة احلاسمة 

هي اختيار مجموعة من التدخالت التي تكمل 
القصيرة  األهداف  لتحقيق  البعض  بعضها 

والطويلة األمد وكذلك لتعديلها مع مرور الوقت 
الظروف. وتغير 

اإلجراءات األخرى املؤثرة في الدخل   4.3.3
املتاح

اتخذت عدة بلدان أيضا قرارات تؤثر مباشرة على 
الدخل املتاح لبعض األسر )باإلضافة إلى شبكات 

األمان التي متت مراجعتها في القسم السابق 3.3.3(. 
وعلى سبيل املثال، بعض الدول )مثل الكاميرون( 

قد قامت بزيادة املرتبات وعالوات السكن للموظفني 
احلكوميني. هذا وبعض اإلجراءات األخرى مشروحة 

بإيجاز في األسفل.
y  زيادة الرواتب في اخلدمة املدنية وغيرها

من الفوائد. في بعض الدول، وفي أعقاب 
االضطرابات في املناطق احلضرية، مت اتخاذ القرار 

بزيادة الرواتب والفوائد األخرى في القطاع 
العام. وفي حني أن هذا اإلجراء من احملتمل أن 

املناطق  يساعد على تخفيض االضطرابات في 
احلضرية )وبالتحديد في املدن »اإلدارية« حيث 

ميثل املوظفون املدنيون نسبة هامة من السكان(، 
فإن هذا اإلجراء ال يساعد بشكل مباشر الفئات 

األكثر فقرا من السكان الذين يعيشون خارج 
األنشطة الرسمية. وفي الواقع، وفي بعض 

احلاالت، ميكن أن يصبح إجراءا ضارا لهم. وهذه 
األنواع من اإلجراءات قد مت تطبيقها من قبل دول 

قليلة: رواتب أعلى )الكاميرون(؛ وعالوات سكن 

الكهرباء  تكلفة  )الكاميرون(؛ وخفض  أعلى 
فاسو(. )بوركينا 

التأثيرات الرئيسية:
y  سوف يزداد دخل املوظفني املدنيني وتتحسن

قدرتهم الشرائية )املواد الغذائية(.
y  الرواتب في القطاع اخلاص قد تتبع، وقد تساهم

في تخفيض التنافسية لالقتصاد ومن احملتمل 
أن تؤدي إلى تأثيرات تضخمية.

y  إن زيادة الرواتب والفوائد سوف تساهم في حتلل
وضع ميزانية البلد، مع التأثيرات على وضع 

االقتصاد الكلي في حالة وجود عجز في امليزانية 
كما هو مشروح في القسم 1.3.

y  وجميع هذه األشياء مجتمعة تسبب خطر
إثارة التضخم، وخاصة في املواد الغذائية، والتي 

سوف تضر بالفئات األكثر فقرا من السكان 
العاملني في القطاع غير الرسمي.

تنبيه: في حني أن هذا اإلجراء قد يكون جيدا 
انها  احلكومة  )تظهر  السياسية  الناحية  من 

تفعل شيئا من اجل حل املشكلة وتبحث عن 
املناطق  في  السياسية  االضطرابات  بعض  تهدئة 

تأثيرات سلبية على  أنه قد يكون لديه  احلضرية(، إال 
االقتصاد الكلي في حني أنه ال يساعد تلك الفئات 

ارتفاع أسعار  األكثر فقرا والتي تعاني أكثر من 
الغذائية. املواد 

y  التسهيالت االئتمانية للمستهلكني. هذا
اإلجراء يتمثل في منح إعادة اجلدولة لتسديدات 

االئتمان لبعض القروض أو تشجيع البنوك 
لتوفير قروض استهالكية )على سبيل املثال، دعم 

معدل الفائدة للقروض االستهالكية القصيرة 
املدى(. وكما هو احلال مع اإلجراء السابق، فإن 

هذه اإلجراءات من احملتمل أن تنفع مجموعات من 
السكان، مساهمة بذلك في عجز امليزانية وتسريع 

التضخم. غير موصى به.

y  تعزيز القدرة )التدريب واملعدات( في أنشطة
توليد الدخل من خالل القيمة املضافة على 

املنتجات الزراعية والغذائية

الزراعية- املنتجات  القيمة املضافة على  إن  التأثير: 
تأثيرات إيجابية نحو حتفيز  الغذائية سوف يكون لها 

منو االقتصاد وتوفير فرص العمل وتوليد الدخل 
القيمة املضافة  صعودا وهبوطا في سلسلة 

الثانوية.  املنتجات  وكذلك أفقيا من خالل استعمال 
إن املواد الغذائية املصنعة لديها مدة صالحية اطول 
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املناطق احلضرية. تلبي احتياجات  أن  وميكنها 
املتطلبات: هناك حاجة لبعض القدرة البشرية 

البسيطة والبنية التحتية.
y  املتوفرة اإلجراءات األخرى. اإلجراءات األخرى 

مرتبطة  املتاح  الدخل  زيادة  في  للمساهمة 
األنشطة  تنمية  ودعم  األمان،  بشبكات  إما 

املناطق احلضرية )من خالل  للدخل في  املدرة 
ائتمان  أو فتح خطوط  العامة  األعمال  دعم 
احملاصيل  إنتاج  دعم  أو  الصغيرة(  للمشاريع 
في  األخرى  االقتصادية  واألنشطة  النقدية 

الريفية. املناطق 

املنتجني  4.3 لصالح  اإلجراءات 
القصور  النامية، وبسبب  الدول  العديد من  في 

في األسواق الزراعية، فإنه من احملتمل أن األسعار 
والذين  املنتجني  إلى  تنتقل بشكل جيد  املرتفعة ال 

احلوافز  بالتالي ال يستفيدون بشكل كامل من 
الستثمار وإنتاج أكثر. إن اخلطر قد يكون عاليا في 

التي تبحث عن تطوير املعروض  البرامج  أن  حالة 
الزراعي على املدى القصير )حاال أو في املوسم أو 

إلى الوضع  القادمني( قد تؤدي  الزراعيني  املوسمني 
الزراعية في  السلع  انخفاض أسعار  املتناقض من 

أن األسعار تبقى مرتفعة  الريفية، في حني  املناطق 
أو في املناطق التي تكون  في املناطق احلضرية 

العاملية. وهذا من  باألسواق  مرتبطة بشكل متني 
شانه أن يولد فقط اإلحباط بني املنتجني والذين 

لزيادة  يرفضون عندها املشاركة في أي نشاط 
وبالتالي فإنه  أو الطويل.  اإلنتاج على املدى املتوسط 

إنتاج يتم تطبيقه  برنامج  أن أي  يقترح بقوة هنا 
التي  التسويق  بترتيبات  ربطه  يتم  أن  بالتأكيد  يجب 
تعكس  والتي سوف  للمنتجني  تؤمن سعرا معقوال 

املستهلك. ألسعار  العامة  الزيادة 
انتقال  إلى أهمية حتليل  أيضا  وهذا يشير 

وذلك لتحديد  وتتبع عدم فعالية األسواق  األسعار 
فرضها  ميكن  التي  املؤسسية  والترتيبات  السياسات 

انتقال األسعار  أمام  العوائق  رفع  بسرعة بهدف 
للمنتجني. احلوافز  وتوفير 

وميكن البدء في البرامج التي سوف تساعد على 
زيادة استجابة العرض في املدى القصير. وستشمل 

أنظمة اإلنتاج والتي من شانها تعزيز احلدائق املنزلية 
واالستخدام خارج املوسم لألرض املروية والتي ميكن 

جتهيزها إلنتاج خضروات أو محاصيل أخرى قصيرة 
املدى. وهذا ميكن أن يؤدي إلى إنتاج غذائي في غضون 

أسابيع في املناطق التي يسمح فيها املناخ واملوارد 
املائية بهذا اإلنتاج )انظر األسفل(.

القادم،  الزراعي  للموسم  التحضير  وعند 
لتسهيل شراء  القيام بخطوات  أيضا  فإنه ميكن 

)أو  الزراعة على املستوى الوطني  وتوزيع مدخالت 
حتى اإلقليمي( من خالل توفير الدعم املالي و/

بعض  اخلاصني.  للمشغلني  االئتمان  أو تسهيالت 
هذه املدخالت ميكن أن توزع من خالل شبكات 
)ونعني بذلك حزم صغيرة من  املنتجة  األمان 

برامج نقل األموال لتخفيف  أو  البذور واألسمدة( 
التجار.  استثمار صغار  وتشجيع  االئتمان  عوائق 

الذكية«  وبشكل بديل فإن بعض »اإلعانات 
املدعومة،  واخملصبات  )البذور  الزراعية  للمدخالت 
تزيد من  أن  أنظمة اإليصاالت للمدخالت( ميكن 
للبيع  أو  الشخصي  لالستهالك  الغذائي  اإلنتاج 

األسعار  وبالتالي تخفيض  احمللية  األسواق  في 
املواد  احمللية وتخفيف بعض الضغوط من أسعار 

املقدمة،  الغذائية. وكما هو مذكور سابقا في 
األنشطة  لهذه  بعناية  القيود  يجب تصميم  فإنه 

انها ال حتد من العمليات القائمة في  وذلك لضمان 
انها تساعد في تطويرها  أو بشكل أفضل  السوق 

أو غير  التي تكون فيها ضعيفة  املناطق  في 
موجودة.

البرامج اخلاصة  البدء في  كما ميكن أيضا 
املناطق  التحتية في  البنية  تأهيل  إعادة  أو  للحفاظ 

الصغيرة  الري  أنظمة  اجلسور،  )الطرق،  الريفية 
من  الرغم  على  والتسويق(،  التخزين  وتسهيالت 

تأثيرها قد يكون محسوسا فقط بعد فترة  أن 
من الوقت. ومع ذلك، ومع االفتراض بانها تدعم 
من خالل خطط عمل من اجل الغذاء، والنقد أو 
أمان فعالة  املدخالت، فانها قد تشكل شبكات 

.)3.3.3 املناقشة في  )انظر 

إجراءات إدارة األسواق  1.4.3
للمنتجني،  األموال  انتقال  أمام  العوائق  رفع  بهدف 

إليها من خالل منظورين:  النظر  فإن اإلجراءات ميكن 
الكلي، ميكن معاجلة  املستوى  كلي وجزئي. على 

أولوي،  املشكلة عن طريق وضع بسرعة، وكإجراء 
األسعار(  نظام معلومات وطني لألسواق )مالحظة 

ورش  أو  القيمة  بتحليل سريع لسلسلة  والقيام 
األسعار.  انتقال  أمام  العوائق  لتحديد  تنموية  عمل 

ترتيبات  استخدام  فإنه ميكن  الدقيق،  املستوى  وعلى 
إطار  املنتجني في  إنشاء مجموعات  السوق مثل 

املزارعني. والتعاقد مع  الدعم  برامج 

y  مالحظة( السوق  ملعلومات  الوطني  النظام 
وحتليل  وتوزيع  يتضمن تسجيل  وهذا  األسعار(. 
في  الرئيسية  الزراعية  للسلع  األسعار  بيانات 

اإلجراء  الفوائد من هذا  للبلد.  الرئيسية  األسواق 
تكمن في: )1( الفاعلني االقتصاديني، مبا في ذلك 
أنحاء  في جميع  باألسعار  تبليغهم  يتم  املنتجني، 



24

انتقال األسعار وجتزئة  إمكانية حتليل   )ii(و البلد؛ 
النوع من النظام هو بالفعل موجود  السوق. هذا 

الدول )مثل مدغشقر(، ولكن  في العديد من 
تعزيز. إلى  غالبا ما يحتاج 

الرئيسية: التأثيرات 
y  االقتصاديني املشغلني  أفضل  إبالغ بشكل  يتم 

بالفرص املوجودة في السوق. وهذا قد يساهم 
انتقال  وبالتالي  السوق،  باحلد من جتزئة 

األسعار في جميع أنحاء البالد. وفي حالة 
الغذائية، فإنه من احملتمل  املواد  ارتفاع أسعار 
تنتقل  املناطق سوف  أن األسعار في مختلف 

املنتجني  يفيد  بشكل أفضل، وهذا سوف 
يؤثر سلبا  ولكنه  اإلنتاج،  بفرص  وينذرهم 

التي تعرف  األنحاء  على وضع املستهلكني في 
البالد. فائضا من 

y  إن املزارعني وصغار التجار سوف يكونون في وضع
قوي للتفاوض حول األسعار مع شركائهم.

y  البيانات سيساعد على حتديد إن حتليل 
والتي  املناطق(  أو  )السلع  املشاكل  مناطق 

انتقال لألسعار. وعلى هذا  ال يكون فيها 
األساس، فإنه من املمكن وضع األولويات 

لتحديد  تفصيلية  أكثر  دراسات  إلجراء 
األسعار. انتقال  النقص في  وتوضيح  العوائق 

شرط النجاح: يتم حتريك موارد كافية للسماح 
بتغطية جيدة للبلد. إن الترتيب والنشر للبيانات 

هو فوري )خالل يوم أو يومني( ويكون متوفرا بشكل 
واسع ومجاني أو بتكلفة ضئيلة )من خالل املذياع 

أو الهاتف(. إن النشاط املفضل للحكومة هو 
نشر البرامج اإلرشادية في املذياع والتلفاز لتحذير 

املزارعني إلى اجتاهات األسعار احلالية واملتوقعة 
واإلشارة إلى اإلنتاج اإلضافي في املوسم القادم 
الذي قد يكون مربحا. ومن األمور املهمة تضمني 

أنظمة التحذير املبكر للمحاصيل، والتي تقوم 
مبراقبة محاصيل إنتاج املساحات املزروعة، والنمو، 

واحلصاد واألسعار في مواقع مختلفة. ومع ذلك، لكي 
يقوم املزارع بزراعة محاصيل غذاء أساسية بطريقة 

مربحة، فإنه من الضروري أن تستمر احلكومات 
بالسماح لألسواق احلرة بالعمل وذلك حتى يتمكن 

املزارع من االستجابة ملؤشرات األسعار.
شركات  مع  تتعاقد  أن  للحكومة  ميكن  تنبيه: 

اخلاصة متوفرة(  القدرات  )إذا كانت  اخلاص  القطاع 
وقتا طويال  تستغرق  قد  السعر.  في  للتحكم  وذلك 

أن  يجب  األسواق.  على  تأثير  ولعمل  لتأسيسها 
املدى  تظهر على  النتائج  ولكن  الفور  على  تبدأ 

والطويل. املتوسط 

y  حتليل سلسلة القيمة و/أو ورش عمل
والتي مت حتديدها من  املشاكل  التنمية4. ألولوية 

فإنه  باألسعار،  املتعلقة  املعلومات  حتليل  خالل 
بدراسة حتليلية خاصة  القيام  إما  املمكن  من 
و/أو تنظيم ورشة عمل حول تطوير سلسلة 

يتمكن  عملية  األخيرة  هذه  وتعتبر  القيمة. 
بسلسلة  املرتبطني  الشأن  أصحاب  من خاللها 
قرارات متفق  واتخاذ  التشاور  قيمة معينة من 

أداء  والتزامات لتحسني طريقة  وإجراءات  عليها، 
الورش ميكن  ومثل هذه  املعينة.  القيمة  سلسلة 

القيام  دون  تطبيقها في حالة االستعجال من 
القيمة.  سلسلة  عن  أولية  تفصيلية  بتحاليل 

التحليل،  بالقيام بهذا  الوقت  إذا سمح  ومع ذلك، 
فإنه ميكن أن يوفر مدخالت ال تقدر بثمن في 

العمل. مداوالت ورشة 

الرئيسية: التأثيرات 
y  وااللتزامات اإلجراءات  عليها،  املتفق  القرارات 

االقتصاديني  املشغلني  قبل  يتم عملها من 
بهدف  وذلك  واحلكومة  للسلسلة  اخملتلفني 

سلسلة  في  والتحكم  الوظيفة  حتسني 
متبادلة؛ ثقة  ولتطوير  القيمة 

y  وبطريقة شفافة االلتزامات عالنية  يتم عمل 
القادمة.  الورش  وميكن مراقبتها عالنية في 

التي يتم فيها عمل  وهذا يلغي ورش العمل 
اإلعالن ولكن من غير متابعة. وهي تزيد 

املعنية. االطراف  كذلك من مسؤولية 
y  الثقة إيجاد  وهذا النهج ميكن أن يساعد على 

حول طريقة عمل السوق، واحلد من اخملاطر 
زيادة االستثمار في  وبالتالي تساهم في 

والتصنيع؛ والتخزين  اإلنتاج 
y  ،املثال العملية، على سبيل  لنتائج هذه  وميكن 

أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات من طرف بعض 
الفروقات بني سعر  أصحاب الشأن خلفض 

الشراء والبيع، طاملا أن اإلجراءات األخرى 
املتخذة من قبل احلكومة ميكن أن توفر لهم 

املباشرة. غير  التعويضات  بعض 

y  القطاع مع  التجارية  الهوامش  مفاوضات 
اخلاص. يشكل هذا عادة نوعا من البنود التي 

بني  الشاملة  التفاوض  تشكل جزءا من عملية 
بسلسلة  املرتبطني  الشأن  أصحاب  مختلف 
القيمة، مبا في ذلك احلكومة. ويجب أن تتم 

4 هذا اإلجراء هو أكثر منه إجراء مرتبط بالعملية من كونه إجراء فعلي ملعاجلة 
قضية ارتفاع سعر املواد الغذائية. ومع ذلك، فإن لديه اإلمكانية ليشكل عنصرا 

أساسيا في حتقيق النجاح إلى جانب العرض.
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ضمن إطار حتليل سلسلة القيمة و/أو ورش عمل 
للتكاليف  اجليد  الفهم  اعاله.  املشروحة  التطوير 

التي عرفها القطاع اخلاصة هو أمر مهم قبل 
ورش العمل هذه.

التأثير الرئيسي:
y  على املضافة  للقيمة  عادل  توزيع 

السلسلة. طول 

y  عمل/تسهيل ترتيبات عقد الزراعة. على
املستوى احمللي، في املناطق التي تطبق فيها 
برامج الدعم لزيادة اإلنتاج، فإن العاملني في 

التعاقدية بني  الترتيبات  التنمية يسهلون  مجال 
املنتجني أو مجموعات من املنتجني مع املشترين 

أو املصنعني، وذلك ملصلحتهم املشتركة. من 
خالل الزراعة التعاقدية، يتعهد املزارعون بتوفير 
تشكيلة متنوعة متفق عليها، اجلودة والكمية 

إلى مشتري واحد محدد في مقابل الدعم التقني 
وفي بعض احلاالت توفير املدخالت عن طريق 

االقتراض. وهي توفر ضمانات أكبر للمزارعني عن 
السوق وبالتالي تزيل يعض اخلطر من الزراعة. 

وبشكل عام فإن العقود تنص عادة على الكميات، 
وتواريخ التسليم، واجلودة والسعر.

التأثيرات الرئيسية:
y  السلسلة في  الرئيسية  اخملاطر  تنخفض 

لديهم  أن  يعرفون  فاملنتجون  الغذائية؛ 
عليه  متفق  وبسعر  منتجاتهم  لبيع  منافذ 
اليقني  بعض  لديهم  والبائعون/واملصنعون 

حول مصادر وكميات املواد اخلام الالزمة 
ألعمالهم.

y  هذا ميكن أن يساهم في حتسني االستثمار في
والتصنيع. والتخزين  والتسويق،  اإلنتاج، 

تنبيه: وحتى اآلن، عقد الزراعة ال يستعمل بشكل 
واسع للمحاصيل األساسية ولكن أكثر شيوعا 
حملاصيل التصدير، وال سيما تلك التي حتتاج إلى 

التصنيع بعد احلصاد بقليل. وكإجراء طويل األمد 
ملعاجلة أوجه الشك في السوق، فإنه قد يكون ممكنا 

تشجيع هذا النوع من الزراعة للمحاصيل األساسية. 
ومع ذلك، ومع تعدد املشترين ملثل هذه احملاصيل فإنه 
من املغري للمزارعني بيع منتجاتهم خارج العقد. وإذا 

لم يتم التغلب على مشكلة التعاقد الزائد، فإنه من 
غير الواضح كيفية معاجلة عقد الزراعة للمشاكل 

احلالية. يجب وضع إطارات تشريعية مناسبة 
وتطبيقها وذلك حتى تضمن جميع االطراف أن 

حقوقها محمية وتعرف أن لديها بعض احلماية في 

حالة عدم احترام العقد. وفي احلاالت التي متنح فيها 
العقود للمزارعني الذين يستطيعون الوفاء بشروط 
اجلودة، فإن ذلك قد يتسبب في املزيد من التهميش 
للمزارعني اآلخرين األقل قدرة على الوفاء مبثل هذه 

الشروط احملددة.

y  إعادة ارتباط احلكومة بالتسويق. عندما يقوم
أحد بتحليل أسباب ارتفاع األسعار في 2008، فإن 

األسباب التي تفسر هذا الوضع تشمل املناخ، 
والعوامل االقتصادية، واالستخدام البديل لألراضي 

الصاحلة للزراعة والطلب املتزايد على السلع 
األساسية كعلف للحيوانات أو مخزونات أغذية 

للوقود احليوي. ومن هنا يتبني عدم وجود سبب 
واضح حول قيام احلكومات بالبحث عن االستجابة 

بنفسها، وحتمل مسؤوليات تسويق احملاصيل. إن 
التسويق العام يفترض في بعض األوقات أن التجار 

والوسطاء يحصلون على فائدة األسعار املرتفعة. 
وفي حني أن هذا قد يكون صحيحا في بعض 

احلاالت، فإن معاجلة نتيجة ارتفاع األسعار سوف 
لن يعالج األسباب الرئيسية وسيكون له تأثيرات 
سلبية كثيرة كما ذكرنا سابقا في هذا القسم 
وفي القسم 3.3.3. ومثل هذا التحرك ال يوصى 
به. وميكن أن يستعمل كخيار خالل املفاوضات 

للحصول على تعاون أفضل من القطاع اخلاص.

إن فك ارتباط احلكومة وهيئاتها للتسويق العام من 
التسويق كان واحد من مكونات إجراءات التعديل 

الهيكلي بالتحديد، ولكن ليس بشكل حصري، في 
أفريقيا. إن خفض أنشطة التسويق احلكومية من 

هيئات التسويق والهيئات األخرى كان يعتبر أمرا 
ضروريا بسبب أنه قد مت إثبات أن مثل هذه الهيئات 

ليست مستدامة من الناحية املالية، وكانت غير 
قادرة على تسويق احلبوب الغذائية بطريقة مجدية 

اقتصاديا وكانت عرضة ألوامر سياسية والتي كانت 
غير مستدامة على املدى القصير كما انها كانت غير 

مدعومة ماليا. كما كان هناك فقدان في اخملزونات، 
وتكاليف التسويق كانت زائدة واملزارعون في بعض 
األحيان ال يدفع لهم عن محاصيلهم. وليس هناك 
سبب لتصديق أن الهيئات احلكومية سوف تعمل 

بشكل أفضل في ظل الظروف الراهنة. 
وكاستثناء لهذه القاعدة العامة قد يكون توفير 

خدمات بيع احملاصيل للمناطق النائية حيث يكون 
هناك عرض غير كافي للتجار لتجارة املربحة )ما 

يسمى »فشل السوق«(. ومع ذلك، إذا لم يكن التاجر 
قادرا على حتقيق الربح فإنه من الواضح عندها أن أي 
عمليات شراء للحكومة سوف حتتاج إلى عنصر من 

عناصر الدعم.
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y  االقتناء اإلجباري. على مر السنني متت جتربة
االقتناء اإلجباري في العديد من الدول. وهي 

فكرة جذابة بشكل سطحي وتسبب العديد من 
املشاكل عوضا من إيجاد احلل لها. وسوف يستاء 

منها املزارعون الذي يحصلون على أسعار اقل من 
تلك التي يستطيعون احلصول عليها من السوق 
املفتوحة. وتبعا لذلك فمن احملتمل أن يستجيبوا 

عن طريق تقليل اإلنتاج للمحاصيل اخلاضعة 
لهذا االقتناء، وبالتالي تخفيض مستويات اإلنتاج 

املستقبلية واحملافظة على أسعار أعلى. ومن 
املرجح أن يشهد االقتناء اإلجباري ظهور سوق 

موازي )أو السوق السوداء(. إن التجار في السوق 
املوازية، وبسبب قيامهم بأنشطة غير قانونية، 
فإنهم مضطرون لعقد صفقات بكميات اقل 

وبرشوة املسؤولني. وبالتالي ارتفاع تكاليف 
التسويق، ونفس األمر بالنسبة للمستهلك. وهذا 

اإلجراء قد مت استخدامه في ميامنار في 2008. 

وقد طبقت بعض الدول )مثل ميامنار حتى وقت 
قريب( االقتناء اإلجباري جلزء من محصول املزارعني، 
وبالسماح لهم ببيع الباقي في السوق املفتوحة. 
ومثل هذا اإلجراء يعتبر بيروقراطيا معقدا ويؤدي 

بشكل ثابت إلى احتفاظ املزارعني باحملاصيل ردئية 
اجلودة للحكومة. في السبعينات من القرن املاضي 
أجبر االقتناء اإلجباري املزارعني في الصني على احلد 

من إنتاجهم ولكن عندما مت حظر البيع إلى األسواق 
املفتوحة الحقا، ارتفع اإلنتاج بشكل عام. وجلميع 

هذه األسباب، فإن هذا اإلجراء ال ميكن التوصية به.

y  اقل سعر إنتاج للسلع الغذائية األساسية
الرئيسية. اقل سعر إنتاج للسلع األساسية 

الرئيسية سوف يخفض مخاطر السوق للمنتجني 
ويشجعهم على االستثمار وزراعة احملاصيل 

املعنية. وهذا اإلجراء قد مت استخدامه في الصني 
لألرز والقمح. 

التأثيرات الرئيسية:
y االستقرار وزيادة املعروض من السلع الغذائية؛
y  تقليص اخملاطر على املزارعني، األمر الذي

يشجعهم على النمو واالستثمار في السلع 
األساسية.

شروط النجاح: إن السعر األدنى يجب أن يكون نتيجة 
تشاور بني أصحاب الشأن في ورش عمل سلسلة 

القيمة التي مت شرحها سابقا في هذا القسم.
تنبيه: أظهرت التجارب السابقة أن تطبيق 

احلكومات للسعر األدنى هو أمر صعب جدا. وسوف 

يتطلب وجود هيئة عامة تقوم بالشراء في السوق 
وكمية كبيرة من املال )انظر إعادة ارتباط احلكومة 

في التسويق(. وقد تبت في املاضي أن هذا النهج غير 
فعال. واليوم، فإن الفكرة هي أن نفس الترتيبات ميكن 
احلصول عليها من خالل التفاوض بني أصحاب الشأن 
لسلسلة قيمة معينة حيث يصبح السعر األدنى هو 

جزء من اتفاق »فائز-فائز« إذا كان ميكن التوصل إليه.

إجراءات دعم اإلنتاج  2.4.3
إن اإلجراءات الفورية التي ميكن القيام بها تنقسم إلى 

تلك التي لديها تأثير فوري )شبكات األمان املنتجة(، 
وتلك التي تعطي ثمارها بعد سنتني إلى ثالث سنوات 

وينتج عنها ازدياد كبير في أنظمة اإلنتاج.

شبكات األمان املنتجة
هناك عدد من اإلجراءات التي ميكن بحثها 

والتي ينتج عنها توفير مدخالت لزيادة اإلنتاج 
في املدى القصير. إن التقييمات األولية لتحديد 

املزارعني املعرضني للخطر ولتحديد احملاصيل املناسبة 
والتشكيالت املناسبة للبذور هو أمر مهم. وميكن 

توفير املدخالت بعدة طرق مبا في ذلك التوزيع 
املباشر للمزارعني، وإقامة معارض جتارية للمدخالت، 
واإليصاالت، وأنظمة االئتمان إلخ. كما ميكن توفير 

املدخالت مع احلصص الغذائية لضمان أن املدخالت 
سيتم استخدامها لإلنتاج الزراعي. وسوف يتم توفير 

بذور ذات جودة عالية وحملاصيل وتشكيالت مناسبة 
من مصادر محلية وذلك لضمان تأقلمها مع الظروف 
احمللية وتفضيلها من قبل املزارعني واملستهلكني. كما 

ستتم مراقبة اقتناء وتوزيع املدخالت وذلك للتأكد 
من أن املزارعني الذين يقتنون هذه املدخالت يقومون 
بالوفاء مبعايير اجلودة املوجودة. إن استخدام اآلليات 

املوجودة للتوفير الفعال للمدخالت املنتجة للمزارعني 
وتسويق اإلنتاج الزائد هي أجزاء تكاملية ألي شبكة 

أمان منتجة وذلك لدعم استدامتها. ويجب توخي 
احلذر لتجنب تشتت األسواق التجارية. وعندما تكون 

هناك حاجة، فسيتم االنتباه إلى أنظمة اإلمداد 
البديلة والتي تتجه أكثر إلى القطاع اخلاص.

y  الدعم الفوري لإلنتاج في احلدائق ومناطق الري
العائلية. هذا اإلجراء املبرمج يتمثل في توفير بذور 

وأسمدة بكميات قليلة وبسعر مدعوم أو مجانا، 
باإلضافة إلى اخلدمات االستشارية للمزارعني 

الصغار والذين يعتبرون مشترين صافيني لألغذية 
ويستخدمون املدخالت مثل البذور واألسمدة 

بكميات غير مثالية وذلك بسبب فشل السوق أو 
الفقر، وأيضا للمزارعني في املناطق احلضرية. ويركز 
هذا اإلجراء على احلدائق املنزلية ومناطق الري حيث 
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ميكن حتقيق نتائج سريعة فيما يخص اإلنتاج وتوفير 
املواد الغذائية.

التأثيرات الرئيسية:
y  ميكن زيادة إنتاج احملاصيل ذات الدورة القصيرة

وبالتالي املساهمة في توفير املواد الغذائية 
ضمن األسر املستهدفة، وإلى حد ما في 

األسواق احمللية في املناطق احلضرية وقريبا من 
مناطق الري.

y  إن اختيار أغذية محددة نظرا خلصائصها املغذية
وخاصة عند جمعها بالتوعية حول التغذية، قد 

يؤدي إلى زيادة االستهالك وحتسني الغذاء.
y  الكميات املتوفرة من بعض املواد الغذائية احملددة

سوف تتحسن في بعض املناطق وأسواقها.
y  أسعار بعض املواد الغذائية من احملتمل أن

تنخفض في املناطق التي ليست على اتصال 
جيد باألسواق الوطنية الرئيسية )ونعني بذلك، 

تلك املرتبطة باألسواق العاملية(. وهذا ينطبق 
بشكل خاص على األراضي املروية والبعيدة عن 
املدن. وقد تكون هناك حاجة إلى التسويق خارج 

هذه املناطق وذلك لتجنب انهيار األسعار عند 
بدء موسم احلصاد؛

y  إذا كان االستهداف فعاال، فإن هذا اإلجراء
ميكن أن يساهم في حتسني رفاهية املزارعني 

الفقراء. الصغار 

y  ومع ذلك، فإن االستهداف يساهم في إيجاد
الفرص لإليجار من طرف أولئك املعنيني باتخاذ 

القرار بشـأن املستفيدين أو املسؤولني عن 
التوزيع. إن إجراءات املسؤولية والشفافية 

مشروحة في 3.3.3 وبالتالي فإنه يجب وضعها 
موضع التنفيذ في هذا البرنامج؛

y  واعتمادا على حجم البرنامج، فإن هذا قد يؤثر
على ميزانية الدولة وميكن أن يسبب عجزا في 

امليزانية مع النتائج الكلية على االقتصاد الكلي 
)مت شرح التفاصيل سابقا(.

النجاح: شروط 
y  في املناطق التي تعمل فيها األسواق بشكل

جيد نسبيا وتكون فيها املدخالت متوفرة، فإن 
نظام اإليصاالت هو الطريقة املناسبة للبدء، 
وذلك المتالكها ميزات مضاعفة تتمثل في 

استهداف الفقراء وفي نفس الوقت حتترم آليات 
السوق املوجودة. وفي هذه الظروف، فإن التوزيع 
اجملاني لألسمدة وأكياس البذور سوف يؤثر على 
أسواق املدخالت. وبعض األسمدة اجملانية سوف 

جتد طريقها إلى األسواق وتتنافس مع السلع 
املتوفرة على أساس السعر، وبالتالي ينخفض 

السعر وربحية التجار، كما يهدد بذلك وجودهم ؛
y  في املناطق التي ال تعمل فيها أسواق

املدخالت، فإن اخليارات التي ميكن أخذها في 

© منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة/ سايليندرا كاريل
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تكون     أن  البرنامج ميكن  لتطبيق  االعتبار 
)1( إما عمل عقود مع التجار اخلاصني لتوزيع 

أكياس املدخالت؛ )2( أو عمل ترتيبات مع 
املشاريع  وخدمات  احلكومية،  غير  املنظمات 

إذا لم  واحلكومة لتوزيع أكياس املدخالت، 
إن تطبيق  اخلاصون موجودين.  التجار  يكن 

نظام اإليصاالت في هذه احلالة من املمكن 
أن يؤدي إلى ارتفاع في أسعار املدخالت، األمر 

املنتجني  أولئك  ينعكس سلبا على  الذي 
والذين ال ميلكون الوصول إليها. وهذا بدوره 

سوف يخفض قدرة هؤالء املزارعني على شراء 
ينعكس هذا  وبالتالي سوف  املدخالت كالعادة 

على اإلنتاج في املوسم القادم؛ 
y  وفي كال احلالتني، فإن توافر املدخالت هو ذو

أهمية عالية؛ وإذا لم يحصل، فإن اخملطط 
سيفشل؛ حتما 

y  أن إن اخلطر الذي يصاحب هذه الطريقة هو 
عاديا  الدعم هذا سوف يصبح نشاطا  برنامج 

عندما  املستقبل  في  إيقافه  الصعب  من 
فإنه من  وبالتالي  »عاديا«.  أكثر  الوضع  يصبح 

الرئيسيني  الشأن  أصحاب  مع  االتفاق  املهم 
في  مبا  للخروج  استراتيجية  على  البداية  منذ 

تبرر  التي  الظروف  التي تصف  املعايير  ذلك 
املوسم  في  البرنامج  إيقاف  أو  استمرارية 
أسعار  املثال مستوى  )على سبيل  القادم 
املقدرة،  اخملازين  ومستوى  الغذائية،  املواد 

النسبة من  أو  املوسم  آخر  إنتاج  ومستوى 
الرئيسية،  األغذية  ومدخالت  األسمدة 

واملعايير  األهداف،  حتليل  على  واالعتماد 
احمللية  الظروف  بناء على  أن حتدد  التي يجب 

الشأن(؛ أصحاب  نظر  ووجهات 
y  وذلك التسويق  لترتيبات  التخطيط  ويجب 

قبل توفير الدعم لإلنتاج، وذلك لضمان أن 
أي إنتاج زائد سوف يجد طريقه إلى السوق 

املنتجني اآلخرين  واال فإن  وبأسعار مربحة، 
اإلنتاج  زيادة  سوف يصيبهم اإلحباط نحو 

املستقبل. في  الوقت  لبعض 

أن  للغذاء ميكن  الصافيني  املشترين  إن  تنبيه: 
أنه من  مبا  وذلك  استهدافهم بشكل عملي  يتم 

أمر مثير  وهذا  الصعب حتديدهم في وقت قصير، 
إلى  حاجة  هناك  فإن  عمليه،  وكمسأله  للشك. 
الصغار،  املزارعني  على  مركزا  التطبيق  يكون  أن 
للغذاء  صافيني  مشترين  بعضهم  يعتبر  والذي 

بائعني  أيضا  يكونون  قد  اآلخر  البعض  ولكن 
أن  الصغار ميكن  املزارعني  إن استهداف  صافيني. 

تصميم  إن  اجملتمع.  معارضة  بسبب  صعبا  يكون 

لبرنامج عمل جتريبي قد  إيصال مدخل(  )أو  مدخل 
أعلى  احتمالية  لديه  يكون  والذي  املدخل،  يكون هو 

أكثر  االستثمار  كان  وكلما  الذاتي.  لالستهداف 
الوقت  كان  بأفضل طريقة،  البرامج  تصميم  في 
الدول  العديد من  وفي  أطول.  احملتمل لالستجابة 

إن احلل األكثر  القرار هو أمر مستعجل.  اتخاذ  فإن 
االستهداف  العمل مع بعض  قبول  واقعية هو 

إلى  الوقت، تظهر احلاجة  احملدود، ولكن ومع مرور 
أكثر  يصبح  وذلك حتى  البرنامج  قيود  حتسني 

توصيل  ألنظمة  عرقله  وأقل  واستهدافا،  انتقائية 
يكون صعبا  أن  أيضا  التجارية. كما ميكن  املدخالت 
التي ميكن  احملاصيل  تنوع  لعكس  كافية  بذور  إيجاد 

وبالتحديد في حدائق  أن تساهم في غذاء جيد، 
تنمية  برنامج  لوضع  تكون هناك حاجة  وقد  املنازل. 
للموسم  الكافية  البذور  توافر  لضمان  وذلك  البذور 

األسفل(. )انظر  القادم 

y  املعرضني للمزارعني  املدخالت  إيصاالت 
للمزارعني  اإليصاالت  توفير  يتم  للخطر: 

يستخدموها  أن  والتي ميكن  للخطر  املعرضني 
البذور،  في شراء املدخالت )بشكل أساسي 

األسمدة واألدوات( من جتار املدخالت اخملتارين 
البرنامج.  املشاركة في  يوافقون على  والذين 

الطريقة قد مت استخدامها، وعلى  وهذه 
إثيوبيا وماالوي، عن طريق  املثال في  سبيل 

احلكومية.  غير  واملنظمات  واملتبرعني  احلكومة، 
فعاليتها  كان  تطبيقها  في  الرئيسي  والسبب 
األسمدة  دعم  تغطية  باملقارنة مع  االقتصادية 

وباملقارنة  املدعومة.  التجارية  الغذائية  والواردات 
الغذائية، فإن هذه الطريقة تدعم  مع اإلعانات 

بدال  التنمية  وتشجع  واجليدة،  األولية  الفالحة 
الغير. االعتماد على  من 

الرئيسية: التأثيرات 
y  الوصول للخطر ميكنهم  املعرضني  املزارعني  إن 

اإلنتاج. إلى مدخالت 
y  املدخالت اختيار  فإنهم ميكنهم  اإليصاالت،  مع 

)وليست  يرغبون في احلصول عليها  التي 
التي تفرض عليهم كما هو احلال عند توزيع 

املزارعني(. على  املدخالت  مجموعة 
y  كما هو احلال مع اإليصاالت األخرى، فانها

للمزارعني  أن تصبح عملة موازية ميكن  ميكن 
غير  ألغراض  استخدامها  للخطر  املعرضني 

املدخالت. للحصول على  تلك اخملصصة 
y  وإذا افترضنا أن املناخ مناسب، فإنه من

األرخص أن يتم توزيع إيصاالت املدخالت عوضا 
للخطر. املعرضني  للمزارعني  الغذاء  توزيع  عن 
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y  وفي حالة عدم توفر املدخالت، فإن نظام
اإليصاالت ميكن أن يجعل املدخالت أكثر كلفة 

تضخمي(. )تأثير 
y  باإلضافة إلى إمكانية زيادة اإلنتاجية، فإن مثل

هذه التدخالت، إذا مت استهدافها بشكل فعال 
فإنه ميكن أيضا أن حتسن من رفاهية األشخاص.

النجاح: إن نظام اإليصاالت يتطلب  شروط 
وجود شبكة موثوق بها من جتار املدخالت وتعمل 
املنظمات  )أو  للحكومة  والتي ميكن  بشكل جيد، 

ترتيبات  أن تعمل معها  املشاريع(  أو  غير احلكومية 
املدخالت متوفرة  أن تكون  يتطلب  تعاقديه، كما 

وذات جودة مناسبة. وهناك  وبكميات كافية 
حاجة إلى وجود نظام مناسب للتحقق من جودة 

بيع احلبوب كبذور،  البذور، ونعني بذلك جتنب 
الظروف  تناسب  املتوفرة  البذور  أن  والتنوع لضمان 

التشاور  املهم  أنه من  احمللية. كما  والتفضيالت 
أي  القطاع اخلاص بخصوص تصميم وتطبيق  مع 

الفعالية على  لكل من  للتدريب،  جتريبي  برنامج 
املتوسط:  املدى  والعامل احملفز على  القصير  املدى 

القادر  الوحيد  الواقعي  القطاع اخلاص األمل  ويوفر 
الناجحة بسرعة. الطرق  رفع  على 

التسويق  لترتيبات  التخطيط  أيضا،  ويجب 
وذلك قبل توفير الدعم لإلنتاج، وذلك لضمان أن أي 

زائد سوف يجد طريقه إلى السوق وبأسعار  إنتاج 
مربحة )إن أسعار السوق احمللية ميكن أن تنهار إذا زاد 

الزائد  اإلنتاج ولم يتم عمل أي تدبير لنقل اإلنتاج 
إلى األسواق احلضرية(، واال فإن املنتجني اآلخرين 

الوقت  لبعض  اإلنتاج  زيادة  نحو  اإلحباط  سيصيبهم 
املستقبل. في 

املزارعني يشترون من شبكة من  أن  تنبيه: مبا 
الصعوبة مراقبة واالشراف على  التجار، فإنه من 

جودة املدخالت التي تباع )وبخالف ذلك، وعلى 
سبيل املثال، حالة معارض البذور أو املدخالت(. وهذا 

اإلجراء قد ال يوصى به في املناطق التي تعاني 
من اجلفاف أو الفيضانات وذلك بسبب أن األخطار 

عالية جدا. وهذا يخفض مميزات هذه الطريقة 
الغذاء. بتوزيع  مقارنة 

y  اخملططات التجريبية الئتمان مدخالت األسمدة
والبذور للمزارعني الصغار ملوسم احملاصيل 

القادم. إن اخملططات التجريبية ملدخالت األسمدة 
والبذور توفر بعض الطرق جملموعة من املزارعني، 

على أساس طوعي ولو أن هناك محفز عام، 
للحصول على ائتمان موصى به لألسمدة وغيرها 

من املدخالت اجملربة حملاصيل مختارة في منطقة 
محدودة. إن اخملطط ال يوفر فقط املدخالت 

للمزارعني ولكنه يشجعهم على استخدام تقنيات 
الزراعة من خالل اخلدمات االستشارية. إن النظام 

بكامله يعتمد على استخدام الدعم الدوار وميكن 
أن يكون لديه تأثير مستمر بعد موسم واحد. وفي 

هذا النوع من اخملططات، ال يتم دعم املدخالت.

وهذ النوع من األنظمة مت استخدامه في العديد 
من الدول منذ 2008، وتتضمن اجلزائر، وبوتسوانا، 

والبرازيل، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية الكنغو 
الدميقراطية، وإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وكينيا، 
وليسوثو، واملغرب،و نيجيريا، والفلبني، وبيرو، وسوريا، 

وتونس وتركيا.

التأثيرات الرئيسية:
y  منافع كبيرة لصغار املزارعني. إن كيسا واحدا من

األسمدة مع بذور محسنة، وبشرط وجود أمطار 
كافية، سوف ينتج بشكل مثالي خمسة عشر 
كيسا من احلبوب، انظر قاعدة بيانات استجابة 
التغذية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

http://www.fao.org/ag/agl/agll/ على املوقع
nrdb/index.jsp?lang=en

y  سوف يتم حتسني توافر بعض املواد الغذائية
احملددة لألسر في املناطق التجريبية وفي 

األسواق القريبة؛
y  إن أسعار بعض املواد الغذائية احملددة من احملتمل

أن تنخفض في املناطق التي ليس لها اتصال 
جيد باألسواق الوطنية الرئيسية )ونعني بذلك 

تلك املرتبطة باألسواق العاملية(. وهذا ينطبق 
بشكل خاص على األراضي املروية البعيدة عن 

املدن. وقد تكون هناك حاجة للتسويق خارج هذه 
املناطق لتجنب انهيار األسعار عند بدء احلصاد؛

y  إذا كان االستهداف فعاال، فإن هذا اإلجراء ميكن
أن يساهم في حتسني رفاهية صغار املزارعني.

شروط النجاح:
y  إن نظام توزيع املدخالت على االئتمان ستكون

ناجحة ومجدية فقط في حالة رضا املزارعني، 
والتجار وموفري االئتمان. وهذا يضمن نسبة 

مناسبة بني تكلفة املدخالت )وخاصة األسمدة( 
وتكلفة املنتجات. والوضع املثالي هو عندما 

يكون االئتمان املراقب، واخلدمات التقنية 
والتسويق الزراعي متكاملة بشكل جيد وأن 

الدعم الدائر يحتفظ بنسبة 100 في املائة من 
قوته الشرائية األولية. وهذا يعني احملافظة على 

املراقبة الدقيقة لضمان الوفاء بالدين، وتثبيت 
معدل فائدة حقيقي وإيجابي )والذي يأخذ 

التضخم في االعتبار( ويغطي تكاليف املراقبة. 
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ولتخفيض هذه التكاليف األخيرة، فإنه يوصى 
بتطبيق مجموعة من الطرق إليجاد ضغط 

شعبي مناسب للوفاء مببلغ االئتمان. إن توافر 
املدخالت يعتبر ذو أهمية عالية، وذلك بسبب 

اخلدمات االستشارية والتسويق املضمون.
y  يجب أن يكون هناك إطار تشريعي مناسب

وقسري وذلك حتى تتم حماية مصالح 
املتعاقدين ولكي تكون لديهم بعض احلماية في 
حالة عدم احترام العقد. وإذا لم يحدث هذا، فإنه 

من الصعوبة اعتماد النهج التكاملي.
y  ويجب التخطيط لترتيبات التسويق وذلك

قبل توفير الدعم لإلنتاج، وذلك لضمان أن 
أي إنتاج زائد سوف يجد طريقه إلى السوق 

وبأسعار مربحة، واال فإن املنتجني اآلخرين سوف 
يصيبهم اإلحباط نحو زيادة اإلنتاج لبعض 

الوقت في املستقبل.

y  هذا :)ITFs( املعارض التجارية للمدخالت
النهج يعتمد على السوق لتوفير البذور، 

واألسمدة واألدوات للمزارعني املعرضني للخطر 
من خالل معارض منظمة بشكل خاص مبشاركة 
جتار املدخالت االقتصاديني واملزارعني بائعي البذور. 
ويتم توفير إيصاالت للمستفيدين، والذين ميكن 

مبادلتها باملدخالت في هذه املعارض. إن املعارض 
التجارية للمدخالت قد مت تنظيمها مبساعدة 

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة في 
ليسوثو، وموزمبيق وسوازيالندا وفي العديد من 
الدول األخرى مبساعدة املنظمات غير احلكومية. 
وفي زامبيا، منحت املعدات الصغيرة لإلنتاج وما 

بعد احلصاد على شكل وحدة.

التأثرات الرئيسية: في احلاالت التي تكون فيها 
مشاكل في الوصول إلى املدخالت )عدم وجود وسائل 

للشراء(، فإن املزارعني املعرضني للخطر هم قادرين 
على اختيار املدخالت التي يحتاجونها للموسم 

القادم وذلك للقيام باإلنتاج الزراعي. وهي تستطيع 
تقوية النظام احمللي للبذور.

شروط النجاح: يتطلب هذا النهج تنظيم 
املزارعني، ومنسقي املعارض، وجتار املدخالت واملزارعني 

منتجي البذور وذلك لتنظيم معارض البذور أللف 
مزارع كحد أقصى لكل معرض مدخالت لكل 

يوم. وهناك حاجة للتحقق من جودة البذور قبل 
وخالل املعرض، والتأكد من توافر تنوع كافي من 

البذور لتناسب الظروف والتفضيالت احمللية. يجب 
تنظيم املعارض التجارية للمدخالت متاما قبل 

موسم الزراعة: وهناك حاجة إلى أن يكون املزارعون 

قادرين على الذهاب إلى املعارض، باإلضافة إلى أن 
هناك حاجة إلى تعاون وتنظيم جيد بني احلكومة 

املستضيفة، والتجار واملنفذين احملليني مثل 
املنظمات غير احلكومية لتنظيم املعارض.

تنبيه: قد يكون من الصعوبة الوصول إلى أعداد 
كبيرة من املزارعني. وإذا كان هناك جفاف أو فيضان، 

فإن اإلنتاج الغذائي قد ال يزيد.
وأيضا، يجب تنظيم ترتيبات التسويق قبل توفير 

الدعم إلى اإلنتاج، وذلك لضمان أن أي إنتاج زائد 
سوف يجد طريقه إلى األسواق وبأسعار مربحة.

y  التوزيع املباشر للبذور. إن مجموعات العلب
املعدة مسبقا للبذور واملدخالت األخرى يتم 

توفيرها للمزارعني املعرضني للخطر وذلك عندما 
تكون هناك مشكلة في الوصول )ال توجد وسائل 

للشراء( والوفرة )التوافر املكاني( للمدخالت. 
ومثل هذه البرامج قد مت تطبيقها في بروندي، 

وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الدميقراطية، 
وتنزانيا. وإثيوبيا 

لديهم  املستفيدين  املزارعني  إن  املباشرة:  التأثيرات 
بإنتاج الغذاء. التي تسمح لهم  وصول إلى املدخالت 

النجاح: يجب اقتناء كل اللوازم قبل  شروط 
موسم اإلنتاج؛ ويجب أن يكون هناك مصدر جيد 
توصيلها  والقدرة على  العالية  اجلودة  ذات  للبذور 

إلى نظام  باإلضافة  املعرضني للخطر،  املزارعني  إلى 
البذور. التحقق من جودة 

إن وقت التوصيل املناسب هو أمر  تنبيه: 
املزارعني هم  وجميع  للمزارعني.  بالنسبة  أساسي 

بحاجة إلى نفس البذور وفي نفس الوقت في 
يأسس غالبا نظاما  النهج ال  منطقة معينة. وهذا 
محليا للبذور. وإذا كان هناك جفاف أو فيضان، فإن 

اإلنتاج الغذائي قد ال يزيد.
توفير  قبل  التسويق  ترتيبات  تنظيم  يجب  وأيضا، 

الدعم إلى اإلنتاج، وذلك لضمان أن أي إنتاج زائد 
وبأسعار مربحة. إلى األسواق  سيجد طريقه 

y  إجراءات ضمان توافر األسمدة. إن الدول
املنخفض سوف  والدخل  الغذائي  العجز  ذات 

املدفوعات  وتوازن  امليزانية  إلى دعم  تكون بحاجة 
وذلك لتكون قادرة على استيراد األسمدة 
أيضا  تواجه  انها  بكميات كافية. وذلك مبا 

عالية  وتكاليف  الغذاء  استيراد  فواتير  زيادة 
التي ميكن  التسهيالت  إلى  وباإلضافة  للطاقة. 

الدولي،  والبنك  الدولي  النقد  أن يوفرها صندوق 
فإن احلكومات مع شركائها اآلخرين قد تكون 

الفرص لتحسني دعم  أيضا في اكتشاف  راغبة 
في  تواجهها  التي  العوائق  لتخفيف  امليزانية 
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متويل الواردات. إن املوارد التي حتصل عليها بهذه 
املوارد اخلاصة من  الطريقة، باإلضافة إلى حتديد 

ميزانية احلكومة، سوف تساعد في وضع خط 
وتنظيم عملية شراء  اخلاص  للقطاع  ائتمان 

اإلقليمي. وشبه  الوطني  الصعيد  على 

»إنه من األسهل سياسيا حتريك الدعم للحلول 
السريعة، مثل األسمدة مجانا مقارنة باحللول 

األخرى الضرورية ولكن على املدى الطويل، مثل 
بناء الطرق وتدريب العلماء الزراعيني...)ولكن(، 

الدعم الالمحدود لألسمدة من دون موارد كافية 
ألساسيات البنية التحتية، التكنولوجيا والتدريب 

سوف تترك أفريقيا بعيدة مبوسم واحد عند 
حدوث األزمة التالية للغذاء.«5

وأكثر من ذلك، فإن توزيع األسمدة، إذا لم يكن 
نتائج  يعطي  واإلرشاد، فقد  بالتدريب  مدعوما 

والهدر،  املناسب،  إلى االستخدام غير  تؤدي  عكسية 
اخلارجية. والسلبيات 

إن إجراءات رفع وفرة األسمدة يجب أن تصاحب 
أو املنظمات غير  بتوقيع عقود مع القطاع اخلاص 
أو تأسيس نظام اإليصاالت )وقد  لتوزيع  احلكومية 

أنه لتشغيل نظام اإليصاالت  مت من قبل فهم 
بشكل جيد، فإنه البد من توافر مدخالت كافية(. 

املتنقل  الدعم  كما ميكن استخدام بعضا من 
لتسهيل  وذلك  اخملاطر  تقاسم  إلنشاء صندوق 

إصدار رسائل االئتمان. وهذا سوف يساعد صغار 
املرتبطني  أولئك  )وبالتحديد  بهم  املوثوق  املستوردين 

املوازنة  وحتقيق  للدخول  الزراعي(  بالقطاع  مباشرة 
الذي يسيطر عليه حاليا عدد قليل  في السوق 

التنافسية في  زيادة  وبالتالي  املستوردين،  من كبار 
الوقت  السماح لالقتناء في  يتم  القطاع. وسوف 

املناسب وذلك عن طريق إعالن كميات وطبيعة 
دعم األسمدة قبل عدة شهور من بداية املوسم 

إن توفير خطوط االئتمان لتجار املدخالت  الزراعي. 
املزارعني لضمان  أو مجموعات  والتعاونيات  احملليني 

الزرع سوف  للقيام بعملية  اخملزونات في وقتها  طلب 
يسهل من حتسني وفرة املدخالت. ويجب تشجيع 

املناطق  للمدخالت في  احمللية  املعارض  إقامة 
للمزارعني. واللوازم  املعروضات  الريفية حيث جتلب 

الرئيسية: التأثيرات 
y  البلد في وقتها سوف تتوفر األسمدة في 

مناسبة. وجودة  وبكميات 

شروط النجاح: ولضمان جناح هذا اخملطط، فإنه 
من املهم تأسيس أرضية تكون مقبولة من طرف 

ذوي املصلحة من القطاع العام والقطاع اخلاص 
لألسمدة وذلك للقيام مبناقشات مثمرة حول كيفية 

املضي قدما. وهذا ميكن عمله عن طريق مراجعة 
األرضية املوجودة أو إيجاد فريق عمل تطوعي لفترة 

من الوقت تتراوح ما بني ثالث إلى خمس سنوات.
املدخالت باستخدام  اختيار دعم  وفي حالة 

اإليصاالت، فإنه من الضروري التأكد من أن 
املدخالت متوفرة بكميات كبيرة، واال فإن اإليصاالت 

احمللية  سوف حتدث ببساطة تضخما في األسعار 
إلى ذلك، فإنه من الضروري  للمدخالت. وباإلضافة 

وتطبيق  اخلاص في تصميم  القطاع  التشاور مع 
للفعالية  بالنسبة  سواء  جتريبية،  عملية  أي 

املدى  املساعد على  والعامل  القصير  املدى  على 
إن القطاع اخلاص يوفر األمل احلقيقي  املتوسط. 

الناجحة  املناهج  نطاق  توسيع  القادر على  الوحيد 
بسرعة. وأخيرا، فإنه يجب ادراك أن دعم األسمدة 

قد ال يكون لديه تأثير دائم )أو حتى تأثير قصير 
إذا لم تصاحبه استثمارات طويلة األمد  األمد( 

في  النقص  مثل  الهيكلية  العوائق  لتخفيف  وذلك 
والنقص  املياه  التحكم في  الطرق واألسواق، نقص 

إدارة اخملاطر املرتبطة بالسوق. في أدوات 

y  .)املستهدفة )غير  عامليا  املدعومة  األسمدة 
هذا إجراء مت تطبيقه في العديد من الدول على 
أساس أن أسعار األسمدة، وعلى وجه اخلصوص، 

تكاليف  وارتفاع  الطلب  زيادة  تزداد بسرعة بسبب 
مرتبطة  النيتروجينية  األسمدة  )أسعار  اإلنتاج 
بقوة بأسعار الطاقة(. وفي بعض احلاالت، فإن 
هذه السياسات قد مت تبريرها بان مع النقص 
احلاصل في املدخالت في األسواق، استعمال 
األسمدة في العديد من الدول دون املستوى 

األمثل. وفي حاالت أخرى، فقد مت استخدامها 
على أساس أن متويل دعم األسمدة هو اقل 

تكلفة )واردات األسمدة( من دعم املواد الغذائية 
بها(.  املرتبطة  الغذائية  )والواردات 

إن االرتفاع احلاد في أسعار األسمدة، والذي هو ليس 
احملاصيل،  نتيجة الرتفاع في أسعار  بشكل كامل 
يجعل من األسمدة اقل جاذبية وسوف ينخفض 

االجتاه  السياسة لعكس هذا  استهالكها. خيارات 
ويتم تطبيق  تأسيس دعم األسمدة.  إعادة  تتضمن 

أن  نيجيريا؛ كما  العاملي لألسمدة في  الدعم 
تطبيقه. إلى  تتجه  أيضا  املكسيك 

5 McPherson, P., and R. Rabbinge. 2006. Statement at African Union Special 

Summit of Heads of State and Government, African Fertilizer Summit, Abuja, 

Nigeria, June 13, 2006.
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التأثيرات الرئيسية:
y  عندما تعمل أسواق املدخالت، فإن دعم

املدخالت سوف يؤثر سلبا على قرارات اإلنتاج 
للمدخالت. الزائد  االستعمال  على  ويشجع 

y  عندما تكون أسواق املدخالت ناقصة )وهي
النامية(،  الدول  احلالة املوجودة في العديد من 

فإن دعم املدخالت ميكن أن يزيد من فعالية 
املتوفر  االقتصاد. ومع ذلك، فإن مبلغ الدعم 

أنه ليس  إلى حتديد بطريقة تظهر  بحاجة 
يزيد استخدام األسمدة  وبالتالي  كبير جدا 
إلى أكثر من احلد الذي يكون عندها مربحا 

االستخدام  فإن  املثال  )على سبيل  اجتماعيا 
الدعم  بسبب  لألسمدة  »الهامشي«  اإلضافي 

الزائد ال يؤدي إلى زيادة مقابله في اإلنتاج، 
أو أن االستخدام اإلضافي لألسمدة بسبب 
سلبية  بيئية  بتأثيرات  يتسبب  الزائد  الدعم 

املياه(؛ تلوث  مثل 
y  الذين الصغار  املزارعني  من  للعديد  بالنسبة 

النقود  لديهم مشكله في جمع ما يكفي من 
لشراء األسمدة، فإن الدعم قد يؤدي إلى أن 
أكثر  يصبح شراء األسمدة مجديا ومسعى 

جاذبية؛
y  ،من خالل املساهمة في رفع كميات احملاصيل

الناجت  فإن االستخدام اإلضافي لألسمدة 
عن دعم األسمدة يساعد على كسر احللقة 
الغذائي. ومع  األمن  وانعدام  للفقر  املفرغة 

والدراسات  العديد من املعلقني  ذلك، فإن 
تأثير  لديه  الدعم  أن  تستمر في استنتاج 

فقط؛ محدود 
y  وإلى جانب ذلك، فإن الدعم العاملي يفيد

األسمدة.  أكثر  يستهلكون  الذين  أولئك 
الكبار سوف يستفيدون  املزارعني  فإن  وبالتالي 

والفقراء منهم؛ الصغار  املزارعني  أكثر من 
y  وأكثر من ذلك، فإن التجربة أظهرت أيضا أن

إلى  الكبيرة من دعم األسمدة تذهب  النسبة 
الصناعة، إذا كان هناك مثل هذا الدعم في 

دراسة  املثال، فقد أظهرت  البلد. وعلى سبيل 
للسياسة  الوطني  املعهد  بها  قام  الهند  في 

العشرين  أنه خالل   )NIPFP(العام والتمويل 
38 في املائة من دعم األسمدة  سنة األخيرة 

62 في املائة  قد ذهب إلى الصناعة وفقط 
ذهب إلى املزارعني؛

y  إن دعم املدخالت يحمل أيضا في طياته خطر
إلى  احلدودية  املناطق  التهريب من  تشجيع 

الدول اجملاورة والتي ال يكون فيها دعم )هناك 
بني مجموعة  للسياسات  توحيد  إلى  حاجة 

من الدول من نفس شبه املنطقة(.

شروط النجاح:
y  إن النجاح هو من األرجح أن يكون في املناطق

التي تكون فيها األمطار كافية أو موثوق بها أو 
في املناطق املروية.

y  وجود أنظمة تسليم موثوق بها، مثل أسواق
املناطق احلضرية احملسنة. إن دعم كل من 

صغار وكبار جتار القطاع اخلاص سوف يضمن 
توافر األسمدة للمزارعني عندما تكون هناك 

إليها. احلاجة 

تنبيه: من خالل جتربة دعم األسمدة، فقد تبني أن 
األسمدة املدعومة غالبا ما تنتهي في يد أشخاص 

قليلني من أصحاب النفوذ السياسي وال تنفع 
الغالبية العظمى من املزارعني. وأكثر من ذلك، 
وحتى عندما تكون األسمدة املدعومة موزعة 

بشكل جيد، فإن الدعم يتجه إلى تشجيع نوع من 
اإلتكالية لدى بعض املزارعني. إن هدف الدعم غالبا 
ما يكون تشجيع املزارعني على البدء في استخدام 
األسمدة أو استخدامها بشكل أكبر. وهذا الدعم 

قد يحقق جناحا على املدى القصير وبالتالي ميكن من 
االستجابة إلى االرتفاع في األسعار، ولكن على املدى 

الطويل، هناك قليل من األدلة أو انعدامها لتبرهن 
على أن دعم األسمدة يؤدي حتما إلى زيادة استخدام 

األسمدة من قبل صغار املزارعني.
في األنظمة الزراعية املعرضة للجفاف واملروية 

باألمطار، فإن استخدام األسمدة هو نشاط محفوف 
باخملاطر. وبالتالي فإن دعم األسمدة لديه خطر عالي 
يتمثل في عدم جناحه. إن املناخ غير املضمون ميكن أن 

يجعل استجابة احملاصيل لألسمدة متغيرة بشكل 
كبير. كما أن خفض التكاليف من خالل الدعم يزيد 
من فرص حدوث هذا اخلطر للمزارعني، وينطوي على 

خطر كبير في فقدان املوارد.
كما يجب أيضا االدراك بأن دعم األسمدة قد ال 

يكون لديه تأثير دائم )أو حتى تأثير قصير األمد( إذا 
لم تصاحبه استثمارات طويلة األمد للتخفيف من 

العوائق الهيكلية مثل النقص في الطرق واألسواق، 
والنقص في التحكم باملياه والنقص في أدوات إدارة 

اخملاطر املرتبطة بالسوق.
وهناك حاجة ماسه ملراقبة التحسن في فعالية 

استخدام األسمدة، وبالتحديد في اإلجراءات 
التي تهدف إلى حتسني إنتاجية رأس املال العامل 

املستثمر في األسمدة من قبل املزارعني. ويجب بذل 
جهود متواصلة جلمع البيانات من املزارعني حول 

استخدام األسمدة لكل محصول وربط هذه البيانات 
بتكلفة األسمدة وأسعار اإلنتاج عند باب املزرعة 
باإلضافة إلى دخل األسر إليجاد ربحية األسمدة 

وقدرة املزارعني على الدفع لألسمدة. إن النمو في 
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التنبؤ بشكل  الزراعة يتطلب  األعمال التجارية في 
لألسمدة،  املستقبلية  املتطلبات  حول  أفضل 

للوفاء  االقتصادية  اجلدوى  تقييم  تتضمن  والتي 
القدرة  أو  املستقبلي من خالل االستيراد  بالطلب 

اجليدة  املؤسسية  القدرة  أن  احمللية. كما  التصنيعية 
برامج  للمساهمة بشكل كبير في تطوير  هو شرط 

الوطني. املستوى  على  األسمدة  تنمية 
أيضا حاجة لتوضيح فعالية  أن هناك  كما 

الفسفور   ،)N( للنيتروجني  املتوازنة  التطبيقات 
الغذاء،  )K2O( على محاصيل  والكالسيوم   )P2O5(

 )P2O5( الفسفور  زيادة  وبالتحديد عن طريق 
واستخدام جرعة ثابته على األقل من )K2O( وذلك 

إن  التربة.  لبوتاسيوم  املتزايد  النقص  لفحص 
.3:2 N:P هي  املثالية  النسبة 

وباملثل، فإن ترتيبات السوق أمر ال مفر منه 
لضمان أن أي إنتاج زائد سوف يجد طريقه إلى 

املنتجني اآلخرين  السوق وبأسعار مربحة. واال فإن 
لبعض  اإلنتاج  لزيادة  اإلحباط  سوف يصيبهم 

املستقبل. في  الوقت 

y  رفع الضمان وتأسيس صندوق ضمان 
حكومي ميكن أن يساعد في زيادة وصول 

املزارعني إلى الدعم لشراء املدخالت، 
ومعدات صغيرة وإعادة تأهيل األصول 

احلكومة،  الضمانات من  ومع بعض  املنتجة. 
لتوفير  أكثر  البنوك سوف تكون مفتوحة  فإن 

لهم  ليس  والذين  الصغار  للمزارعني  االتئمانات 
القروض. وقد ترغب احلكومة في  ضمانات لتأمني 

إذا  التنمية الكتشاف ما  املناقشة مع شركاء 
الضمان.  للمساهمة في صندوق  جاهزين  كانوا 

البنوك  ومن ناحية أخرى، فإن مشاركة نظام 
اخلاصة في مثل هذا الصندوق ميكن أن يكون ذو 
أنه قد يضمن استدامة  أهمية كبيرة، وذلك مبا 

الضمان.

الرئيسية: التأثيرات 
y  لديهم وخاصة صغارهم، سيكون  املزارعون، 

احلق في احلصول على بعض القروض لشراء 
في  وللمشاركة  الصغيرة  واملعدات  املدخالت 

املنتجة. األصول  تأهيل 
y  الزراعي زيادة اإلنتاج على الفور )املوسم 

املتوسط. املدى  القادم( وعلى 

النجاح: يجب أن يكون واضحا للمزارعني  شروط 
املال عن طريق االئتمان  انهم يحصلون على بعض 

يرغبون في  إذا كانو  وانهم مضطرون لتسديده 
إن  القادم.  العام  التسهيالت  استمرارية هذه 

املوفرة تستوجب مراقبة جيدة. وميكن بحث  القروض 
والبنوك،  احلكومة  بني  املراقبة  تكاليف  تقسيم 

وذلك مبا أن هذا يساعد في ادخال البنوك في 
تتم مفاوضتهم. أن  يجب  العملية. 

إن اخلطر يتمثل في انخفاض إعادة دفع  تنبيه: 
القروض وأن ضمان الدعم قد أستنفذ بعد سنة أو 

سنتني.

y  توفير دعم تقني ومالي لزيادة األرض
الغذائية.  للمحاصيل  وبالتحديد  املزروعة، 
التكلفة  تقاسم  وهذا ميكن عمله عن طريق 
األرض،  تهيئة  لعمليات  االئتمان  أو تسهيالت 

ومدمج مع االئتمان )كما هو اعاله( للمدخالت.

الرئيسية: التأثيرات 
y  ،املساحة املزروعة في املوسم القادم سوف تزداد

ومن األرجح أن يرتفع اإلنتاج ويتوفر الغذاء.
y  احتمالية تكثيف أنظمة الزراعة احلالية إلى

ابعد من االستدامة، بالتجاوز مع األرض املراحة.
y  إن زيادة األرض املزروعة ميكن أن يكون على

حساب الغابات، واملراعي أو أنواع أخرى من 
بها. املرتبطة  والنتائج  اخملاطر  األراضي، مع 

النجاح:  شروط 
y  املزروعة املنطقة  لزيادة  امليكانيكية  الوسائل 

حاليا؛ وغير مستغلة  متوفرة  هي 
y  سوف يكون للمزارعني القدرة على اإلدارة

لضمان  اإلضافية  املزروعة  للمنطقة  املناسبة 
املوارد. ناجحة وجتنب فقدان  محاصيل 

تنبيه: األرض اإلضافية املزروعة يجب أن ال حتد من 
إدارة خصوبة  وبالتحديد جوانب  احلالي،  الزراعة  نظام 

األرض. وإذا لم يكن كذلك، فإنه يجب القيام 
لكامل  األرض  للمحافظة على خصوبة  بإجراءات 

املزروعة اإلضافية(.  النظام )وليس فقط األرض 
األرض املزروعة يجب أن ال تهدد التوزان البيئي 

احمللي أو أن تشجع زحف احملاصيل على األراضي 
الهامشية.

قبل  السوق  لترتيبات  التخطيط  يجب  وأيضا، 
وقت تقدمي الدعم لإلنتاج لضمان أن أي إنتاج زائد 

إلى السوق وبأسعار مربحة.  سوف يجد طريقه 

y  .التجريبي النطاق  املزرعة ذات  إيصاالت طاقة 
يتم ادخال وجتربة هذا اإلجراء مع الشركاء احملليني 

بالوصول  املزارعني  والذي سوف يسمح لصغار 
الزراعي  لإلنتاج  املزرعة ومعداتها  إلى طاقة 

النقل/التسويق. إلى  وللوصول 
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التأثيرات الرئيسية:
y  املزارعون املتضررون ميكنهم الوصول إلى طاقة

املزرعة واملعدات اخلاصة بتجهيز األرض والزرع 
ونقل املنتجات.

y  كما هو احلال مع اإليصاالت األخرى، فإن
هذه األخيرة قد تصبح عملة موازية ميكن أن 

يستخدمها املزارعون الضعفاء ألغراض غير تلك 
املتمثلة في احلصول على خدمات الطاقة.

y  ،في حالة التوافر احملدود خلدمات ومعدات الطاقة
فإن نظام اإليصاالت ميكن أن يساهم في 

جعلها أكثر كلفة )تأثير تضخمي( في املناطق 
التجريبية حيث يتم اختبار هذا النهج؛

y  وباإلضافة إلى إمكانية زيادة اإلنتاجية، فإن مثل
هذه التدخالت، إذا مت استعمالها على نحو فعال، 

ميكن أن حتسن رفاهية الفقراء.

شروط النجاح: إن نظام اإليصاالت يتطلب وجود 
شبكة موثوقه من موردي الطاقة ومعدات املزرعة 

وتعمل بشكل جيد والتي ميكن للحكومة )أو 
املنظمات غير احلكومية أو املشاريع( أن تعمل معها 

على شكل ترتيبات تعاقدية، وتستطيع مواجهة 
الطلب الذي يحدثه توزيع اإليصاالت.

وأيضا، يجب التخطيط لترتيبات السوق قبل وقت 
تقدمي الدعم لإلنتاج لضمان أن أي إنتاج زائد سيجد 

طريقه إلى السوق وبأسعار مربحة. 
y  إيقاف أي دعم أو تشجيع لإلنتاج احليواني الذي

الغذائية، وخاصة  باملنتجات  تغذيتها  يساهم في 
احلبوب. وهذا اإلجراء يهدف إلى إعاقة الدعم 

التي قد  لألنشطة االقتصادية غير املستدامة 
تتنافس مع استهالك اإلنسان للحبوب.

التأثيرات الرئيسية:
y  تخفيض في اإلنتاج احليواني غير املستدام

اقتصاديا مع ما يصاحبه من انخفاض العرض من 
املنتجات احليوانية واألسعار العالية لهذه املنتجات 
الغذائية، والتي هي بشكل عام تستهلك من قبل 

مجموعات السكان الغنية نسبيا.
y  املعينة لالستهالك احلبوب  توافر بعض  زيادة 

البشري.
y  زيادة توافر األراضي إلنتاج احلبوب املوجهة

لالستهالك البشري.

تنبيه: من املرجح أن يستغرق هذا اإلجراء بعض 
تأثير محسوس على  الوقت قبل أن يكون لديه 
الذي يحتاجه منتجي  الوقت  الغذاء: وهو  توافر 

إنتاج احلبوب لصالح  إلى  أعالف احليوانات للعودة 
البشري. االستهالك 

التكثيف املستدام لنظام اإلنتاج
فإن هناك  األمد،  نتائج مستدامة وطويلة  لتحقيق 

حاجة إلى طرق قائمة أكثر على النظام والتي 
الالزمة  إلى املدخالت  تبدأ بتحسني فرص الوصول 

لزيادة فائض اإلنتاج في األسواق في إطار األنظمة 
السائدة. ونظرا لضرورة حتقيق حتسن في  الزراعية 

املستمرة  البرامج  بناء  فإنه يجب  زمني قصير،  إطار 
التركيز  أن يكون  ذات الصلة وتوسيع نطاقها. ويجب 
إنتاجية احلقل لكل  وزيادة  زيادة توافر املدخالت،  على 
وحدة مدخالت )من دون عواقب سلبية على النظام 

الزراعي(. وحتسني توزيع املدخالت من خالل  البيئي 
أفضل. تسويقية  روابط 

العنصر الرئيسي في زيادة اإلنتاج هو جودة عالية 
الوصول  إن  املناسبة.  التشكيلة  أو  للبذور للمحصول 

الطويل األمد للمزارعني إلى البذور ذات اجلودة 
العالية قد حتسن من خالل تقوية النظام الوطني 

لتوزيع البذور، والذي قد يشمل: زيادة إنتاج بذور اجليل 
األول؛ وبناء القدرات لصالح خدمات البذور الوطنية؛ 

البذور؛ وتأسيس مؤسسات بذور  وتعديل سياسة 
املزارعني؛ والقيام بالتوعية من اجل ممارسات أحسن 

لإلنتاج والتشكيالت اجلديدة احملسنة من خالل 
أن  السكان كما  التجريبية جملموعات  التوضيحات 

هناك حاجة لسد النقص في املواد املغذية للنباتات 
املزارعني  التربة املستنفذة واملستخدمة من قبل  في 
الصغار وذلك لتجنب االنخفاض احلاد في اإلنتاجية 

ولزيادة اإلنتاج. وهذا يحدث بشكل أساسي في 
املتاح للعائلة منخفض جدا  الدخل  أفريقيا حيث 

القائم  الزراعة  للسماح للمزارعني للتحول من نظام 
على املدخل الضعيف/اخملرج الضعيف وذلك من 
دون إراحة األرض )ينتج عنه تقليل املواد املغذية(، 

إنتاج أكثر كثافة وتخصصية يستجيب  إلى نظام 
استثمارات  يتطلب  والذي  املستهلكني  الحتياجات 

أكبر في الزراعة. واحللول التقنية ملثل هذه املشاكل 
إن  زراعية-بيئية مختلفة.  موجودة في مناطق 
حتسني صحة التربة يحتاج إلى وقت، ومعرفة 

وامتالك آمن لألرض. والتحدي اآلخر هو إيجاد طرق 
زيادة استخدام األسمدة  للتغلب على العوائق أمام 

عن طريق تنظيم عرض األسمدة، وباألخص الوصول 
إلى أسواق مخرجات الغذاء والسلع. وهناك حاجة 

إلشراك أصحاب الشأن من القطاعني العام واخلاص 
وذلك بهدف زيادة وصول املزارعني إلى األسمدة 

املناسبة واالئتمان، في كل من اإلجراءات القصيرة 
األمد. والطويلة 

إن زيادة اإلنتاج ال يتطلب فقط الوصول إلى 
املدخالت ولكن طرق أفضل إلنتاج احملاصيل. ومن 

خالل الطرق اإلرشادية التي تتضمن مدارس املزارع 
امليدانية، فإنه ميكن توفير اجلهاز املناسب من خالل 
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التوضيحات العملية في املزرعة حول تكثيف 
استدامة اإلنتاج، واملمارسات اجليدة للزراعة، والزراعة 

احملافظة، وإدارة خصوبة التربة، واإلدارة املتكاملة 
للحشرات وتنوع احملاصيل.

زيادة اخلدمات اإلرشادية واالستشارية حول إنتاج 
الغذاء. تعتبر اخلدمات االستشارية واإلرشادية، سواء 
مت توصيلها من قبل القطاع العام، والقطاع اخلاص 
)مرتبطة ببيع املدخالت( أو املنظمات غير احلكومية 
أو أصحاب الشأن اآلخرين أمر حرج في تكثيف إنتاج 

احملاصيل. والتغييرات املطلوبة تنطوي على اعتماد 
مناهج املعرفة املكثفة. بعض التصادم مع الطرق 

التقليدية هو أمر مضاد إلدراك املزارعني. وفي حاالت 
أخرى، فإن التقنيات بحاجة إلى نوع من التهيئة 

لتناسب الظروف احمللية قبل تطبيقها.
إن زيادة برامج املدارس امليدانية للمزارعني هو 

استثمار ثمني على املدى القصير واملتوسط وذلك 
من اجل البحث عن تكثيف أنظمة إنتاج احملاصيل، 

وتكميل توزيع املدخالت واإلجراءات قصيرة األمد 
األخرى املشروحة اعاله. وتتوفر وثائق ملنظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة حول طرق املدارس امليدانية 
للمزارعني وذلك على موقع 

 /http://www.farmerfieldschool.infoوعلى موقع

 http://www.fao.org/bestpractices/content/ 
12/12_01_en.htm.

بعض األمثلة الرئيسية على االختيارات قصيرة 
ومتوسطة األمد:

y  إنتاج بذور من طرف جماعات املزارعني: يسعى
هذا النهج إلى حتسني فرص الوصول إلى البذور 

ذات اجلودة العالية )لكل من األنواع التقليدية 
واحلديثة( على مستوى اجلماعات. ويتم إنتاج 

البذور من قبل املزارعني الفرديني، واملدارس 
امليدانية للمزارعني، ومجموعات أو تعاونيات 

املزارعني وذلك حتت إشراف املوظفني التقنيني. 
وميكن عندها توفير البذور أو تسويقها إلى 

اجملتمع بطريقة تناسب الوضع القائم. وهذا 
ميكن تتبعه عن طريق تشكيلة من املبادرات 
التقدمية. وهذه الطريقة تستخدم بشكل 

واسع في إعادة التأهيل والتنمية في بوركينا 
فاسو، والكاميرون، وإثيوبيا، وليسوثو، والسودان، 

وسوازيالند إلخ.

التأثيرات الرئيسية: سوف يتم حتسني املعروض من 
البذور من أصناف احملصول املناسب.

شروط النجاح: مصدر بذور ذات جودة، وإشراف 
تقني، ومزارعني تقدميني أو مجموعات املزارعني 

ملضاعفة البذور.

تنبيه: هطول أمطار أو ري كافي إلنتاج احملاصيل، 
وإشراف تقني كافي، ومزارعني منظمني أو مجموعات 

مزارعني، وتسويق منظم بشكل جيد للبذور املنتجة.

y  الزراعة باستخدام الطريقة امليكانيكية قليلة
التكلفة: مزيج من الزراعة بدون حرث مع استخدام 

األسمدة، باستخدام محطات زراعة دائمة وبدون 
مبيدات. عملية الزرع ميكن أن يتم مبجرفة صغيرة 

لفتح محطة الزرع، أو مع الزرع بالطعن اليدوي، 
والذي لديه ميزة إضافية تتمثل في قياس جرعة 

األسمدة املتماثل لكل محطة زرع. وهذه الطريقة 
قد استخدمت في ليسوثو، وجنوب أفريقيا، 

وسوازيالند، وزامبيا، وزميبابوي واآلخرين. وكانت 
هي األساس لبرنامج الطوارئ إلعادة التأهيل 

في زميبابوي كما مت استخدامه أيضا في برامج 
مشابهة في ليسوثو وسوازيالند.

التأثيرات الرئيسية: مع الوقت فإن هذا اإلجراء 
سوف يحسن تركيبة التربة ويقلل من العمل الشاق 

في حفر/حرث األراضي؛ وميكن إعداد محطات الزرع 
قبل بدء موسم األمطار وفي احملاصيل الالحقة فإن 

عمل الزرع ينخفض بشكل هام؛ وجذور احملاصيل 
تتبع قنوات اجلذور للمحاصيل السابقة، مما يحسن 
من وصول املاء من احملصول الثاني؛ وحتسني فعالية 

األسمدة، واحملصول غالبا ما يزيد )مع استعمال 
األسمدة( من البداية.

شروط النجاح: يعمل هذا اإلجراء بشكل أفضل 
حيث املنافسة مع بقايا املاشية ال متثل مشكلة 

خطيرة )أو ميكن حلها مع ترتيبات اجملتمع فيما يخص 
تنظيم الرعي( وعندما تكون الرطوبة متوفرة بشكل 
كافي لزراعة احملاصيل وتغطيتها طوال السنة. وتزيد 

املنافع إذا استمرت الزراعة التقليدية احملافظة مع 
مرور الوقت.

تنبيه: هذا اإلجراء ال يقتصر على عرض املدخل 
البسيط. وهو يتطلب تدريبا تقنيا واهتماما مبدئيا 
إلدارة األعشاب. وهناك حاجة ملعدات محددة. ويجب 
استخدام تدوير احملاصيل أو تنويع تشكيالت احملاصيل.

وأيضا، يجب التخطيط لترتيبات السوق قبل وقت 
تقدمي الدعم لإلنتاج لضمان أن أي فائض في اإلنتاج 

سيجد طريقه إلى السوق وبأسعار مربحة.

y  هذه :)IPM( املكافحة املتكاملة للحشرات
اإلدارة تعتمد على الفهم الشامل لألنظمة البيئية 
الزراعية، والسماح للمزارعني باتخاذ قرارات من اجل 

مكافحة احلشرات. وعند زراعة محاصيل صحية، 
فإن املالحظات الدورية وضوابط احلماية البيئية هي 
حجر األساس لهذه املكافحة املتكاملة للحشرات. 
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إن املكافحة املتكاملة للحشرات تسمح للمزارعني 
بتخفيض استخدام املبيدات. إن االستخدام الزائد 
أو إساءة استخدام املبيدات احلشرية ميكن أن يؤدي 
إلى التشويش في األنظمة البيئية الزراعية، وتزيد 
من مشاكل احلشرات. احلالة املوثقة جيدا هي األرز، 
حيث أدى االستعمال الزائد للمبيدات احلشرية إلى 

ظهور وباء البالنثوبر البني. وقد اتخذت احلكومات 
في آسيا العديد من اإلجراءات لتشجيع املكافحة 

املتكاملة للحشرات، وتتضمن إزالة الدعم عن 
املبيدات احلشرية، وبرامج توعية املزارعني. إن برنامج 
املكافحة املتكاملة يستخدم في العديد من الدول 

في مناطق مختلفة. وال يوصى بدعم املبيدات 
احلشرية كإجراء لتشجيع اإلنتاج.

التأثيرات الرئيسية:
y  إنتاج أكثر فعالية )خفض استعمال مبيدات

حشرية مكلفة نسبيا(؛ 
y  خفض مخاطر حدوث أوبئة نتيجة الستعمال

املبيدات احلشرية؛
y  خفض اخملاطر على البيئة والصحة العامة بسبب

خفض/تقليل استخدام املبيدات احلشرية.

شروط النجاح:
y  تدريب كافي للمزارعني واملرشدين الزراعيني في

طرق املكافحة املتكاملة للحشرات؛
y  إطار تشريعي مثمر لتشجيع املكافحة

املتكاملة للحشرات وتتضمن:
إزالة الدعم على املبيدات احلشرية املضرة. -
تشجيع بحوث املكافحة املتكاملة للحشرات. -
وجود معايير ملستويات متبقيات املبيدات  -

احلشرية ميكن أن يوفر حوافز لتطبيق 
املكافحة املتكاملة للحشرات.

حتسني قوانني التوزيع للمبيدات احلشرية عن  -
طريق جتار املدخالت.

y  تقليل اخلسائر ملا بعد احلصاد وتشجيع
املنتجات ذات فترة الصالحية الطويلة

وهذا من خالل تشجيع التصنيع والقيمة املضافة 
للمنتجات الزراعية الرئيسية في اجملتمعات الريفية - 

وباألخص النشاء واملنتجات املعتمدة على البروتني - في 
شكل منتجات جافة نهائية )مطبوخة أو محمصة( 

والتي تكون جاهزة لألكل وبالتالي تسوق كأغذية فورية 
مع فترة صالحية طويلة وجودة وقيمة غذائية عالية. 
غاري وهو من نبات الكسافا يعتبر مثاال جيدا، إذا ما 
مت تقويته ببعض املنتجات البروتينية. احلبوب، واجلذور 

والدرنات النباتية، وثمرة اخلبز، واملوز/لسان احلمل، 

واللوبيا، والفاصولياء، والفول السوداني، والسمك 
اجملفف والكوبرا )جوز الهند مجفف( جميعها 

مكونات ممتازة ملثل هذه املنتجات الغذائية، والتي في 
األساس ميكن أن تصنع عن طريق املصنعيني الريفيني 

بواسطة طرق بسيطة من التخمير، والتحميص، 
والطبخ، والتجفيف، والطحن واخللط. وميكن إنتاج 

هذه املنتجات الغذائية ألغراض املعيشة، أو للتسويق 
احمللي و/أو اخلارجي.

التأثيرات الرئيسية:
y تقليل اخلسائر ملا بعد احلصاد؛
y تخفيض تكلفة النقل؛
y  األطعمة املغذية متوفرة بشكل فوري في

املناطق الريفية؛
y الربح من خالل القيمة املضافة يرجع إلى الفقراء؛
y  التوظيف والدخل لغير املزارعني من سكان

املناطق الريفية.

شروط النجاح:
y  املكونات ذات اجلودة العالية، واملعدات والطاقة

متوفرة للمصنعني الريفيني؛
y مت فحص وحتسني تقنيات التصنيع؛
y  مت تدريب املصنعني الريفيني على التقنية

احملسنة، وجودة اإلدارة وأساسيات إدارة األعمال 
والتسويق؛

y  تبعا للسوق والترقيم متوفرة  التعليب  مواد 
املستهدفة.

y  تشجيع إنتاج احلبوب األقل تصنيعا من قبل
املصنعني. في العديد من الدول كان هناك زيادة 

في الطلب على احلبوب املصنعة بشكل عالي، 
وباألخص للذرة الصفراء. إن تشجيع إنتاج الذرة 
املنخولة املصنعة بشكل أقل أو طحني احلبوب 

األسمر بدال عن الذرة املنخولة أو منزوعة البذرة أو 
طحني احلبوب سوف يسمح مبعدل استخراج عالي 
وبالتالي إنتاج كميات أكبر من املنتجات املصنعة. 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن املنتجات األقل تصنيعا/

املنقاة توفر تغذية أفضل للسكان.

التأثيرات الرئيسية:
y  معدالت استخراج أعلى وبالتالي وفرة أكثر

)فقدان اقل للمنتجات اجلانبية(.
y .جودة غذائية عالية للمنتجات

شروط النجاح: هناك حاجة ملناقشتها واالتفاق مع 
املصنعني. حمالت لتوعية السكان باجلودة الغذائية 

للمنتجات. العالية 
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y  إبالغ القطاع اخلاص حول تأثير ارتفاع األسعار
على ربحية االستثمارات في الزراعة وسالسل 

املواد الغذائية. هناك حاجة جلمع األدلة لتوضيح أن 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية يساهم في رفع ربحية 

االستثمار في الزراعة وسالسل املواد الغذائية. 
ويجب مناقشة هذا الدليل مع أصحاب الشأن 
واملستثمرين احملتملني في منتدى االستثمار. إن 

املناقشات يجب أن تؤدي أيضا إلى حتديد العوائق 
األخرى التي تعرقل االستثمار في الزراعة وسالسل 

املواد الغذائية.

التأثيرات الرئيسية: بشكل فوري حتديد اإلجراءات 
املصاحبة التي تزيد من االستثمار في الزراعة 

وسالسل املواد الغذائية. وفي املدى املتوسط، زيادة 
تدفق االستثمار في القطاع، األمر الذي سوف يزيد 

اإلنتاج، ويثبت األسواق، ويزيد من تنوع املنتجات 
الغذائية املتوفرة في السوق ويوفر الوظائف.

y  تعليق تراخيص البناء في األراضي املزروعة. مت
حتديد توسيع البناء، وبالتحديد في املناطق احلضرية 

كسبب مهم في تخفيض توافر األراضي للزراعة. 
وهذا اإلجراء يهدف إلى حماية األراضي املزروعة وقد 

مت تطبيقه حديثا في الفلبني.

التأثيرات الرئيسية:
y .احلد من توسيع البناء في األراضي الزراعية
y  سوف يحدث توتر في املناطق احلضرية وذلك

بسبب انخفاض توافر البيوت وقد تصبح 
مكلفة أكثر.

y .ميكن أن يشكل فرصا لإليجار وممارسات الفساد
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امللحق 1:
جدول تلخيصي بشأن السياسة الفورية واإلجراءات املبرمجة - 

)مبادرة منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة بشأن ارتفاع أسعار املواد الغذائية(

السياسة إجراء 
أو اإلجراء املبرمج

املتوقعة للتوصياتالتأثيرات  تنبيهالشروط 

التجارة إجراءات 

تخفيض ضرائب االستيراد على  -
املواد الغذائية، معدات ومدخالت 

الزراعة )2.3(

يخفض سعر السلع املستوردة -
يحفز االستيراد -
تأثير سلبي على دخل ميزانية  -

البلد

يوصى به، بشرط أن يعاد تنظيم  -
امليزانية لتجنب التضخم الزائد

يجب مراقبة التأثير على األسعار -

ضريبية  - تخفيضات 
)2.3( للمستوردين 

مثل ما هو مذكور أعاله -مثل ما هو مذكور أعاله -

الدعم املالي أو القروض للقطاع  -
اخلاص لتمويل استيراد السلع 

الغذائية )2.3(

إذا طبقت العديد من  -مثل ما هو مذكور أعاله -مثل ما هو مذكور أعاله -
الدول هذا اإلجراء، فإنه 

ميكن أن يزيد األسعار 
العاملية

اجلمركية  - اإلجراءات  تخفيض 
الستيراد  األخرى  والشكليات 
احملطة  الغذائية )محل  املواد 

الواحدة( مع أو بدون التراخي في 
)2.3( القوانني 

يحتاج إلى عناية لتجنب  -يسرع من االستيراد -مثل ما هو مذكور أعاله -
زيادة مخاطر الصحة 
والسالمة من السلع 

الغذائية املستوردة

املشاركة في العقود املبكرة  -
الستيراد املواد الغذائية لتأمني 
توافر الغذاء في املدى املتوسط 

)2.3(

ليست فعالة في حل مشكلة  -
ارتفاع األسعار

ال يوصى به كإجراء  -
كسياسة قصير األمد

تخفيض، منع أو فرض ضرائب  -
على صادرات السلع الغذائية 

االستراتيجية )2.3(

يخفض األسعار -
تأثيرات متوسطة إلى طويلة  -

األمد على املنتجني
خطر التهريب وممارسات الفساد -

املستهلك اإلجراءات لصالح 
الضريبية السياسات 

خفض أو إزالة ضريبة القيمة  -
املضافة و/أو الضرائب األخرى 
على منتجات األغذية )1.3.3(

تخفيض سعر الغذاء -
تأثير سلبي على دخل ميزانية  -

البلد

أكثر فعالية إذا كانت هناك  -
منافسة في السوق احمللي

يجب مراقبة التأثير على األسعار -
يوصى به، بشرط إعادة تنظيم  -

امليزانية لتجنب التضخم الزائد

إزالة حواجز الطرق والضرائب  -
)1.3.3(

يسهل من تدفق السلع -
يخفض من فروقات األسعار بني  -

املنتجني واملستهلكني
دخل منخفض للحكومات/ -

السلطات احمللية

أكثر فعالية إذا كانت هناك  -
منافسة في السوق احمللي

يجب مراقبة التأثير على األسعار -

من الصعب تطبيق  -
االنتقائية على السلع 

الغذائية 

خفض الضريبة على وقود النقل  -
)1.3.3(

يخفض من فروقات األسعار بني  -
املنتجني واملستهلكني

تأثير سلبي على دخل ميزانية  -
البلد

من الصعب استهداف الغذاء أو  -
السلع الزراعية: خطر عالي من 

التسربات
يتضمن إعادة تنظيم امليزانية  -

لتجنب التضخم الزائد

من الصعب تطبيق  -
االنتقائية على السلع 

الغذائية
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السياسة إجراء 
أو اإلجراء املبرمج

املتوقعة للتوصياتالتأثيرات  تنبيهالشروط 

خفض الضريبة على الدخل  -
املستهدف )1.3.3(

زيادة الدخل املتاح للمجموعات  -
املستهدفة

غير موصى به وذلك  -
ألنها لن تفيد الفئات 

الفقيرة

سياسات إدراة األسواق

رفع الواردات الغذائية املمولة عن  -
طريق التوازن بني املدفوعات، ومتويل 

الواردات ودعم امليزانية )2.3.3(

زيادة توافر الغذاء في القنوات  -
العادية للسوق

ميكن أن يحد من التخمني -

يجب أن يطبق بالتشاور مع  -
مشغلي القطاع اخلاص

صعوبة محتملة في  -
سرعة إيجاد الكمية 

الكافية من املواد 
الغذائية واملطلوبة 

بأسعار معقولة في 
األسواق العاملية

سوف يساهم في رفع  -
األسعار العاملية عن 

طريق زيادة الطلب

املساعدة الغذائية حسب النوع  -
)2.3.3(

يزيد من توافر املواد الغذائية  -
بسرعة للتطبيق الفوري لشروط 

شبكات األمان املتعددة املنقذة 
للحياة

فقط في حالة تأكيد عدم كفاية  -
توافر املواد الغذائية في البلد

فقط عندما تستغرق القنوات  -
»العادية« وقتا كبيرا لالقتناء 

الطارئ للمواد الغذائية املطلوبة

سوف يساهم في رفع  -
األسعار العاملية عن 

طريق زيادة الطلب

طلب اخملازن اخلاصة )االقتناء  -
اإلجباري( )2.3.3(

يزيد من التوافر الفوري للمواد  -
الغذائية إلى بعض احلد

أصحاب اخملازن قد يقومون  -
بإخفائها

القطاع اخلاص سوف يرفض  -
االحتفاظ باخملازن في السنوات 

القادمة

ينصح به فقط في  -حتتاج احلكومة إلى موارد مالية -
احلاالت الشديدة، وفيما 

عدا ذلك ال يوصى به

االطالق التقدمي للغذاء اخملزن  -
في االحتياطات الغذائية العامة 

)2.3.3(

ميكن بشكل مؤقت أن يحسن من  -
التوافر في السوق

ميكن أن يساعد في وضع شبكات  -
األمان موضع التنفيذ

-اخملازن يجب أن تكون ذات حجم  -
كافي ليكون لديها تأثير حقيقي

يجب التخطيط إلعادة  -
بناء اخملازن االحتياطية/

اخملففة للصدمة في 
نفس الوقت مع إنزال 

البرنامج
هناك حاجة إلى تنسيق  -

قريب مع القطاع اخلاص

التحكم في أسعار منتجات  -
الغذاء الرئيسية الثابتة من خالل 

القوانني )2.3.3(

جميع املستهلكني يستفيدون من  -
األسعار الثابتة واملتوسطة

من احملتمل أن تؤثر سلبا على  -
أسعار املنتجني قد يكون هناك 

إنتاج اقل في املستقبل
خطر السوق السوداء -

هذا اإلجراء ال يوصى به -
وذلك ألنه مرتبط  -

بتضخيم األزمة فورا 
وفي املستقبل )السنة 

القادمة(

األمان شبكات 

التحويالت املالية أو اإليصاالت  -
الغذائية )3.3.3(

املستفيدون لديهم موارد  -
إضافية لشراء املواد الغذائية

ميكن أن يساهم في احملافظة  -
على جودة املواد الغذائية

ميكن أن يكون لديه تأثير  -
تضخمي

اإليصاالت ميكن أن تصبح عملة  -
موازية

عرضة للتسرب، واالختالس،  -
وممارسات الفساد ومخاطر األمان

للميزانية - مكلف 

عندما تعمل األسواق -
عند توافر الغذاء -
يستهدف بشكل فعال من خالل  -

النقد/اإليصال للعمل أو غيره 
من حتديد للمستوى اجلغرافي أو 

العائلي
توزيع غير مشروط وبسيط  -

عندما تكون األوضاع شديدة

إذا مت فقط قبول  -
اإليصاالت من قبل 

محالت عامة معتمدة 
فإن هناك خطر احلد 

من نظام توزيع وتسويق 
الغذاء

وصول  -توزيع الغذاء حسب النوع )3.3.3( - لديهم  املستفيدون 
محددة  لكمية  ومجاني  مباشر 

الغذائية )حصة( املواد  من 
إذا مت شراء املواد الغذائية محليا،  -

اإلنتاج فإنه قد يحفز 
الناقص، فإن  - في حالة املعروض 

الشراء احمللي سوف يكون لديه 
تضخمي تأثير 

إذا مت جلب املواد الغذائية فإنه  -
احمللية األسعار  قد يخفض 

ميكن أن يشكل عادات غذائية  -
جديدة

وممارسات  - للتسربات،  عرضة 
األمان ومخاطر  الفساد 

للميزانية - مكلف 

عندما ال تعمل األسواق -
عندما ال تتوافر املواد الغذائية -
يستهدف بشكل فعال من خالل  -

الغذاء للعمل، وتغذية املدارس أو 
التوزيع السهل لألغذية عندما 

تكون األوضاع شديدة
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السياسة إجراء 
أو اإلجراء املبرمج

املتوقعة للتوصياتالتأثيرات  تنبيهالشروط 

كل شخص لديه وصول إلى املواد  -الدعم الشامل للغذاء )3.3.3( -
الغذائية املدعومة

احتمالية االستهداف عن طريق  -
التركيز على السلع الثابتة اخملتارة

مكلفة جدا مع نتائج خطيرة  -
محتملة على االقتصاد الكلي

خطر السوق السوداء في حالة  -
احلصص

إذا مت بيع املواد الغذائية من خالل  -
القنوات العادية للسوق، فإنه 

يجب الوصول إلى اتفاقات مع 
املشغلني الرئيسيني للسوق

إن نقل املواد الغذائية  -
عبر القنوات العامة غير 

موصى به
عند تأسيسه، يكون من  -

الصعب إزالته
خطر التهريب عبر احلدود -

اإلجراءات األخرى املؤثرة في الدخل املتاح

زيادة الرواتب في اخلدمة املدنية  -
واملنافع األخرى )3.3.4(

حتسني رفاهية املوظفني املدنيني -
خطر التضخم -

مفيد من الناحية  -
السياسية )إليقاف 

الشغب في املناطق 
احلضرية(، ولكنه خطر 

من ناحية االقتصاد 
الكلي

تسهيالت االئتمان للمستهلكني  -
)3.3.4(

ينفع بشكل أفضل خارج  -
اجملموعات

ال يوصى به، قد يؤدي  -
إلى تسريع التضخم 

تعزيز القدرة )التدريب واملعدات(  -
في أنشطة توليد الدخل من خالل 

القيمة املضافة على املنتجات 
الزراعية والغذائية )3.3.4(

يحفز النمو االقتصادي -
يوفر فرص العمل والدخل  -
يفي مبتطلبات املستهلكني  -

احلضريني

بعض القدرة البشرية والبنية  -
التحتية مطلوبة

املنتجني اإلجراءات لصالح 

إجراءات إدارة األسواق
النظام الوطني ملعلومات السوق  -

)مالحظة األسعار( )3.4.1( 
يتم تبليغ املشغلني االقتصاديني  -

بشكل أفضل حول الفرص 
املوجودة في السوق

يحد من جتزء السوق -
املزارعون وصغار التجار سوف  -

يكونون في وضع قوي للمفاوضات 
حول األسعار

ميكن حتديد املناطق التي بها  -
مشاكل أسواق

املوارد -
التوزيع اجليد للمعلومات -
يجب اإلبقاء على السوق حرا  -

ليستجيب املشغلون لإلشارات

ميكن أن تتعاقد احلكومة  -
مع شركات خاصة )إذا 

كانت القدرة اخلاصة 
متوفرة( وذلك للتحكم 

في التكاليف
تأخذ وقتا لتأسيسها  -

وليكون لها تأثير

حتليل سلسلة القيمة و/أو ورش  -
عمل التنمية )3.4.1(

قرارات، وإجراءات والتزامات متفق  -
عليها من قبل مختلف املشغلني 

االقتصاديني واحلكومة لتحسني 
وظيفة والتحكم في سلسلة 

القيمة وتطوير ثقة متبادلة 

مفاوضات الهوامش التجارية مع  -
القطاع اخلاص )3.4.1(

تساهم في التوزيع العادل للقيمة  -
املضافة عبر السلسلة

تتطلب تشاور ا بني  -
أصحاب الشأن باستخدام 

طريقة ورش عمل 
سلسلة القيمة أعاله

عمل/تسهيل ترتيبات عقد  -
الزراعة )3.4.1(

توفير ضمان كبير في السوق  -
للمزارعني وبالتالي إزالة بعض اخلطر 

من الزراعة
فتح التسهيالت أمام احلصول على  -

الدعم الفني وفي حاالت عرض 
املدخالت على أساس قروض ائتمانية

ميكن أن تساهم في حتسني  -
االستثمار

أكثر اخلبرة للمحاصيل النقدية،  -
وبالتحديد للتصدير

يحتاج إلى إطار تشريعي جيد  -
ومطبق بشكل جيد

من اجل احملاصيل  -
الغذائية ومع تعدد 

املشترين، فإن املزارعني قد 
مييلون إلى عدم احترام 

العقد

إعادة ارتباط احلكومة بالتسويق  -
)3.4.1(

تسعى إلى احلد من التخمني من  -
قبل جتار القطاع اخلاص

فقط في املناطق النائية والتي  -
ال يعمل فيها القطاع اخلاص، 
بشرط أن هناك موافقة على 

دعم هذا النشاط

أظهرت اخلبرة أن هذا  -
ال ميكن بشكل عام أن 

يوصى به

السوق السوداء -االقتناء اإلجباري )3.4.1( -
غير محفز لإلنتاج -

ال يوصى به -

اقل سعر إنتاج للسلع الغذائية  -
الثابتة الرئيسية )3.4.1(

الثبات وزيادة العرض من السلع  -
الغذائية

تخفيض اخملاطر على املزارعني،  -
األمر الذي يشجعهم على زراعة 

السلع واالستثمار

إن السعر األدنى يجب أن يكون  -
نتيجة تشاور بني أصحاب الشأن

اخلبرة القدمية أظهرت أن  -
تطبيق احلكومات للسعر 
األدنى هو أمر صعب جدا
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إجراءات دعم اإلنتاج

الدعم الفوري لإلنتاج في احلدائق  -
ومناطق الري العائلية )3.4.2(

اإلنتاج السريع للمحاصيل  -
ذات الدورة القصيرة وتتضمن 

اخلضروات في املناطق احلضرية 
وفي مناطق الري

معروض بعض املواد الغذائية  -
احملددة سوف يتحسن في بعض 

املناطق وأسواقها
من احملتمل انخفاض أسعار أنواع  -

غذائية محددة في بعض األسواق 
إذا كان االستهداف فعاال، فإن هذا  -

اإلجراء ميكن أن يساهم في حتسني 
رفاهية املزارعني الصغار الفقراء

في املناطق التي تعمل فيها  -
األسواق بشكل جيد نسبيا 
واملدخالت متوفرة، فإن نظام 

اإليصاالت يوصى به 
في املناطق التي ال تعمل فيها  -

أسواق املدخالت، فإنه يبحث عن 
عمل عقود مع التجار اخلاصني 

لتوزيع أكياس املدخالت أو عمل 
ترتيبات مع املنظمات غير 

احلكومية، وخدمات املشاريع 
واحلكومة

يجب توفير املدخالت  -

بعض اخلطر من البحث  -
عن اإليجار

اخلطر املتمثل في أن  -
برنامج الدعم يصبح 

نشاطا عاديا ومن 
الصعب إيقافه في 

املستقبل. احلاجة إلى 
اتفاق على استراتيجية 

للخروج مع أصحاب 
الشأن

يجب التخطيط لترتيبات  -
التسويق بشكل مسبق

االهتمام الزائد  -
باالستهداف ميكن أن 

يزيد في الوقت املطلوب 
لوضع البرنامج موضع 

التنفيذ

إيصاالت املدخالت )البذور،  -
األسمدة واألدوات( للمزارعني 

املعرضني للخطر )3.4.2(

املزارعون املعرضون للخطر ميكن  -
أن يقررو أي املدخالت من البذور، 

األسمدة واألدوات يريدون احلصول 
عليها

انه من األرخص توزيع إيصاالت  -
املدخالت عوضا عن توزيع املواد 
الغذائية لألشخاص املعرضني 

للخطر
ميكن أن يحسن من رفاهية  -

الفقراء

تتطلب شبكة موثوق بها وتعمل  -
بشكل جيد 

هناك حاجة لنظام مناسب  -
للتحقق من جودة املدخالت، 

وبالتحديد البذور

خطر بأن تصبح  -
اإليصاالت مثل العملة 

املوازية
يجب التخطيط لترتيبات  -

التسويق بشكل مسبق
ال يوصى به في  -

املناطق التي يكون بها 
احتمال كبير للجفاف أو 

الفيضان، وذلك بسبب 
اخلطر الكبير، وبالتالي 

تخفيض مميزات هذه 
الطريقة

اخملططات التجريبية الئتمان  -
مدخالت األسمدة والبذور 

للمزارعني الصغار ملوسم احملاصيل 
القادم )3.4.2(

منافع كبيرة لصغار املزارعني  -
حتسني توافر بعض املواد الغذائية  -

احملددة لألسر في املناطق 
التجريبية وفي األسواق القريبة 

مع االستهداف اجليد، ميكن هذا أن  -
يساهم في حتسني رفاهية صغار 

املزارعني 

الفوائد توزع بشكل جيد بني  -
أصحاب الشأن

الدعم املدور األولي يجب أن  -
يحافظ على نسبة 100 في املائة 
من قوته الشرائية املبدئية وذلك 

لكي يكون اخملطط مستداما
هذه الطريقة التكاملية تتطلب  -

إطارا تشريعيا مطبقا بشكل 
جيد للعقود

من احملتمل انخفاض  -
أسعار مواد غذائية 

محددة وبالتحديد في 
املناطق األقل وصوال

يجب التخطيط لترتيبات  -
التسويق بشكل مسبق

املعارض التجارية للمدخالت  -
)3.4.2(

املزارعون املعرضون للخطر قادرون  -
على اختيار املدخالت )ونعني بذلك 

البذور، األسمدة واألدوات( التي 
يحتاجونها

يستطيع تقوية نظام البذور احمللي -

يتطلب قدرة تنظيمية جيدة -
يوفر الفرصة للتحكم في جودة  -

البذور
يجب تنظيم هذه املعارض متاما  -

قبل املوسم الزراعي

قد يكون من الصعوبة  -
الوصول إلى عدد كبير 

من املزارعني

املزارعون املستفيدون لديهم  -التوزيع املباشر للبذور )3.4.2( -
وصول إلى املدخالت التي تسمح 

لهم بإنتاج املواد الغذائية

يجب عمل االقتناء بشكل جيد  -
مسبقا قبل موسم اإلنتاج

مصدر جيد للبذور ذات اجلودة -
القدرة على توصيلها إلى  -

املزارعني املعرضني للخطر
نظام التحقق من اجلودة -

غالبا هذه الطريقة ال  -
تبني النظام احمللي للبذور 

يجب التخطيط لترتيبات  -
التسويق بشكل مسبق

إجراءات ضمان توافر األسمدة  -
)3.4.2(

تخصيص موارد امليزانية احلكومية  -
خلط االئتمان للقطاع اخلاص

تنظيم اقتناء ضخم على املستوى  -
الوطني وشبه اإلقليمي

إيجاد دعم يوزع اخملاطر لتسهيل  -
إصدار رسائل االئتمان

األسمدة متوفرة في الوقت  -
املطلوب وبكميات وجودة مناسبة 

أرضية حلوار مثمر بني أصحاب  -
الشأن لألسمدة من القطاعني 

العام واخلاص
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األسمدة املدعومة عامليا )غير  -
املستهدفة( )3.4.2(

إذا عملت األسواق، فإن الدعم  -
سوف يشوه قرارات اإلنتاج 

ويشجع على االستخدام الزائد
إذا كانت األسواق ناقصة فإن  -

الدعم ميكن أن يزيد من فعالية 
االقتصاد

صغار املزارعني لديهم وصول  -
سهل لألسمدة وميكن أن يزيد 

اإلنتاج

النجاح من احملتمل أن يحدث أكثر  -
في املناطق التي يكون فيها املطر 
كافيا أو موثوقا به أو في املناطق 

املروية
وجود أنظمة توصيل موثوق بها -

يجب حتديد كمية الدعم  -
بدقه لتجنب االستخدام 

الزائد لألسمدة
إن الدعم العاملي  -

لألسمدة يفيد 
كبار املزارعني الذين 

يستخدمون كميات 
كبيرة من األسمدة وعددا 

قليال من األشخاص من 
ذوي النفوذ السياسي

نسبة كبيرة من دعم  -
األسمدة تذهب إلى 

الصناعة )إذا كانت هناك 
واحدة في البلد(

تهريب األسمدة من  -
احلدود إلى الدول اجملاورة

ال يوصى به إذا كانت  -
األسواق تعمل بشكل 

جيد أو املناطق املعرضة 
للجفاف/الفيضانات

ترتيبات التسويق أمر  -
ال مفر منه لضمان أن 

أي إنتاج زائد سوف يجد 
طريقه إلى األسواق 

وبأسعار مربحة

رفع الضمان وتأسيس صندوق  -
ضمان حكومي )3.4.2(

 املزارعون، وخاصة صغارهم،  -
سيكون لديهم احلق في احلصول 

على بعض القروض لشراء 
املدخالت واملعدات الصغيرة 

وللمشاركة في تأهيل االصول 
املنتجة

 زيادة اإلنتاج  -

يجب أن يكون واضحا للمزارعني  -
انهم يحصلون على بعض املال 

كائتمان وأن عليهم إعادتها الحقا 
يجب مراقبة القروض املوفرة  -

بشكل جيد
 ميكن بحث تقاسم تكاليف  -

مراقبة القروض بني احلكومة 
والبنوك

خطر ضعف إعادة  -
دفع الديون وأن ضمان 

القروض يستنفذ بسرعة

توفير دعم فني ومالي لزيادة  -
األرض املزروعة )3.4.2(

زيادة املساحة املزروعة، اإلنتاج  -
وتوافر الغذاء في املوسم القادم

طرق ميكانيكية لزيادة املساحة  -
املزروعة متوفرة وغير مستخدمة 

حاليا
املزارعون سوف يكون لديهم  -

القدرة على اإلدارة اجليدة 
للمنطقة اإلضافية املزروعة 
لضمان جناح احملاصيل وجتنب 

فقدان املوارد

احتمالية تكثيف أنظمة  -
الزراعة املوجودة إلى ابعد 
من االستدامة عن طريق 

التعدي على األرض 
املراحة

إن زيادة املنطقة املزروعة  -
ميكن أن تكون على 

حساب الغابات، املراعي 
وأنواع أخرى من األرض 

مع النتائج واخملاطر 
املرتبطة بها

يجب التخطيط لترتيبات  -
التسويق بشكل مسبق

إيصاالت طاقة املزرعة ذات النطاق  -
التجريبي )3.4.2(

املزارعون املتضررون ميكنهم  -
الوصول إلى طاقة املزرعة 

واملعدات اخلاصة بتجهيز األرض، 
الزرع ونقل املنتجات

في حالة التوافر احملدود خلدمات  -
الطاقة واملعدات، فإن نظام 

اإليصاالت ميكن أن يساهم على 
جعلها مكلفة

حتسني رفاهية الفقراء -

يتطلب وجود شبكة من موفري  -
الطاقة ومعدات املزرعة موثوق 
بها وتعمل بشكل جيد والتي 

ميكن للحكومة )أو املنظمات غير 
احلكومية أو املشاريع( أن تعمل 

معها ترتيبات تعاقدية

ميكن أن تصبح  -
اإليصاالت عملة موازية

يجب التخطيط لترتيبات  -
التسويق بشكل مسبق

إيقاف أي دعم أو تشجيع لإلنتاج  -
احليواني )3.4.2(

تخفيض في اإلنتاج احليواني  -
االقتصادي غير املستدام اقتصاديا 

مع ما يصاحبه من انخفاض 
العرض  من املنتجات احليوانية 

واألسعار العالية لهذه املنتجات 
الغذائية

زيادة توافر بعض احلبوب املعينة  -
لالستهالك البشري

هذا اإلجراء قد يأخذ  -
بعض الوقت ليكون لديه 

تأثير محسوس على 
توافر الغذاء: وهو الوقت 

الذي يحتاجه منتجو 
أغذية احليوانات للرجوع 

إلى إنتاج احلبوب لصالح 
االستهالك البشري
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طريقة قائمة على املنهج  -التكثيف املستدام لنظام اإلنتاج -
للتنمية الزراعية وأنظمة الزراعة 

املستدامة
املشاركة احمللية للمزارعني في  -

البحوث التطبيقية
حتسني معيشة املزارعني واقل تأثير  -

بيئي مرتبط بالتكثيف

الوصول إلى املدخالت وتطبيق  -
ممارسات الزراعة املستدامة 

مثل الزراعة احملافظة، املكافحة 
املتكاملة للحشرات، املمارسات 

اجليدة للزراعة، إلخ
تقنيات فعالة لإلرشاد وتتضمن  -

استخدام املدارس امليدانية 
للمزارعني

توافر خدمات إرشادية محترفة  -
وقادرة على التوصيل

زيادة اخلدمات اإلرشادية  -
واالستشارية حول إنتاج الغذاء 

)3.4.2(

استخدام فعال أكثر لألسمدة،  -
مع األخذ في االعتبار أسعارها 

العالية

حاجة للبحوث العلمية -

الزراعة باستخدام الطريقة  -
امليكانيكية قليلة التكلفة )3.4.2(

حتسني تركيبة التربة وتخفيض  -
العمل الشاق من احلفر/احلراثة 

لألرض
زيادة فعالية األسمدة -

تعمل جيدا عندما ال تكون  -
املنافسة للمتبقيات املرتبطة 

باملاشية مشكلة كبيرة
بحاجة إلى استخدام لبعض  -

الوقت وذلك لالحساس الكامل 
مبنافعها

يتطلب بعض التدريب  -
التقني واالهتمام األولي 

بإدارة األعشاب
معدات محددة مطلوبة -
يجب التخطيط لترتيبات  -

التسويق بشكل مسبق

املكافحة املتكاملة للحشرات  -
)IPM(

إنتاج أكثر فعالية  -
انخفاض مخاطر حدوث أوبئة  -

نتيجة استخدام املبيدات احلشرية
انخفاض اخملاطر على البيئة  -

والصحة العامة بسبب 
انخفاض/تقليل استخدام 

املبيدات احلشرية

تدريب كافي للمزارعني والعاملني  -
في اإلرشاد 

إطار سياسي مثمر )ال يوجد دعم  -
على املبيدات احلشرية، تشجيع 

بحوث املكافحة املتكاملة 
للحشرات تعليم املزارعني، إلخ(

وجود معايير ملستويات متبقيات  -
املبيدات احلشرية ميكن أن 

يوفر حوافزا لتطبيق املكافحة 
املتكاملة للحشرات

تخفيض اخلسائر ملا بعد احلصاد  -
وتشجيع املنتجات ذات فترة 
الصالحية الطويلة )3.4.2(

تخفيض اخلسائر ملا بعد احلصاد -
تخفيض تكلفة النقل -
األغذية املغذية متوفرة بشكل  -

فوري في املناطق الريفية
الربح من خالل القيمة املضافة  -

يذهب إلى الفقراء
التوظيف والدخل لسكان املناطق  -

الريفية غير الزراعية

مكونات ذات جودة عالية،  -
واملعدات والطاقة متوفرة 

مت فحص وحتسني تقنية التصنيع -
مت تدريب املصنعني الريفيني  -
مواد التعليب والترقيم متوفرة  -

تشجيع إنتاج احلبوب املصنعة  -
بشكل اقل من قبل املصنعني 

 )3.4.2(

معدالت استخراج أعلى وبالتالي  -
وفرة أكثر )فقدان اقل للمنتجات 

اجلانبية(
جودة غذائية عالية للمنتجات -

هناك حاجة ملناقشتها واالتفاق  -
مع املصنعني

حمالت لتوعية السكان باجلودة  -
الغذائية العالية للمنتجات

إبالغ القطاع اخلاص حول تأثير  -
ارتفاع األسعار على ربحية 

االستثمارات في الزراعة وسالسل 
املواد الغذائية )3.4.2(

بشكل فوري يتم حتديد اإلجراءات  -
املصاحبة التي تزيد من االستثمار 

في الزراعة وسالسل املواد 
الغذائية

وفي املدى املتوسط، زيادة تدفق  -
االستثمار في القطاع، األمر الذي 
سوف يزيد اإلنتاج، يثبت األسواق، 

يزيد من تنوع املنتجات الغذائية 
املتوفرة في السوق ويوفر الوظائف

تعليق تراخيص البناء في األراضي  -
املزروعة )3.4.2(

يحد من توسيع البناء في األراضي  -
الزراعية

سوف يحدث توتر في املناطق  -
احلضرية وذلك بسبب انخفاض 

توافر البيوت وقد تصبح مكلفة 
أكثر

ميكن أن يشكل فرصا لإليجار  -
وممارسات الفساد
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Trade reforms and food security - Conceptualizing the linkages

Commodity Policy and Projections Service
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Towards appropriate agricultural trade policy for low-income developing countries

 FAO Trade Policy Technical Notes on Issues related to the WTO and Agriculture

No.14

Trade and Markets Division, FAO, Rome, 2006
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املعونات الغذائية
Food Aid in Response to Acute Food Insecurity
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ESA Working Paper No. 06-10
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Safety Nets and the Right to Food

FAO Information Paper, Rome
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national food security
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Linking Social Protection and Support to Small Farmer Development
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 Introducing basic social protection in low-income countries:
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Brooks World Poverty Institute, Working Paper 6
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 http://www.fao.org/docrep/008/af842e/af842e00.htm
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Understanding and Using Market Information

Andrew W. Shepherd

Marketing Extension Guide 2

 Marketing and Rural Finance Service, Agricultural Support Systems Division, FAO,
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Market Information Services: Theory and Practice
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حتليل سلسلة القيمة و/أو تطوير ورش العمل
Guidelines for rapid appraisals of agri-food chain performance in developing countries
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