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تمهيد
يأتي هذا اإلصدار لعام  2020من حالة أسواق السلع
الزراعية في حقبة حرجة من االقتصاد العالمي والنظم
الغذائية العالمية في حين تتضافر جهودنا من أجل مواجهة
الجائحة العالمية الناشئة عن تفشي كوفيد .19-

واألمن الغذائي في كل من المناطق الريفية والحضرية على
السواء .ويواجه المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة
العديد من التحديات التي من شأنها أن تق ّوض محاوالتهم
لزراعة منتجاتهم وتسويقها على نحو فعال .وستتسم بهذا
الصدد السياسات واآلليات التي تقوم عليها بأهمية حاسمة
لتشجيع إنتاجيتهم ومشاركتهم في األسواق.

لقد بيّنت لنا الجائحة بوضوح أ نّه في عالم مترابط ،تنتشر
األمراض وتأثيرات التدابير المتخذة الحتوائها بسرعة عبر
الحدود الوطنية .ومع أ ّن الجائحة ليست الموضوع الرئيسي
لهذا التقرير ،إال أنها تسلط الضوء على العالقة الوثيقة بين
إنتاج األغذية واستهالكها وتجارتها .ويؤكد هذا أهمية اعتماد
نهج متكامل إزاء النظم الغذائية وهو ما يجعل إطالق تقرير
حالة أسواق السلع الزراعية لعام  2020في هذا الوقت
بالذات مجد يًا للغاية.

وتساعد التكنولوجيات الرقمية األسواق على تحسين أدائها
وهي قادرة على زيادة فرص وصول المزارعين إليها.
ويمكن لالبتكارات على غرار التجارة اإللكترونية أن تعود
بالنفع على المزارعين والمستهلكين على حد سواء .لكن،
من أجل ضمان تشاطر مكاسب االبتكار الرقمي مع الفئات
األش ّد فق ًرا ،ال بد لنا من ردم الفجوة الرقمية القائمة حاليًا.
غير أنه من الصعب استباق مجمل التأثيرات المحتملة
لالبتكار التكنولوجي على طريقة زراعة األغذية وتجهيزها
وتجارتها واستهالكها .وبتنا نعلم اليوم أ ّن تحفيز استخدام
التكنولوجيا من شأنه أن يساعدنا على تحقيق مكاسب
ملحوظة في هذا المجال .لكن تجدر اإلشارة أيضً ا إلى أ ّن
بعض المخاطر المالزمة العتماد التكنولوجيا ليست مفهومة
بعد على أكمل وجه .ويجدر بنا تكثيف جهودنا المشتركة
وضمان أن توطّد الثورة الرقمية عملية التنمية.

وإني أدعوكم إلى قراءة التقرير مليًا لما يتضمنه من
معلومات هامة عن كيفية مساهمة األسواق في جعلنا أقرب
إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنبثقة عن خطة
عام  .2030ويتضمن تقرير عام  2020تحليالً لبيانات جديدة
عن التجارة واألسواق في مختلف أنحاء العالم .وهو يعرض
دراسة مفصلة لالتجاهات العالمية الرئيسية في أسواق
السلع الزراعية الغذائية لمعرفة كيفية جني ثمار المكاسب
االقتصادية والبيئية واالجتماعية وتحفيز التنمية.

إ ّن تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام  2020يشير
بوضوح إلى ضرورة أن نعتمد على األسواق باعتبارها جز ًء ا ال
يتجزأ من النظام الغذائي العالمي .ويكتسي هذا أهمية
ظل االختالالت الكبرى سواء أكانت نتيجة جائحة
خاصة في ّ
كوفيد 19-أو حاالت تفشي الجراد أو تغير المناخ.

وقد ازدادت تجارة المواد الغذائية والزراعية بأكثر من
الضعف باألرقام الحقيقية منذ عام  .1995وأصبحت البلدان
الناشئة والنامية مشاركة فعالة في األسواق العالمية ،حتى
أنها باتت تستحوذ اآلن على ثلث التجارة العالمية تقريبًا.
وقد أمكن من خالل التطورات التكنولوجية تحويل عمليات
اإلنتاج والتجارة ،ما ساعد في المقابل على بروز سالسل
القيمة العالمية في مجالي األغذية والزراعة.
وتشير تقديرات التقرير لعام  2020إلى أ ّن أكثر من ثلث
الصادرات العالمية من المواد الغذائية والزراعية يتم االتجار
بها ضمن سلسلة قيمة عالمية.

إ ّن لكل منا دو ًرا يؤديه في التنمية المستدامة والقضاء على
الجوع .وإ ّن منظمة األغذية والزراعة مستع ّد ة لمساندة
األعضاء فيها وشركائها في هذا المسعى.

ويعتبر هذا التقرير على وجه التحديد أ ّن حسن أداء
األسواق عامل أساسي من أجل التنمية والنمو االقتصادي.
وقد تشكل التجارة الدولية أداة فعالة وباإلمكان االستفادة
من األسواق لتحفيز النتائج االقتصادية واالجتماعية والبيئية
المستدامة .ومن شأن سالسل القيمة العالمية أن تس ّهل
على البلدان النامية اندماجها في األسواق العالمية.
فهي إضافة إلى ربط أسواقنا الخاصة بالمواد الغذائية
ارتبا طًا وثيقًا ،توفر آلية لنشر أفضل الممارسات وتشجيع
التنمية المستدامة.
ظل
لكن يجدر بنا أال نترك أيًا كان خلف الركب في ّ
التحوالت المتسارعة في األسواق .ال بل علينا مضاعفة
الجهود إلشراك المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في
سالسل قيمة غذائية حديثة ،بما يضمن المداخيل الريفية

شو دونيو

المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
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المنهجية
بدأ إعداد تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام  2020في يونيو/حزيران  .2019وبغية دعم الفريق المك لّف بكتابة
التقر ير ،تم تشكيل مجموعة استشارية تحر ير ية مؤلفة من خبراء في المنظمة وخبراء خارجيين .وتو لّت المجموعة
االستشارية التحر ير ية استعراض ومناقشة وتقديم المشورة بشأن تحليل التقر ير ومسوداته.
وقد ُع قدت حلقة عمل فنية بشأن سالسل القيمة العالمية في مقر منظمة األغذية والزراعة في روما يومي 21
و  22نوفمبر /تشرين الثاني  .2019وجمعت حلقة العمل الممارسين واألوساط األكاديمية وسائر أصحاب المصلحة
المعنيين من بلدان مختلفة لعرض ما قاموا به من بحوث ومناقشة المسائل التالية :تطور سالسل القيمة العالمية
لألغذية والزراعة وكيفية تغيير هذه السالسل ألسواق األغذية والتجارة؛ وأثر هذه السالسل من النواحي االقتصادية
واالجتماعية والبيئية؛ وكيفية تعز يز السياسات لمساهمة هذه السالسل في تحقيق التنمية المستدامة في قطاعي
وس عت حلقة العمل معارف المنظمة ووجهات نظرها بشأن هذه المسائل المطروحة.
األغذية والزراعة .وقد ّ
وأع ّد ت مجموعة من الخبراء تسع وثائق معلومات أساسية بشأن مجموعة من المسائل لالسترشاد بها في إعداد هذا
التقر ير .وشملت هذه الوثائق عمليتين اثنتين لوضع النماذج :إحداهما لتقييم أثر سالسل القيمة العالمية على
اإلنتاجية الزراعية ،واألخرى باستخدام نموذج عالمي للتوازن العام القابل للحساب بغرض تحليل آثار السياسات
التجار ية على المشاركة العالمية في سلسلة القيمة.
واستعرضت المجموعة االستشارية التحريرية المسودة األولى للتقرير التي ناقشها فريق اإلدارة التابع لمسار
التنمية االقتصادية واالجتماعية في المنظمة في مايو /أيار  .2020واستعرض كذلك الخبراء في جميع الشعب
الفنية في المنظمة مسودة التقر ير؛ فيما استعرض مكتب المدير العام ومسار التنمية االقتصادية واالجتماعية في
المنظمة التقرير النهائي .وس يُ عرض المضمون والنتائج المنبثقة عن تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020
على لجنة مشكالت السلع في اجتماعها المزمع عقده خالل شهر مارس/آذار .2021
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شكر وتقدير
تولّى إعداد تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام  2020فريق متعدد التخصصات في منظمة األغذية والزراعة (المنظمة) بإش راف السيد
بوبكر بن بلحسن ،مدير شعبة التجارة واألسواق لدى المنظمة ،و George Rapsomanikisكبير الخب راء االقتصاديين ومحرر تقرير حالة
أسواق السلع الزراعية لعام  .2020وق ّدم  Máximo Torero Cullenرئيس الخب راء االقتصاديين في منظمة األغذية والزراعة ،مسار التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،والفريق المعني بإدارة مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية ،توجيهات عامة.

فريق البحث والتحرير

تألّف فريق البحث والتحرير في شعبة األسواق والتجارة من  ،Andrea Zimmermannو ،Clarissa Roncato Baldinو،Edona Dervisholli
و( Evgeniya Korolevaالبيانات) ،وحسام عطا الله (البيانات) ،و ،George Rapsomanikisو.Rob Dellink

المجموعة االستشارية التحريرية

تل ّق ى فريق كتابة التقرير مالحظات وتوجيهات ق يّ مة من المجموعة االستشارية لتحرير تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020
وشملت :بوبكر بن بلحسن (مدي ر ،شعبة األسواق والتجارة لدى منظمة األغذية والزراعة) ،و( Carmel Cahillنائب المدير السابق
لشعبةالتجارة والزراعة لدى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية) ،و( David Blandfordجامعة والية بنسلفانيا)،
و( Hope Michelsonجامعة إيلينوي) ،و ( Jikun Huangجامعة بيكنغ) ،و( Johan Swinnenجامعة لوفن) ،و( Luca Salvaticiجامعة روما
تري) ،و( Máximo Torero Cullenرئيس الخب راء االقتصاديين ،مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية لدى المنظمة).

المساهمون

ساهم المؤلّفون الواردة أسماءهم في ما يلي في التقرير عن طريق تقديم وثائق المعلومات األساسية الفنية( Edona Dervisholli :منظمة
األغذية والزراعة) ،و( Eva-Marie Meemkenجامعة كورنيل) ،و( Felix Baquedanoمستشار لدى منظمة األغذية والزراعة) ،وIvan Đurić
(معهد ليبينيز للتنمية الزراعية في االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية) ،و( Hope Michelsonجامعة إيلينوي) ،و( Jikun Huangجامعة
بيجينغ) ،و( Johan Swinnenجامعة لوفن) ،و ( Leslie C. Verteramoجامعة كورنيل) ،و( Luca Salvaticiجامعة روما تري) ،وMiguel
( I. Gómezجامعة كورنيل) ،و( Pierluigi Montalbanoجامعة ال سابيينزا روما) ،و( Robertus Dellinkمنظمة األغذية والزراعة) وSilvia
( Nenciجامعة روما تري).

المساهمات اإلضافية

استفاد هذا التقرير من المعلومات المنبثقة عن حلقة العمل الدولية بشأن سالسل القيمة العالمية التي انعقدت يومي  21و22
نوفمبر /تشرين الثاني  2019في روما .وعرض خاللها الخب راء الواردة أسماءهم في ما يلي بحوثهم وأعمالهم:
( Carlo Altomonteجامعة بوكوني) ،و( Davide Del Preteمنظمة األغذية والزراعة) ،وEdona Dervisholli
(منظمة األغذية والزراعة) ،و( Koen Deconinckمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي) ،و( Luca Salvaticiجامعة روما تري)،
و( Marie-Agnès Jouanjeanمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)،
و( Pierluigi Montalbanoجامعة ال سابيينزا روما) ،و( Robertus Dellinkمنظمة األغذية والزراعة) ،و( Silvia Nenciجامعة روما تري)،
و( Sunghun Limجامعة مينيسوتا).
وتولى تقديم المداخالت من منظمة األغذية والزراعة كل من  Anna Larteyو Davide Del Preteو Elena Ilieو Nancy Aburtoو
.Siobhan Kelly

الدعم اإلداري

ق ّدمت  Francesca Biasettonالدعم اإلداري.
وق ّدم مركز خدمات االجتماعات والب رامج والتوثيق في شعبة المؤتمر والمجلس وشؤون الم راسم في منظمة األغذية والزراعة خدمات
الترجمة والطباعة.
وق دّمت المجموعة المعنية بالنشر في مكتب االتصاالت في المنظمة الدعم التحريري والخدمات في مجالي التصميم وتنسيق الشكل الخارجي،
الست.
إضافة إلى إنتاج الطبعات بجميع اللغات الرسمية
ّ
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موجز
و ا لتغذ ية و ا لصحة  .و هي ر و ا بط تحد د ها
ا أل سو ا ق  .و يبحث هذ ا ا لتقر ير في ا لسيا سا ت
و ا لمؤ سسا ت ا لتي بإ مكا نها تعز يز ا لنم ّو
ا ال قتصا د ي و تسخير ا أل سو ا ق ا لز را عية و ا لغذ ا ئية
للمسا همة في تحقيق نو ا تج مستد ا مة سو ا ء
أ كا نت ا قتصا د ية أ و ا جتما عية أ و بيئية .

التجارة واألسواق والتنمية المستدامة
تكمن ا لتجا رة و ا أل سو ا ق في صميم عملية
ا لتنمية  .و في مجا لي ا أل غذ ية و ا لز را عة  ،تو ّس ع
ا أل سو ا ق نطا ق خيا را ت ا لمستهلكين و تو لّد
حو ا فز للمز ا رعين  .و با لتا لي  ،فإ ن ا أل سو ا ق تم كّن
من تخصيص ا لمو ا رد على ا لنحو ا أل مثل و تو فّر
و سا ئل ا لر بط بين ا لز را عة و سا ئر قطا عا ت
ا ال قتصا د  ،ما يجعل ا أل سو ا ق حا سمة ا أل همية
للتح ّو ل ا لبنيو ي لال قتصا د  .و تم ثّل كيفية
إ سها م ا لتجا رة و ا أل سو ا ق في تحقيق ا لتنمية
ا لمستد ا مة مو ضو ع إ صد ا ر عا م  2 0 2 0من تقر ير
حا لة أ سو ا ق ا لسلع ا لز را عية .

و يستكشف تقر ير حا لة أ سو ا ق ا لسلع ا لز را عية
لعا م  2 0 2 0تط ّو ر ا لتجا رة وا أل سو ا ق و ينظر
في د و رهما في ا لنم ّو و ا لتنمية ا لمستد ا مة .
و هو ينظر با لتحد يد في نشأ ة سال سل ا لقيمة
ا لعا لمية في مجا لي ا أل غذ ية و ا لز را عة ؛ و في
مد ى مشا ركة ا لمزا رعين أ صحا ب ا لحيا زا ت
ا لصغيرة في ا لبلد ا ن ا لنا مية في سال سل
ا لقيمة ؛ و في ا آل ثا ر ا لتحو يلية للتكنو لو جيا
ا لرقمية على ا أل سو ا ق .

و تؤ د ي ا أل سو ا ق ا لتي تعمل بشكل جيد د و ًر ا
مه ًم ا في د فع عجلة ا لنم ّو ا ال قتصا د ي ؛ و لك ّن
آ لية ا لسو ق ال تضمن تو فير مجمل ا لمنا فع
ا ال جتما عية و ا لبيئية ا لتي تعتبر أ سا سية
للتنمية ا لمستد ا مة  .و في بعض ا لحا ال ت  ،قد
تفشل ا أل سو ا ق في ا لتو فيق بين مصلحة ا أل فرا د
ككل  ،و لكن أ يضً ا ا حتيا جا ت
ّ
و مصلحة ا لمجتمع
ا ألجيا ل ا لمقبلة ا لتي تشكل جز ًء ا ال يتجز أ من
خطة ا لتنمية ا لمستد ا مة لعا م .2 0 3 0

تطور التجارة واألسواق
ّ

منذ عا م  ،1 9 9 5زا د حجم ا لتجا رة ا لد ولية في
ا أل غذ ية و ا لز را عة بأ كثر من ا لضعف با أل رقا م
ا لحقيقية حتى و صلت قيمته إ لى 1 . 5
ترليون د وال ر أ مر يكي في عا م  .2 018وتشا رك
ا ال قتصا د ا ت ا لنا شئة و ا لبلد ا ن ا لنا مية على
نحو متز ا يد في ا أل سو ا ق ا لعا لمية للمنتجا ت
ا لز را عية و ا لغذ ا ئية ؛ و قد ا رتفعت صا د را تها إ لى
ما يز يد عن ثلث إ جما لي ا لصا د را ت ا لعا لمية .

و تهد ف خطة ا لتنمية ا لمستد ا مة لعا م 2 0 3 0
و أ هد ا ف ا لتنمية ا لمستد ا مة ا لمنبثقة عنها
و عد د ها  1 7هد فًا  ،إ لى تو فير مستقبل
أ فضل و أ كثر ا ستد ا مة للجميع  .و هي تتصد ى
للتحد يا ت ا لعا لمية ا لتي نو ا جهها بما يشمل
ا لقضا ء على ا لفقر و ا لجو ع و إ عا د ة ا لمو ا رد
ا لطبيعية إ لى ما كا نت عليه  ،و إ د ا رتها
على نحو مستد ا م  .و تد مج أ هد ا ف ا لتنمية
ا لمستد ا مة ا أل بعا د ا لثال ثة للتنمية ا لمستد ا مة
أ ي ا لبعد ا ال قتصا د ي و ا الجتما عي و ا لبيئي  ،مع
مقا صد مترا بطة على نحو و ثيق .

و يعز ى هذ ا ا لنم ّو في ا لتجا رة إ لى د وا فع ع ّد ة .
فقد أ ّد ى ا نخفا ض تكا ليف ا لنقل إ لى خفض
كلفة ا لمبا د ال ت ا لتجا ر ية  .و تم ثّل ا لسيا سا ت
ا لتجا ر ية و ا نخفا ض ا لتعر يفا ت على ا لمد خال ت
 نتيجة ا تفا ق منظمة ا لتجا ر ة ا لعا لمية بشأ نا لز را عة ا لذ ي د خل حيز ا لنفا ذ في ينا ير /كا نو ن
ا لثا ني  1 9 9 5و ا لعد يد من ا ال تفا قا ت ا لتجا ر ية
ا لثنا ئية و ا إل قليمية  -د و ا فع رئيسية كا منة و را ء
تشجيع ا لتجا رة في ا أل غذ ية و ا لز را عة .

و تم ثّل ا لز را عة عنص ًر ا محو ر يً ا في خطة
عا م  .2 0 3 0و تُظهر معظم أ هد ا ف ا لتنمية
ا لمستد ا مة ا لر و ا بط ا لقا ئمة بين ا لز را عة و ا أل من
ا لغذ ا ئي  ،و ا لنم ّو ا ال قتصا د ي  ،و ا لعما لة  ،و ا لقضا ء
على ا لفقر ،و إ د ا رة ا لبيئة و ا لمو ا رد ا لطبيعية ،

وأ ّد ت هذ ه ا لد وا فع  ،إ لى جا نب ا رتفاع
ا لمد ا خيل في ا لبلد ا ن ا لمتقد مة و ا لنا مية على
ا لسو ا ء  ،إ لى تحفيز تو ّس ع ا لتجا رة في ا أل غذ ية
و ا لز را عة  .و يرتبط نم ّو ا لد خل أ يضً ا با ال تجا ها ت
| | viii

و قد تو قف تطو ر سال سل ا لقيمة ا لعا لمية
للتجا رة ا لد و لية في ا أل غذ ية و ا لز را عة بسبب
ا أل زمة ا لما لية في عا م  .2 0 0 8ومنذ ذ لك
ا لحين  ،أ ث ّر تبا طؤ ا ال قتصا د ا لعا لمي  ،خا صة
في ا ال قتصا د ا ت ا لنا شئة  ،على ا لتجا رة و سال سل
ا لقيمة ا لعا لمية  .و منذ ا أل شهر ا أل و لى من عا م
 ،2 0 2 0تو ا جه ا أل سو ا ق ا لمحلية و ا لعا لمية
على ا لسو ا ء تحد يا ت كبيرة مرة أ خر ى بسبب
تفشي فير و س كو فيد  - 1 9و ا لقيو د ا لتي فرضت
على تن ّق ل ا لسكا ن و ا لسفر ا لد و لي الحتو ا ء
ا نتشا ر ا لجا ئحة  .و من ا لمتو قع أ ن تض ّر ا لجا ئحة
وآ ثا رها با لتجا رة بشكل ملحو ظ  .و أ شا رت
منظمة ا لتجا رة ا لعا لمية إ لى أ ن تجا رة ا لسلع
ا لعا لمية ستنخفض بنسبة تترا و ح بين  1 3و 3 2
في ا لما ئة بسبب جا ئحة كو فيد  1 9 -ا لتي أ ّد ت
إ لى تعطيل ا أل نشطة ا ال قتصا د ية .

ا لد يمغرا فية  ،مثل ا لتو ّس ع ا لحضر ي  ،و هي
ا تجا ها ت تنطو ي على أ سا ليب عيش جد يد ة
و تغيرا ت في ا أل نما ط ا لغذ ا ئية  ،ما يؤ ثر في
ا لتجا رة و ا أل سو ا ق  .و مع تق ّد م ا لبلد ا ن  ،يستهلك
ا لس كّا ن كميا ت أ قل من ا لمو ا د ا لغذ ا ئية
ا أل سا سية و كميا ت أ كبر من ا للحو م و منتجا ت
ا أل لبا ن و ا لفا كهة و ا لخضا ر .و تتج لّى هذ ه
ا لتغيرا ت ا لتي تطرأ على ا أل نما ط ا لغذ ا ئية في
أ نما ط ا لتجا رة ا لد و لية .
و يحد ث ا لتو ّس ع ا لحضر ي في ا لبلد ا ن ا لنا مية
مثل ،
بو تيرة أ سر ع مما كا نت عليه في أ و ر و با ً
وقد أ ثر ذ لك في أ سوا ق ا أل غذ ية ا لمحلية  .وأ ّد ى
تفضيل ا لمستهلكين للخيا ر ا ت ا لمر يحة و جو د ة
ا أل غذ ية و سال متها إ لى تعز يز ا لتنسيق ا لعمو د ي
لسال سل ا لقيمة ا لغذ ا ئية  .و في بلد ا ن آ سيا
و أ مر يكا ا لال تينية و منطقة ا لبحر ا لكا ر يبي ،
زا د ت مبيعا ت سال سل ا لمتا جر ا لكبر ى ا لرا ئد ة
بما يصل إ لى عشرة أ ضعا ف بين مطلع ا لقر ن
ا لما ضي و عا م  .2 0 1 8و في أ فر يقيا جنو ب
ا لصحرا ء ا لكبر ى  ،يميل أ يضً ا س كّا ن ا لمنا طق
ا لحضر ية إ لى ا لتبضّ ع في ا لمتا جر ا لكبر ى
و ينفقو ن حصة أ كبر من مد خو لهم على تنا و ل
ا لطعا م خا ر ج منا ز لهم .

و تسند ا لحكو ما ت و ا لقطا ع ا لخا ص أ و لو ية
عا لية للحفا ظ على سال سل ا لقيمة ا لغذ ا ئية
و حسن عملها في ظل ا لقيو د ا لمفر و ضة على
ا لتن ّق ل  .و ت ُبذ ل ا لجهو د إل قا مة ا لصال ت بين
منا طق إ نتا ج ا أل غذ ية و ا لمرا كز ا لحضر ية من
خال ل قنو ا ت خا صة ( با تبا ع تد ا بير ا لسال مة ،
مثل إ جرا ء ا لفحو ص  ،و ا لتبا عد ا لجسد ي و غير
ذ لك من مما رسا ت ا لنظا فة ) لتسر يع و تيرة
تسليم ا أل غذ ية ا لمغ ّذ ية و ا لقا بلة للتلف إ لى
ا لسكا ن ا لمتضر ر ين  .و على ا لمستو ى ا لعا لمي ،
ا لتزم و ا ضعو ا لسيا سا ت في ا لعد يد من ا لبلد ا ن
ا لرئيسية ا لمص ّد رة لأل غذ ية بعد م فرض تد ا بير
تجا ر ية تقييد ية  ،مثل حظر ا لتصد ير  ،لضما ن
ا ستمرا ر ا لتجا رة في نقل ا لمنتجا ت ا لغذ ا ئية
و ا لز را عية من منا طق ا لفا ئض ا لغذ ا ئي إ لى
منا طق ا لعجز ا لغذ ا ئي  ،ما يع ّز ز با لتا لي ا أل من
ا لغذ ا ئي على ا لمستو ى ا لعا لمي .

و في ا لو قت نفسه  ،أ ّد ى ا لتقد م ا لمحر ز على
صعيد ا لتكنو لو جيا ا لر قمية إ لى تحسين
ا ال تصا ال ت بين ا لسكا ن  ،و هو ما يؤ ثر في ا لعمق
على ا ال قتصا د ا ت و ا لمجتمعا ت  .فيؤ د ي تحسين
ا ال تصا ال ت إ لى تو ليد قرب ثقا في ما يؤ ثر بد و ره
على ا أل فضليا ت ا لغذ ا ئية لد ى ا لمستهلكين .
و كذ لك يمكن للمز ا ر عين و ا لشركا ت تنسيق
عمليا تهم على نحو أ فضل عبر ا لحد و د بفضل
سهو لة ا لتو ا صل بين ا لطرفين و بإ مكا نهم أ ن
يصبحو ا جز ًء ا من سال سل ا لقيمة ا لعا لمية .
و تشير ا لتقد يرا ت في هذ ا ا لتقر ير إ لى أ ن أ كثر
من ثلث ا لتجا رة في ا أل غذ ية و ا لز را عة يجر ي في
إ طا ر سال سل ا لقيمة ا لعا لمية و يعبر ا لحد و د
مرتين على ا أل قل  ،بما أ نه يجر ي أ ولً تصد ير
ا لسلع ا أل و لية ليتم تجهيز ها إ لى منتجا ت
غذ ا ئية يُ عا د تصد يرها في ما بعد .

مساهمة سالسل القيمة العالمية الزراعية
النمو االقتصادي
والغذائية في ّ

أ صبحت سال سل ا لقيمة ا لعا لمية جز ًء ا ها ًم ا
من تجا رة ا أل غذ ية و ا لمنتجا ت ا لز را عية  .و ت ُج ّز ئ
سال سل ا لقيمة ا لعا لمية عملية ا إل نتا ج إ لى
مر ا حل في بلد ا ن مختلفة لتحقيق ا لمكا سب
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موجز

على مستو ى ا لكفا ء ة  .و يتيح ذ لك للمز ا رعين
و ا لشركا ت في ا لبلد ا ن ا لنا مية فرصة تخ طّي
ا لعقبا ت ا لنا جمة عن ا ال فتقا ر إ لى قطا عا ت
غذ ا ئية محلية متطو ر ة بما فيه ا لكفا ية
و مو ّج هة نحو ا لتصد ير .و أ صبح لد ى ا لس كّا ن
ا لمز يد من ا لخيا را ت للمشا ركة في ا أل سو ا ق
ا لعا لمية  ،و با ت بإ مكا نهم ا ال ستفا د ة على نحو
أ فضل من ميزتها ا لنسبية في أ ي مرحلة من
مر ا حل سلسلة ا لقيمة ا لتي يختا ر و نها .

حا جة إ لى بذ ل جهو د فعا لة لمرا عا ة ا عتبا را ت
ا ال ستد ا مة في ا لتجا رة .
و تتسم ا لسيا سا ت ا لتجا ر ية بأ همية حا سمة .
فبما أ ّن سال سل ا لقيمة ا لعا لمية تعبر بلد ا نًا
مختلفة  ،تجتا ز ا لمنتجا ت ا لحد و د عد ة مرا ت
كل منها  .و با لتا لي ،
و تخضع للتعر يفا ت في ّ
يمكن أ ن يسا عد خفض ا لحو ا جز ا لتجا ر ية
و تقليص عد د ها في تعز يز سال سل ا لقيمة
ا لعا لمية  .و هذ ا أ مر ها م با لنسبة إ لى ا لبلد ا ن
ا لنا مية  .و يمكن لخفض ا لتعر يفا ت على
ا لو ا رد ا ت في سلسلة ا لقيمة ا لعا لمية  ،أ ن يز يد
من ا لمد خال ت و ا لمنتجا ت ا لو سيطة ا لمستو رد ة .
و يحفز ذ لك بد و ره ا إل نتا ج و ا لصا د را ت  ،فيح قّق
مكا سب كبيرة في ا إل نتا جية و ا لعما لة و ا لد خل .

و با لنسبة إ لى ا لبلد ا ن ا لنا مية  ،يمكن لسال سل
ا لقيمة ا لعا لمية أ ن تكو ن و سيلة ها مة للنم ّو .
إ ذ يمكن لهذ ه ا لسال سل ا لتي يجر ي تنسيقها
عن كثب  ،أ ن تز يد من آ ثا ر ا لتجا رة ا لد ولية
على ا لنم ّو  -فقد تز يد ا آل ثا ر غير ا لمبا شرة
تحس ن
للتكنو لو جيا و ا لمعا ر ف من ا إل نتا جية و ّ
فرص ا لعمل و تز يد ا لمد ا خيل  .و تشير ا لبحو ث
ا لتي أ جر يت في إ طا ر تقر ير حا لة أ سو ا ق ا لسلع
ا لز را عية لعا م  ،2 0 2 0إ لى أ نّه في ا لمتو ّس ط
و على ا لمد ى ا لقصير ،قد تؤ د ي ز يا د ة مشا ركة
قطا ع ا لز را عة في سال سل ا لقيمة ا لعا لمية
بنسبة  1 0في ا لما ئة إ لى ا رتفا ع إ نتا جية ا ليد
ا لعا ملة بحو ا لي  1 . 2في ا لما ئة  .و يتج لّى هذ ا
ا أل ثر ا لفو ر ي أ يضً ا من خال ل ا آل ثا ر ا إل يجا بية
ا لطو يلة ا أل مد و ا لمستد ا مة على ا إل نتا جية
و ا لتي من شأ نها أ ن تعو د بمنا فع ها مة على
ا لبلد ا ن ا لنا مية .

و يمكن أ ن يؤ د ي فتح ا أل سو ا ق ا لعا لمية
و تشجيع سال سل ا لقيمة ا لعا لمية إ لى إ حد ا ث
آ ثا ر غير مبا شرة ها مة عن طر يق نقل
ا لتكنو لو جيا و ا لمعا ر ف  .و لكن  ،كي تكو ن
هذ ه ا آل ثا ر مكا سب د ا ئمة  ،ال ب ّد من و ضع
سيا سا ت تكميلية لتعز يز ا لقد ر ة ا لتنا فسية ،
مثل ا لتد ا بير ا لتي تحسن ا لحو كمة و ا لبنى
ا أل سا سية  ،و ترفع مستو ى ا لمها را ت و تز يل
ا لقيو د في أ سو ا ق ا لعمل  .غير أ ن هنا ك شو ا غل
بشأ ن ا آل ثا ر ا لقصيرة ا أل جل ا لنا جمة عن
ا نفتا ح ا لتجا ر ة  ،ال سيما تلك ا لمتر تبة على
تو ز يع ا لد خل و ا نعد ا م ا لمسا و ا ة .

و يمكن أ ن تسفر ز يا د ة ا لمشا ركة في سال سل
ا لقيمة ا لعا لمية عن نتا ئج بيئية إ يجا بية
و سلبية  .فمن جهة  ،تعز ز سال سل ا لقيمة
ا لعا لمية ا لنم ّو ؛ و من جهة أ خر ى  ،قد ال تؤ د ي
با لضر و رة إ لى إ د ا رة ا لمو ا رد ا لطبيعية على نحو
أ فضل  .فعلى سبيل ا لمثا ل  ،ثمة مخا و ف من
أ ن تسا هم ز يا د ة إ نتا ج ا لمحا صيل ا لمخصصة
للتصد ير ،نتيجة ا ال نفتا ح ا لتجا ر ي  ،إ لى إ ز ا لة
ا لغا با ت  .و لك ّن سال سل ا لقيمة ا لعا لمية
ا لم تّ سقة مع أ هد ا ف ا لتنمية ا لمستد ا مة  ،و منها
مثل تلك ا لتي تلتز م با لقو ا عد و ا لمعا يير ،
ً
قد تنشر تكنو لو جيا ت و مما ر سا ت مستد ا مة .
و يمكنها في ا لو قت نفسه  ،تعز يز ا إل نتا جية
و نم ّو ا لد خل عبر مختلف ا لبلد ا ن  .و ثمة

و يمكن ال تفا قا ت ا لتجا رة ا إل قليمية أ ن تكو ن
مفيد ة في تعز يز ا لتجا رة في سال سل ا لقيمة
ا لعا لمية  .فمن شأ ن خفض ا لتعر يفا ت بين
ا أل طرا ف ا لمو قّعة على هذ ه ا ال تفا قا ت أ ن يعز ز
ا لتنسيق ا لعمو د ي و سال سل ا لقيمة  .و يمكن
لتغطية هذ ه ا ال تفا قا ت للعد يد من ا لقطا عا ت
ا ال قتصا د ية أ ن يعز ز أ ثرها على سال سل ا لقيمة
ا لعا لمية لأل غذ ية ا لز را عية  ،بما أ ن حصة كبيرة
من قيمة صا د را ت ا لمو ا د ا لز را عية ا لغذ ا ئية
تتأ تى من قطا عا ت أ خر ى إ لى جا نب ا أل غذ ية
مثل  ،يتأ ت ّى
أ و ا لز را عة  .فعلى ا لصعيد ا لعا لمي ً
نحو  3 8في ا لما ئة من ا لقيمة ا لمضا فة في
ا لصا د را ت ا لغذ ا ئية من ا لخد ما ت ا لمستو رد ة .
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و يمكن ال تفا قا ت ا لتجا رة ا إل قليمية أ يضً ا
أ ن تتضمن بنو ًد ا بشأ ن سيا سة ا لمنا فسة أ و
تو حيد ا لمعا يير ،ما يؤ د ي إ لى إ صالح ا لسيا سا ت
و ا رتفا ع مستو يا ت ا لتكا مل بين ا أل طرا ف
ا لمو قّعة على هذ ه ا ال تفا قا ت  .و مع أ ن ا لكثير ين
يعتبر و ن أ ن هذ ه ا ال تفا قا ت هي بمثا بة ركا ئز
لنظا م تجا ر ي عا لمي  ،ال ب ّد من ا ستكما ل ز يا د ة
ا لتركيز على ا لتجا رة ا إل قليمية من خال ل
تشجيع ا لتجا ر ة ا لمتعد د ة ا أل طرا ف للمسا همة
في ا لنم ّو ا ال قتصا د ي للبلد ا ن  ،مثل تلك ا لو ا قعة
في أ فر يقيا جنو ب ا لصحرا ء ا لكبر ى  ،و هي بلد ا ن
تقو م بمعظمها بمبا د ال ت تجا ر ية مع ا لشركا ء
ا لعا لميين بد لً من ا لشركا ء ا إل قليميين .

و تقتضي ا لصد ما ت ا لعا لمية مثل ا أل زمة
ا لما لية في عا م  2 0 0 8و جا ئحة كو فيد 1 9 -
تعا و نًا و تنسي ًق ا د و ليين بد لً من ا تخا ذ تد ا بير
تعز ز ا ال كتفا ء ا لذ ا تي ا لغذ ا ئي  ،ال سيما عند ما
ال تحد ث ا آل ثا ر في جميع ا لبلد ا ن في ا لو قت
سبيل فعا ًل
ً
نفسه  .و با لتا لي  ،تو فر ا لتجا رة
لتحسين إ د ا رة ا لمخا طر ا لنا جمة عن ا لصد مة
و ز يا د ة ا لقد رة على ا لصمو د  .و في سيا ق
كو فيد  ،1 9 -يمكن للجهو د ا لرا مية إ لى تقليص
ا ال ختال ال ت في سال سل ا لقيمة ا لعا لمية إ لى
ا لحد ا أل د نى و تعز يز تجا رة ا لمنتجا ت ا لغذ ا ئية
و ا لز را عية  ،أ ن تحقق منا فع قصيرة و طو يلة
ا ألجل على ا لسو ا ء .

أثر كوفيد  19-على تجارة المنتجات الغذائية
والزراعية وسالسل القيمة العالمية

إدماج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في
سالسل القيمة لتحقيق التنمية المستدامة

أ ّد ت ا أل زمة ا لما لية في عا م  2 0 0 8وا لتبا طؤ
ا ال قتصا د ي ا لنا جم عنها إ لى تع ثّر تطو ر سال سل
ا لقيمة ا لعا لمية لأل غذ ية و ا لمنتجا ت ا لز ر ا عية ،
و من ا لمتو قع أ ن تؤ د ي جا ئحة كو فيد  1 9 -إ لى
مز يد من ا الختال ال ت في إ مكا نا ت هذ ه ا لسال سل
في ا لتجا رة ا لعا لمية و ا لنم ّو  .و تشجع سال سل
ا لقيمة ا لعا لمية ا لر و ا بط ا لتجا ر ية ا لتي تعمل
بمثا بة قنو ا ت لنقل ا لتكنو لو جيا و ا لمعا ر ف
خال ل فترا ت ا لنم ّو ا ال قتصا د ي ؛ و با لمثل ،
بإ مكا نها نقل ا لصد ما ت ا ال قتصا د ية و آ ثا رها .
و في ا لو قت ا لذ ي تحا و ل فيه ا لشركا ت معا لجة
ا لمقا يضا ت بين ا لكفا ء ة و ا لقد رة على ا لصمو د
مع ا لتبا طؤ ا ال قتصا د ي  ،قد تسعى إ لى تو طين
ا إل نتا ج ا لغذ ا ئي من خال ل إ عا د ة أ نشطة ا إل نتا ج
إ لى بلد ا لمنشأ حيثما تسمح ا أل غذ ية بذ لك .

إ ّن ا لعال قة بين ا لتجا رة و ا لنم ّو هي عال قة
معقد ة  ،و ما ز ا ل تأ ثير ا لعو لمة على تو ز يع
ا لد خل في ا لبلد ا ن و في ما بينها قيد
ا لمنا قشة منذ و قت طو يل  .و مع تو ّس ع
ا لتجا ر ة  ،تحقق جميع ا لبلد ا ن ا لمكا سب ،
و يشهد ا لعد يد منها معد ال ت نمو سر يعة .
و لكن  ،في ا لو قت نفسه  ،قد ت تّ سع ا لفجو ة
بين ا لبلد ا ن ا لنا مية ا لمنخفضة ا لد خل
و ا ال قتصا د ا ت ا لمتقد مة و ا لنا شئة  .و يشير
بعض ا لمح لّلين إ لى أ ن قو ى ا لعو لمة ال تعو د
با لنفع على تلك ا لتي ال تستطيع ا لمنا فسة
على ا لصعيد ا لعا لمي .
مثل  ،تتمثل إ حد ى
ففي مجا ل ا لز را عة ً
ا لمسا ئل ا لرئيسية في كيفية إ د ما ج ا لمز ا رعين
أ صحا ب ا لحيا زا ت ا لصغيرة في ا أل سو ا ق
ا لعا لمية و ا لمحلية على ا لسو ا ء و إ شرا كهم
في عملية ا لتنمية  .و في ا لبلد ا ن ا لنا مية ،
يبيع تقر ي بً ا جميع ا لمز ا ر عين منتجا تهم
إ لى ا أل سو ا ق و يشتر و ن منها  .ولك ّن أ د ا ء
ا أل سو ا ق ضعيف و تكا ليف ا لمعا مال ت مرتفعة .
و ما زا لت مع ّد ال ت تسو يق ا لمنتجا ت لد ى
ا لعد يد من ا لمز ا رعين أ صحا ب ا لحيا زا ت
ا لصغير ة منخفضة  .فبا لنسبة إ لى ا لعد يد

و من شأ ن هذ ه ا ال سترا تيجيا ت أ ن تق ّو ض بشكل
كبير ا لمكا سب ا لنا تجة عن ز يا د ة ا لكفا ء ة
و ا لمرتبطة با لميزة ا لنسبية  ،و قد تز يد أ سعا ر
ا لمو ا د ا لغذ ا ئية ا لمحلية  ،و هو أ مر غير مرغو ب
فيه في ظل ا نخفا ض ا لمد ا خيل  .و يع ّد ا ال عتما د
على ا أل غذ ية و ا لمنتجا ت ا لز را عية من مصا د ر
محلية و متعد د ة من مختلف أ نحا ء ا لعا لم ،
شكل من أ شكا ل ا لقد رة على ا لصمو د أ ما م
ً
ا نعد ا م ا أل من ا لغذ ا ئي وا ال نكما ش ا ال قتصا د ي .
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منهم  ،ال تؤ د ي ا أل سو ا ق  ،مثل أ سو ا ق ا لتأ مين
و ا لتسليف  ،و ظيفتها  ،و هي غا ئبة كل يً ا  .و لهذ ا
ا أل مر تد ا عيا ت ها مة على ا أل من ا لغذ ا ئي و سبل
ا لعيش و ا لتنمية .

هذ ه ا لبرا مج أ يضً ا عر ضة للتغييرا ت  ،و قد
تلغى في ا لكثير من ا أل حيا ن  .فمعد ل
ا ال نسحا ب من هذ ه ا لبرا مج مرتفع  ،إ ذ يو قّع
ا لمز ا ر عو ن على ا لعقو د و ينسحبو ن منها ،
ر بما أل نهم يجد و ن صعو با ت في ا ستيفا ء
متطلبا ت ا لجو د ة أ و أل ن ا لمشا ركة ال تكو ن
مر بحة مقا رن ًة مع ا أل نشطة ا لبد يلة  .إ ّن
مشا ركة هؤ ال ء ا لمز ا رعين على نحو مستد ا م
ضر و ر ية إ ذ ا ما أ را د ت ا أل سو ا ق و سال سل ا لقيمة
ا لمسا همة في تحقيق ا لتنمية  .و ستكو ن
ا لتأ ثير ا ت ا إل يجا بية للز ر ا عة ا لتعا قد ية أ كبر
با لنسبة إ لى ا لمز ا ر عين إ ذ ا كا نت مشا ركتهم
متو ا صلة  ،إ ذ تستغر ق ا ال ستثما را ت في ا أل صو ل
ا إل نتا جية و ا لتكنو لو جيا ت و ا لمعا ر ف و ق تً ا
لتو ليد ا لمنا فع .

و قد تؤ د ي نشأ ة سال سل ا لقيمة ا لعا لمية
و متطلبا تها ا لصا ر مة في ما يتعلق بجو د ة
ا أل غذ ية و سال متها إ لى تهميش أ صحا ب
ا لحيا ز ا ت ا لصغير ة بد ر جة أ كبر  ،عل ًم ا أ نهم
يتمتعو ن با لقليل من ا لمها ر ا ت و بقد ر ة
محد و د ة على ا لحصو ل على ا لتكنو لو جيا
و ا لمد خال ت  .و با لتا لي  ،فإ ّن ا لسيا سا ت ا لعا مة
ضر و ر ية لتهيئة بيئة تم كّن ا أل سو ا ق من
مثل من خال ل تحسين ا لهيا كل
ا ال زد ها رً ،
ا أل سا سية و ا لخد ما ت في ا أل ر يا ف و ا لتعليم
و ا لتكنو لو جيا ا إل نتا جية  .و با إل ضا فة إ لى هذ ه
ا لسيا سا ت  ،يمكن للنما ذ ج ا لتجا ر ية ا لشا ملة ،
مثل ا لز ر ا عة ا لتعا قد ية ا لتي يقو د ها ا لقطا ع
ا لخا ص و تد عمها ا لحكو ما ت و ا لمجتمع
ا لمد ني  ،أ ن تسا عد ا لمز ا رعين على ا ال ند ما ج
في سال سل ا لقيمة ا لحد يثة و ا أل كثر تعقي ًد ا .

و يمكن لز يا د ة تسو يق ا لمنتجا ت و ا لتجا رة
تحس ن ا لمد ا خيل و سبل ا لعيش و لك ّن ها
أن
ّ
قد تؤ د ي  ،في ا لو قت نفسه  ،إ لى نو ا تج بيئية
غير مرغو ب فيها  .فقد يؤ د ي تكثيف ا إل نتا ج
لمخص ص للتصد ير ،ا لذ ي يح ّف زه
ا لز را عي ا
ّ
ا ال نفتا ح ا لتجا ر ي و ا لعو لمة  ،إ لى تلو ث ا لميا ه
و ز يا د ة ا نبعا ثا ت غا زا ت ا الحتبا س ا لحرا ر ي
و فقد ا ن ا لتنو ع ا لبيو لو جي  .و تنجم عن ذ لك
ككل من نا حية
ّ
تكا ليف يتك بّ د ها ا لمجتمع
تر ّد ي جو د ة ا لميا ه و ا الحترا ر ا لعا لمي و ترا جع
تلقيح ا لمحا صيل .

و تشمل ا لحلو ل ا لمبتكرة أ يضً ا برا مج متعد د ة
ا أل و جه تعا لج في ا لو قت نفسه ا لقيو د
ا لمتعد د ة ا لتي يو ا جهها ا لمز ا رعو ن في مجا ل
ا لتسو يق و ا لتكنو لو جيا و ا لتمو يل  .فعلى سبيل
ا لمثا ل  ،يمكن لبرا مج ا لز را عة ا لتعا قد ية أ ن
تتحا شى أ و جه ا لقصو ر في ا أل سو ا ق ا لمتعلقة
بمخا طر ا أل سعا ر ،و ا لحصو ل على مد خال ت
ا إل نتا ج  ،و ا لقر و ض ا ال ئتما نية  ،و ا لتكنو لو جيا
تحس ن
و ا لمعا رف  .و يمكن لهذ ه ا لبرا مج أ ن
ّ
ا إل نتا جية  ،و ترفع معد ال ت تسو يق ا لمنتجا ت
و تز يد ا لمد ا خيل و تح ّد من ا لفقر .و رغم قد رة
ا لز را عة ا لتعا قد ية على تحسين فرص ا لو صو ل
إ لى سال سل ا لقيمة و تو ليد ا لمنا فع للعد يد من
أ صحا ب ا لحيا ز ا ت ا لصغيرة  ،فإ ن تأ ثيرا تها قد
تكو ن متن ّو عة للغا ية .

ولد ى ا لحكو ما ت مجمو عة من ا أل د و ا ت
ا لسيا سا تية لمعا لجة هذ ه ا لتكا ليف  .فعلى
سبيل ا لمثا ل  ،يمكن للضرا ئب أ ن تحثّ
ا أل سو ا ق على أ خذ مختلف ا لتكا ليف ا لبيئية
ا لتي يتحم لّها ا لمجتمع في ا ال عتبا ر .و إ لى
جا نب ا لسيا سا ت ا لعا مة  ،يمكن لبعض
ا لترتيبا ت ا ال ستفا د ة من ا أل سو ا ق لمو ا ء مة
ا لتطلعا ت ا لخا صة مع تطلعا ت ا لقطا ع ا لعا م ؛
و بذ لك يمكن لهذ ه ا لترتيبا ت أ ن تسا هم في
تحقيق ا لتنمية ا لمستد ا مة  ،ال سيما في سيا ق
سال سل ا لقيمة ا لعا لمية  .و يمكن لسال سل
ا لقيمة ا لمقترنة ببرا مج إ صد ا ر شها د ا ت
ا ال ستد ا مة إ رسا ء أ سو ا ق لأل غذ ية ا لمنتجة على
نحو مستد ا م .

فقد تستبعد بر ا مج ا لز ر ا عة ا لتعا قد ية
ا لمز ا رعين ا لذ ين يملكو ن أ را ض صغيرة ج ًد ا ،
ما يحو ل د و ن ا لنجا ح في معا لجة مسا ئل
ا نعد ا م ا لمسا و ا ة على نحو تا م  .و قد تكو ن
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و تكتسي معا يير ا ال ستد ا مة مز ي ًد ا من ا أل همية
في ا أل سو ا ق ا لعا لمية  ،ال سيما با لنسبة إ لى
ا لمنتجا ت ا لعا لية ا لقيمة ا لتي لها صال ت
را سخة في سال سل ا لقيمة ا لعا لمية  .و قد أ ّد ى
تز ا يد طلب ا لمستهلكين على ا لمنتجا ت ا لتي
تحصل على شها د ا ت ا ال ستد ا مة إ لى ا رتفا ع حصة
ا أل را ضي ا لز را عية ا لخا ضعة لنظم إ صد ا ر هذ ه
ا لشها د ا ت  .و يجر ي إ صد ا ر شها د ا ت ا ال ستد ا مة
لحو ا لي ر بع مسا حة ا أل را ضي ا لمز ر و عة با لبن
و ا لكا كا و عا لم يً ا ا ستنا ًد ا إ لى معا يير ا ال ستد ا مة
ا لتي و ضعتها منظما ت غير حكو مية و ا لقطا ع
ا لخا ص  .و تق ّد م ا لسو ق ا لمعلو ما ت ا لمتع لّقة
با أل سعا ر .و من شأ ن تسخير آ لية ا لسو ق لتقد يم
معلو ما ت عن كيفية إ نتا ج ا أل غذ ية و ا لفو ا ئد
ا لمتر تّبة على ا لبيئة و ا لمجتمع  ،أ ن يعا لج
ا لمقا يضا ت ا لقا ئمة بين ا أل هد ا ف ا ال قتصا د ية
و ا ال جتما عية و ا لبيئية .

من نسبة  11إ لى  3 8في ا لما ئة من إ جما لي
ا لمشتر يا ت ا لغذ ا ئية با لتجز ئة في جمهو ر ية
ا لصين ا لشعبية في فبرا ير /شبا ط .2 0 2 0
و ر غم ا ال نتشا ر ا لسر يع للتكنو لو جيا ت
ا لرقمية خال ل ا لعقو د ا لثال ثة ا لما ضية  ،ثمة
فجو ة رقمية بين ا لبلد ا ن  ،و بين ا لمنا طق
ا لحضر ية و ا لر يفية  ،و بين ا لرجا ل و ا لنسا ء  .ففي
ا لمتو سط  ،ال تنتفع سو ى  1 0في ا لما ئة من
ا أل سر ا لمعيشية بشبكة ا إل نتر نت في ا لمنا طق
ا لر يفية في أ فر يقيا  .و من أ جل إ شرا ك ا لجميع
في ا ال قتصا د ا لرقمي  ،ثمة حا جة إ لى إ قا مة
شرا كا ت ف ّع ا لة بين ا لقطا عين ا لعا م و ا لخا ص ،
و و ضع لو ا ئح تنظيمية ج يّ د ة لتعبئة ا لقطا ع
ا لخا ص  ،و ا تسا ق ا لسيا سا ت من أ جل تحسين
ا لهيا كل ا أل سا سية و ا لمها را ت ا لرقمية في
ا لمنا طق ا لر يفية في ا لبلد ا ن ا لنا مية .

األثر التحويلي للتكنولوجيات الرقميةعلى األسواق

و من ا لرسا ئل ا لنصية عبر ا لهو ا تف ا لمحمو لة
منص ا ت ا لتجا رة ا إل لكتر و نية و تكنو لو جيا ت
إ لى
ّ
ا لسجال ت ا لمو ّز عة  ،تخ ّف ض ا لتطبيقا ت ا لر قمية
تحس ن تد فق ا لمعلو ما ت
تكا ليف ا لمعا مال ت و ّ
و تع ّز ز ا لتو فيق بين ا لمز ا رعين و ا لتجا ر
و ا لمستهلكين على نحو ي تّ سم با لكفا ء ة .
و يؤد ي ذ لك إ لى ز يا د ة فرص ا لنفا ذ إ لى ا أل سوا ق
و تحسين ا لنو ا تج من نا حية ا لد خل و ا لرفا ه .
و تب يّ ن مبا د را ت ا لمنصا ت ا لرقمية ا لتي جر ى
ا ستعرا ضها في هذ ا ا لتقر ير ،مثل مبا د رة
 e - C h o u p a lفي ا لهند  ،و  E s o k oفي أفر يقيا
و مبا د رة قر ى تا و با و في جمهو ر ية ا لصين
ا لشعبية  ،كيف يمكن للتكنو لو جيا ت ا لر قمية
تحسين عمل ا أل سو ا ق .

تُحد ث ا لتكنو لو جيا ت ا لر قمية تح ّو ًل سر ي ًع ا في
جميع مرا حل سلسلة ا لقيمة من ا لمز رعة إ لى
ا لما ئد ة  .و يم كّن ا عتما د ها من تحسين ا لكفا ء ة
و ا ستحد ا ث فرص عمل جد يد ة و تو فير مسا را ت
جد يد ة للد خل و ا ال قتصا د في ا لمو ا رد  .و لك ّن
ا لتكنو لو جيا ت ا لرقمية قد تُحد ث ا ختال ال ت في
أ نشطة سال سل ا لقيمة و منتجا تها أ و قد تؤ د ي
إ لى تغييرها أ و ا ال ستعا ضة عنها .
و على صعيد ا لمز ر عة  ،تسا عد تطبيقا ت
ا لتكنو لو جيا ا لر قمية على معا لجة أ و جه
ا لقصو ر في ا لسو ق و تيسير إ د ما ج ا لمز ا رعين
في سال سل ا لقيمة عن طر يق تخفيض
تكا ليف ا لمعلو ما ت و ا لمعا مال ت  .كما د عمت
ا لتحسينا ت في تكنو لو جيا ا لمعلو ما ت
و ا ال تصا ال ت تطو ير سال سل ا لقيمة ا لعا لمية  ،إ ذ
أ قا مت ر و ا بط فعلية بين ا لمز ا رعين و ا لتجا ر
و ا لمستهلكين في مختلف ا لمنا طق و ا لبلد ا ن .
و في عا م  ،2 0 2 0كشفت جا ئحة كو فيد  1 9 -عن
إ مكا نا ت ا لتكنو لو جيا ت ا لر قمية في تحسين
أ د ا ء أ سوا ق ا ألغذ ية  .وتشير ا لتقد يرا ت إ لى أ ن
حصة ا لسو ق على شبكة ا إل نترنت قد ا رتفعت

و قد تط ّو رت أ يضً ا أ سا ليب ا لحصو ل على ا لقر و ض
و ا لتأ مين كثي ًر ا  .فقد با ت بإ مكا ن ا ال بتكا را ت
ا لرقمية في مجا ل رصد ا أل رض  ،و ا لتقد يرا ت
بشأ ن هطو ل ا أل مطا ر بو ا سطة ا أل قما ر
ا ال صطنا عية و ا ال ستشعا ر عن بُ عد  ،إ لى جا نب
ا لبيا نا ت ا لمج ّم عة في ا لمو قع و تكنو لو جيا
ا لكتلة ا لمتسلسلة  ،د عم بر ا مج ا لتأ مين
ا لمبنية على ا لمؤ شر ا ت ا لمتصلة با لطقس
بتكا ليف أ قل  ،ما من شأ نه تيسير ا لو صو ل إ لى
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مال يين ا لمز ا رعين من بين أ صحا ب ا لحيا ز ا ت
ا لصغيرة بعد أ ن ا ع تُ بر عد د كبير منهم غير
قا د ر على ا لحصو ل على أ ي تأ مين .

و في ا لو قت نفسه  ،تنطو ي ا لتكنو لو جيا ت
ا لرقمية أ يضً ا على مخا طر و تحد يا ت  .فعلى
سبيل ا لمثا ل  ،طر حت ا لمسا ئل ا لمتعلقة
بملكية ا لبيا نا ت ا لتي يتم جمعها عن طر يق
ا لتكنو لو جيا ت ا لر قمية  ،و ا ستخد ا مها مخا و ف
ها ئلة  .و من شأ ن معا لجة هذ ه ا لمسا ئل أ ن
يش ّج ع ا عتما د ا لتكنو لو جيا ا لر قمية على نحو
أ كبر .و تؤ ثر ا لتكنو لو جيا أ يضً ا على عو ا مل
ا إل نتا ج و قيمتها  ،مثل ا لطلب على ا ليد ا لعا ملة
و ا ألجو ر .و قد تؤ د ي ا لتكنو لو جيا ت ا لرقمية
كذ لك إ لى ا ال نحرا ف عن ا لنو ا تج ا لتنا فسية في
ا أل سو ا ق  ،ما قد يؤ ثر في ا أل سعا ر أ و ا لكميا ت
و با لتا لي في ا لرفا ه .

و يمكن لآل ثا ر ا لتحو يلية لال بتكا ر ا ت ا لر قمية
أ ن تد عم مجمو عة من ا لنو ا تج في ا أل سو ا ق .
إ ذ يمكن لتطبيقا ت ا لتكنو لو جيا ا لر قمية في
ا أل سو ا ق ا لز را عية و ا لغذ ا ئية أ ن تو لّد منا فع
ا قتصا د ية و ا جتما عية و بيئية كبيرة و أ ن
تس ر ع ا لتق ّد م نحو تحقيق أ هد ا ف ا لتنمية
ّ
ا لمستد ا مة  .فعلى سبيل ا لمثا ل  ،تش ّج ع
ا لتكنو لو جيا ت ا لر قمية ا لشمو ل ا لما لي أل نها
تسمح للمؤ سسا ت ا لما لية با لنفا ذ إ لى ا أل سو ا ق
ا لر يفية د و ن تو ا جد ها ا لما د ي ا لمكلف هنا ك .
و تحثّ
منص ا ت ا لتجا رة ا إل لكتر و نية ا لشبا ب
ّ
و ا لنسا ء ا لمتع لّمين على ا لبقا ء في ا لمنا طق
ا لر يفية أ و ا لعو د ة إ ليها  .ما من شأ نه أ ن يح ّو ل
ا لمنا طق ا لر يفية إ لى أ ما كن أ كثر ا ستقطا بً ا
للعيش و ا لعمل  .و يمكن لتكنو لو جيا ا لكتلة
ا لمتسلسلة أ ن تبني ا لثقة و تز يد ا لشفا فية
و تعز ز با لتا لي إ مكا نية تت ّب ع ا أل غذ ية في
جميع مرا حل سلسلة ا لقيمة  .و يمكن لذ لك أ ن
يد عم تنفيذ معا يير ا ال ستد ا مة و و ضع بطا قا ت
ا لتو سيم ا لتي تو فّر للمستهلكين معلو ما ت
بشأ ن أ بعا د ا إل نتا ج ا لبيئية و ا ال جتما عية .

و ينبغي إ جرا ء مز يد من عمليا ت ا لتحليل
لقد رة ا لتكنو لو جيا على ا لتأ ثير في ا أل سو ا ق
ا لز را عية و ا لغذ ا ئية  .و تشير ا لمسا ئل ا لمذ كو رة
أ عال ه إ لى ضر و رة تعز يز ا لتعا و ن بين جميع
أ صحا ب ا لمصلحة  .و سو ف تقتضي أ يضً ا و جو د
تو ا فق في ا آل را ء بشأ ن أ فضل ا لمما رسا ت ا لتي
يمكن أ ن تشكل إ طا ًر ا تنظيم يً ا يحقق ا لحد
ا أل قصى من منا فع ا لتكنو لو جيا ا لر قمية لأل غذ ية
و ا لز را عة و يقلل إ لى ا لحد ا أل د نى من ا لمخا طر
ا لمر تبطة بها .
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الجزء 1
االتجاهات في
األسواق الزراعية
والغذائية

يركّز الجزء األول على كيفية تطور
التجارة واألسواق منذ بداية األلفية
الجديدة .ويبحث كيف أدى النمو
االقتصادي والتوسع الحضري،
فضل عن ا لتحسينا ت ا لتكنولوجية
ً
وسياساتها ،إلى إحداث تغييرات في
تجارة المنتجات الزراعية والغذائية،
وأنماطها وتكو ينها .و يشهد ا لعديد
من البلدان ،على طول مسارها
اإلنمائي ،تحوالت تدر يجية في
النظم الغذائية وتغ ّي رات في ما
يخص أفضليا ت ا لمستهلك ا لغذ ا ئية .
وتنعكس هذه العوامل على التجارة
واألسواق التي تخضع لتح ّو ل مستمر
وتتأثر أيضً ا باألزمات ،مثل األزمة
المالية لعام  20 08وجائحة كوفيد .19-

الجزء 1

االتجاهات في األسواق
الزراعية والغذائية
الرسائل الرئيسية

اإلجراءات الرئيسية

� إن زي ــادة الوع ــي بالتط ــورات يف األس ــواق
الزراعي ــة والغذائي ــة العاملي ــة ،والفه ــم املنهج ــي
للسياس ــات التجاري ــة ،أم ــور حاس ــمة يف التص ــدي
للتحديــات املتصلــة بعمليــة التحــ ّو ل ،والصدمــات
املالي ــة ،والك ــوارث الطبيعي ــة واألزم ــات املتعلق ــة
بالصح ــة ،مث ــل جائح ــة كوفي ــد .19-
� يؤث ــر تح ـ ّو ل األغذي ــة والزراع ــة ع ــى الجمي ــع
وبط ــرق مختلف ــة .و يؤث ــر ذل ــك ع ــى امل ــزار ع
وسالس ــل القيم ــة ،والدخ ــل والوظائ ــف،
واألمنــاط الغذائيــة والحالــة التغذو يــة،
والبيئــة واملجتمــع ككل .و ينبغــي أن يحــ ّد د
واضع ــو السياس ــات كيفي ــة رب ــط ه ــذه اآلث ــار
بالق ــدرة ع ــى تصمي ــم وتنفي ــذ تداب ــر فعال ــة
وتعز يــز التنميــة املســتدامة.

1

منذ عام  ،1995تضاعفت التجارة
الدولية في األغذية والزراعة من
حيث ا لقيمة ا لحقيقية  ،ولكن معدل
نموها تباطأ منذ األزمة المالية
لعام  .20 08وتشارك البلدان النامية
واالقتصادات الناشئة على نحو
متزايد في األسواق العالمية ،وتش كّل
صادراتها أ كثر من ثلث التجارة
العالمية في المواد الزراعية الغذائية.

2

يحرك النمو االقتصادي والتوسع
ا لحضري وا لتقدم ا لتكنولوجي
والسياسات التجار ية أنماط التجارة.
كما تُحدث هذه االتجاهات تغ ّي رات
جوهر ية في أنماط الحياة ،وتؤثر
على األنماط الغذائية ،وتح ّو ل األسواق
ا لمحلية وا لعا لمية وسالسل ا لقيمة.
إن التغ ّي رات في األسواق الزراعية
والغذائية في االقتصادات الناشئة
والبلدان النامية سر يعة وواضحة.
وهذا يؤكد على عملية تر بط بشكل
وثيق بين التنمية واستمرار تح ّو ل
األغذية والزراعة.
كان لجائحة كوفيد  19 -والقيود
ا لمفروضة على ا لحركة وعمليات
اإلغالق الجزئي للحدود التي فُرضت
في بداية عام  2020الحتواء انتشار
الجائحة ،تأثير على االقتصاد
العالمي من خالل الروابط التجارية
واالستثمار ية التي نشأت على مدى
ا لعقد ين ا لما ضيين .

� إن التأث ــرات املد ّم ــرة ع ــى سالس ــل القيم ــة

الغذائيــة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد 19 -
تتطلــب تعز يــز التعــاون الــدو يل وشــفافية
ـر حرك ــة
األس ــواق ،فض ـ ًـا ع ــن التداب ــر الت ــي تي ـ ّ
األغذي ــة م ــن دون املس ــاس بس ــامة األغذي ــة
وصح ــة الع ــال ،مب ــا يف ذل ــك إنش ــاء املم ــرات
التجار يــة و إعــادة تقييــم الحواجــز التجار يــة
الفنيــة بشــكل مؤقــت.

3

االتجاهات الحديثة في تجارة المواد
الزراعية والغذائية

4

تطــورت ا لتجــا رة ا لعامليــة يف ا لســلع ا لزراعيــة
وا ألغذي ــة (ا لغذائي ــة وا لزراعي ــة) من ــذ بداي ــة ا لق ــرن
ا لح ــادي وا لعرش ي ــن تط ــو ًر ا كب ـ ًر ا .أ وق ــد تضا ع ــف

أ تش ــمل التجارة باملواد الزراعية والغذائية الس ــلع الزراعية واألغذية اس ــتنادًا
إىل الفصول  24-01من النظام املنس ــق لوصف الس ــلع األساس ــية وترميزها ()HS
التاب ــع ملنظم ــة الج ــارك العاملية .وهو يتفق إىل حد كبري م ــع تعريف التجارة
يف األغذي ــة يف االس ــتعراض اإلحص ــايئ للتجارة العاملية الصادر ع ــن منظمة التجارة
العاملي ــة ،وبواب ــة بيان ــات منظمة التجارة العاملية ،وذلك عرب إدراج األس ــاك ولكن
م ــع اس ــتبعاد الحراجة وعدد من امل ــواد الخام غري الغذائية .وتش ــمل قيم التصدير
تكالي ــف النق ــل والتأمني داخ ــل البلد املص ّدر (مجانًا عىل منت الطائرة)؛ وتش ــمل
قي ــم االس ــترياد كلف ــة النقل والتأمني من حدود البل ــد املص ّدر إىل حدود البلد
املس ــتورد (الكلف ــة والتأم ــن والش ــحن) .فالتجارة تق ــاس بالقيمة اإلجاملية »
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الشكل 1.1
تطور تجارة المواد الزراعية والغذائية2018-1995 ،
(تصنيف البلدان في مجموعات بحسب مستوى الدخل)
�ﻤﻠ�ﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣ��ﻜ�ﺔ )ﺛﺎ�ﺖ (2015

اﻷﻣ���(
أﻟﻒ  -اﻟﺼﺎدرات اﻟﺰراﻋ�ﺔ واﻟﻐﺬاﺋ�ﺔ )�ﻤﻠ�ﺎرات اﻟﺪوﻻر
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2007-1995

اﻟﻮاردات

اﻟﺼﺎدرات

مالحظة :تستند كل الحسابات إلى قيم التجارة بأسعار عام  .2015وتقوم مجموعات الدخل القطري على تصنيف البنك الدولي .وتستند الحسابات
الواردة في القسم باء إلى متوسطات ثالث سنوات لقيم التجارة بأسعار عام .2015
المصدر :حسابات منظمة األغذية والزراعة باستخدام بيانات قاعدة األمم المتحدة للبيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية (UN
( )COMTRADEات ّم االطالع عليها في مايو/أيار .)2020

ا لزراعي ــة ا لغذائي ــة يع ــود بش ــكل أس ــا يس إ ىل
انخفــاض أســعا ر ا لســلع ا ألسا ســية وتقلبــات أســعا ر
ا ل ــرف  2 , 3 ،م ــع انتع ــاش مع ــدالت ا لنم ــو جزئ ًي ــا ب ــن
عام ــي  2 016و .2 018
يف حــن أن ا لبلــدان املرتفعــة ا لدخــل تســتحوذ
ع ــى معظ ــم تج ــا رة امل ــواد ا لزراعي ــة ا لغذائي ــة م ــن
حيــث ا لقيمــة  ،فــإن ا القتصــادات ا لناشــئة وا لبلــدان
ا لناميــة تشــا رك بشــكل متزايــد يف ا ألســواق ا لعامليــة
(ا لش ــكل  ،1.1ا لقس ــم أل ــف) .ومن ــذ بداي ــة ا أل لفي ــة
ا لجديــدة  ،زادت ا لبلــدان املتوســطة ا لدخــل
مــن ا لرش يحتــن ا لعليــا وا لدنيــا م ًع ــا حصتهــا يف
ا لص ــاد رات ا لزراعي ــة ا لغذائي ــة ا لعاملي ــة م ــن نح ــو
 2 5يف املائ ــة يف ع ــام  2 0 01إ ىل  3 6يف املائ ــة يف
ع ــام  .2 018وخ ــا ل ا لف ــرة نفس ــها ،ظل ــت حص ــة
ا لبل ــدان املنخفض ــة ا لدخ ــل م ــن إج ــايل تج ــا رة امل ــواد
ا لزراعي ــة ا لغذائي ــة ع ــى حا له ــا تقر ي ًب ــا عن ــد ح ــوايل
 1.1يف املائ ــة.

هــذا املبلــغ با لقيمــة ا لحقيقيــة بــن عامــي 19 9 5
و  ،2 018حي ــث ا رتف ــع م ــن  6 8 0ملي ــا ر دوال ر أمر ي ــي
يف ع ــام  19 9 5إ ىل  1. 5تر يلي ــون دوال ر أمر ي ــي يف
ع ــام ( 2 018مقا ًس ــا بأس ــعا ر ع ــام  ،2 015ا لش ــكل
 .)1.1و بل ــغ متوس ــط نصي ــب تج ــا رة امل ــواد ا لزراعي ــة
ا لغذائي ــة م ــن إج ــايل تج ــا رة ا لس ــلع  7. 5يف املائ ــة
خ ــا ل ه ــذه ا لفرتة.
و بل ــغ ا ال تج ــاه املتنام ــي ذ روت ــه م ــع أزم ــة أس ــعا ر
امل ــواد ا لغذائي ــة يف ا لف ــرة  ،2 0 0 8 -2 0 0 7ث ــم انقط ــع
فج ــأة بس ــبب ا أل زم ــة املا لي ــة يف ع ــام  2 0 0 8وا لرك ــود
ا لعامل ــي ا ل ــذي أعق ــب ذل ــك .و رغ ــم انتع ــاش ا لتج ــا رة
يف عام ــي  2 010و  2 011وا رتف ــاع أس ــعا ر ا لس ــلع
ا ألسا س ــية م ــرة أخ ــرى  ،ف ــإن ا لتباط ــؤ يف ا القتص ــاد
ا لعاملــي  ،وخاصــة يف ا القتصــادات ا لناشــئة مثــل
جمهور ي ــة ا لص ــن ا لش ــعبية  ،أث ــر بش ــكل كب ــر ع ــى
ا لتج ــا رة وأس ــعا ر ا لس ــلع ا ألسا س ــية 1 .ومن ــذ ع ــام
 ،2 014كان ا النخف ــاض يف قيم ــة تج ــا رة امل ــواد
أي بإج ــايل القيم ــة املتداولة ،ولي ــس بالقيمة املضافة .وقد تم استكش ــاف التجارة
يف القيم ــة املضاف ــة يف الجزء الثاين ،يف س ــياق تحليل سلس ــلة القيمة.
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الشكل 2.1
التجارة في السلع الغذائية والزراعية
أﻟﻒ  -اﻟﺼﺎدرات �ﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع ،ﻣﻦ  1995إ� 2018
�ﻤﻠ�ﺎرات اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣ��ﻜ�ﺔ )ﺛﺎ�ﺖ (2015
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ا لعليــا وا لدنيــا يف وضــع ا لبلــدان املصــ ّد رة ا لصافيــة.
وكانــت وا ردات مجموعــة ا لبلــدان املنخفضــة
ا لدخ ــل أع ــى قلي ـ ًـا م ــن صاد را ته ــا ب ــن عام ــي 19 9 5
و  ،2 0 0 0ث ــم تع ــزز موقعه ــا كبل ــدان مس ــتوردة
صافي ــة بش ــكل ملح ــوظ حت ــى ع ــام  ،2 011وا س ــتقر
من ــذ ذل ــك ا لح ــن .

واعتب ــا ًر ا م ــن ع ــام  ،2 0 0 8وم ــع تباط ــؤ ا القتص ــاد
ا لعامل ــي  ،كان من ــو ا لص ــاد رات وا ل ــوا ردات ا لزراعي ــة
وا لغذائيــة بطي ئً ــا مقا رنــة با لفــرة ،2 0 0 7 -19 9 5
خاص ــة يف ا لبل ــدان املرتفع ــة ا لدخ ــل ا لت ــي تأث ــرت
اقتصادا تهــا با أل زمــة املا ليــة بشــكل أ كــر نســب يً ا
(ا لش ــكل  ،1.1ا لقس ــم ب ــاء) .ك ــا تأث ــرت ا لبل ــدان
املنخفضــة ا لدخــل  ،وا لتــي يصــ ّد ر ا لعديــد منهــا إ ىل
أســواق ا لبلــدان املرتفعــة ا لدخــل  ،بتباطــؤ ا لطلــب
يف ه ــذه ا ألس ــواق وتراج ــع أس ــعا ر ا لس ــلع ا ألسا س ــية.
وق ــد تواص ــل ا لنم ــو ا لرس ي ــع للص ــاد رات وا ل ــوا ردات
م ــن ا لبل ــدان املتوس ــطة ا لدخ ــل م ــن ا لرش يحت ــن
ا لعلي ــا وا لدني ــا ب ــن عام ــي  2 0 0 9و  2 011وش ــهدت
تع ـ ًر ا من ــذ ذل ــك ا لوق ــت.
وع ــى م ــدى ا لف ــرة  ،2 018 -19 9 5أظه ــرت ا لبل ــدان
املرتفعــة ا لدخــل كمجموعــة نســبة وا ردات زراعيــة
وغذائي ــة أع ــى م ــن ا لص ــاد رات  ،يف ح ــن كان ــت
مجموعــة ا لبلــدان املتوســطة ا لدخــل مــن ا لرش يحــة

ف
التجــارة ي� الســلع الزراعيــة واألغذيــة

يتك ــون ا لج ــزء ا أل ك ــر م ــن تج ــا رة امل ــواد ا لزراعي ــة
ا لغذائي ــة م ــن تج ــا رة املنتج ــات املج َّه ــزة م ــن قط ــاع
ا ألغذي ــة (ا لش ــكل  .)2 .1و ب ــن عام ــي  19 9 5و ،2 018
ظل ــت حص ــة ا ألغذي ــة يف إج ــايل ص ــاد رات امل ــواد
ا لزراعيــة ا لغذائيــة مســتقرة عــى  70يف املائــة
(ا لش ــكل  ،2 .1ا لقس ــم أل ــف).
يت ـ ّم ع ــى مس ــتوى ا لع ــامل ت ــدا ول أغل ــب ا ألغذي ــة م ــن
ِق َب ــل ا لبلــدان املرتفعــة ا لدخــل  .وتســتورد جميــع
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حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020

اإلطار 1.1
التجارة اإلقليمية بالمواد الزراعية الغذائية
فق ــط ،ت ــوازي نس ــبة الص ــادرات الغذائي ــة داخ ــل اإلقلي ــم
تقري بً ــا نس ــبة الص ــادرات داخ ــل اإلقلي ــم يف م ــا يخ ــص
الس ــلع الزراعي ــة (  60يف املائ ــة) .ويف جن ــوب آس ــيا
وأوروب ــا وآس ــيا الوس ــطى ،تق ـ ّـل حص ــص تج ــارة األغذية
يف م ــا ب ــن األقالي ــم (  10يف املائ ــة يف جن ــوب آس ــيا و 75
يف املائ ــة يف أوروب ــا وآس ــيا الوس ــطى) ع ــن حصص الس ــلع
الزراعي ــة (ح ــوايل  15يف املائ ــة يف جن ــوب آس ــيا و  90يف
املائ ــة يف أوروبا وآس ــيا الوس ــطى).
بي ــد أن النم ــط الجغ ــرايف الع ــام يش ــمل القطاع ــن
كليه ــا .وتس ــتثمر بع ــض املناط ــق بكثاف ــة يف التج ــارة
ب ــن األقالي ــم (رشق آس ــيا واملحي ــط اله ــادئ وأوروبا وآس ــيا
الوس ــطى) ،بين ــا تتج ــه مناط ــق أخ ــرى إىل التصدي ــر ع ــى
الصعي ــد العامل ــي (مث ــل جن ــوب آس ــيا وأمري ــكا الالتيني ــة
ومنطق ــة البح ــر الكاريب ــي).
ويف بع ــض األقالي ــم ،هن ــاك متاي ــز أق ــوى بكث ــر .فبل ــدان
أفريقي ــا جن ــوب الصح ــراء الك ــرى ع ــى س ــبيل املث ــال،
تص ـ ّد ر الس ــلع الزراعي ــة إىل مناط ــق أخ ــرى ،في ــا ص ــادرات

م ــن املمك ــن أن تك ــون البل ــدان أك ــر توج ًه ــا نح ــو التج ــارة
داخ ــل منطقته ــا أو التج ــارة ع ــى مس ــتوى الع ــامل ،وق ــد
تختل ــف ق ــوة ه ــذا التوج ــه باخت ــاف القطاع ــات والس ــلع
األساس ــية (الش ــكل .)3.1
وال تت ــم التج ــارة بغالبي ــة الس ــلع الزراعي ــة داخ ــل
اإلقلي ــم حي ــث يت ــم إنتاجه ــا ولكنه ــا تص ـ ّد ر إىل أقالي ــم
أخ ــرى .ويتوج ــه نح ــو  90يف املائ ــة م ــن صادرات الس ــلع
الزراعي ــة م ــن أفريقي ــا جن ــوب الصح ــراء الك ــرى وأمري ــكا
الالتيني ــة ومنطق ــة البح ــر الكاريب ــي إىل مناط ــق أخ ــرى،
حي ــث غال بً ــا م ــا تك ــون مبثاب ــة مدخ ــات يف صناع ــة
األغذي ــة (أنظ ــر الج ــزء الث ــاين) .ويف رشق آس ــيا واملحي ــط
اله ــادئ وأوروب ــا وآس ــيا الوس ــطى وحس ــب ،تنح ــر أغلب
الص ــادرات الزراعي ــة ضم ــن املنطق ــة بعينه ــا.
ويت ــم اإلتج ــار يف األغذي ــة داخ ــل اإلقلي ــم يف أغل ــب
األحي ــان أك ــر م ــن الس ــلع الزراعي ــة ،ما يش ــر إىل أن
مراف ــق تجهي ــز األغذي ــة تق ــع عمو ًم ــا بالق ــرب م ــن
املس ــتهلكني .ويف رشق آس ــيا ومنطق ــة املحي ــط اله ــادئ
الشكل 3.1
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مالحظة :تستند الحسابات إلى متوسطات ثالث سنوات من قيم التجارة بأسعار عام .2015
المصدر :حسابات منظمة األغذية والزراعة باستخدام بيانات قاعدة األمم المتحدة للبيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية (UN
( )COMTRADEت ّم االطالع عليها في مايو/أيار .)2020
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الجزء  :1االتجاهات في األسواق الزراعية والغذائية

اإلطار 1.1
(يتبع)
(باس ــتثناء أمري ــكا الالتيني ــة ومنطق ــة الكاريب ــي وأوروب ــا
وآس ــيا الوس ــطى) .ويف معظ ــم األقالي ــم ،زادت حص ــة
ال ــواردات ب ــن األقالي ــم مع م ــرور الوقت.
كان من ــو التج ــارة ب ــن األقالي ــم ويف داخله ــا ع ــى حد
س ــواء أرس ع بكث ــر يف الف ــرة  2007 -1995ع ــا كان علي ــه
يف الف ــرة  ،2018 -2008م ــا يعك ــس التباط ــؤ الع ــام يف من ــو
تج ــارة امل ــواد الزراعي ــة الغذائي ــة.
وم ــن املرج ــح أن ت ــأيت إمكاني ــة زي ــادة التج ــارة بني
البل ــدان األفريقي ــة م ــن التنفي ــذ الكام ــل ملنطق ــة التج ــارة
الح ــرة القاري ــة األفريقي ــة ،حي ــث م ــن املتوق ــع أن تزي ــد
التج ــارة بامل ــواد الزراعي ــة الغذائي ــة ب ــن  20و  30يف املائ ــة
يف ع ــام  2040مقارن ــة بخ ــط األس ــاس م ــن دون منطق ــة
التج ــارة الح ــرة القاري ــة األفريقي ــة (أنظ ــر أيضً ــا اإلط ــار
5,4
 6.2املتعل ــق ب ــدور االتفاق ــات التجاري ــة اإلقليمي ــة).

األغذي ــة أصبح ــت أك ــر نس ــب يً ا داخ ــل املنطق ــة.
ويف كال القطاع ــن ،أي األغذي ــة والزراع ــة ،زادت حص ــة
الص ــادرات ب ــن األقالي ــم م ــن إج ــايل الص ــادرات مع مرور
الوق ــت (  )2008 -1995يف أربع ــة م ــن األقالي ــم الس ــبعة
(جن ــوب آس ــيا ،وأفريقي ــا جن ــوب الصح ــراء الك ــرى،
وأمري ــكا الش ــالية ،وال ــرق األوس ــط وش ــال أفريقي ــا).
وتراجع ــت ه ــذه الحص ــة يف أمري ــكا الالتيني ــة ومنطق ــة
الكاريب ــي ،ورشق آس ــيا ،وأوروب ــا وآس ــيا الوس ــطى.
ويف أمري ــكا الالتيني ــة ومنطق ــة البح ــر الكاريب ــي ويف
أفريقي ــا جن ــوب الصح ــراء الك ــرى ،تف ــوق حص ــة الواردات
ب ــن األقالي ــم م ــن الس ــلع الزراعي ــة حص ــة الص ــادرات بني
األقالي ــم ،يف ح ــن متي ــل املناط ــق األخ ــرى إىل تصدي ــر الس ــلع
الزراعي ــة ع ــى نط ــاق عامل ــي مقارن ــة بالتوزي ــع اإلقليم ــي
ـح ذل ــك أيضً ــا ع ــى الواردات م ــن األغذية
لصادراته ــا .ويص ـ ّ

المص ــادر :اللجن ــة االقتصادي ــة ألفريقي ــا2018 ،؛ اللجنة االقتصادي ــة ألفريقيا والعالمة التجارية لش ــرق أفريقيا (. 2020 ،)TradeMark East Africa
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وا ل ــوا ردات م ــن جمي ــع ا ألغذي ــة ضئي ـ ًـا نس ــب ًي ا يف
ا لبلــدان املرتفعــة ا لدخــل  ،فــإن ا لبلــدان املتوســطة
واملنخفض ــة ا لدخ ــل زادت م ــن حج ــم صاد را ته ــا
ووا ردا تهــا با لنســبة إ ىل جميــع املجاميــع ا لغذائيــة
ز ي ــادة كب ــرة (ا لش ــكل  ،4 .1ا لقس ــم أل ــف).
وابتــدا ًء مــن املســتو يات املنخفضــة  ،زادت
ا لصــاد رات يف ا لبلــدان املتوســطة واملنخفضــة
ا لدخــل  ،ال ســيام يف مجاميــع ا لفا كهــة وا لخضــا ر
(مبق ــدا ر أر بع ــة أضع ــاف يف ا لبل ــدان املتوس ــطة
ا لدخ ــل م ــن ا لرش يح ــة ا لدني ــا ومبق ــدا ر ثالث ــة
أضعــاف يف ا لبلــدان املنخفضــة ا لدخــل) ؛ وا ألغذيــة
املج َّه ــزة (مبق ــدا ر ثالث ــة أضع ــاف يف ا لبل ــدان
املتوس ــطة ا لدخ ــل م ــن ا لرش يح ــة ا لدني ــا ومبق ــدا ر
ســتة أضعــاف يف ا لبلــدان املنخفضــة ا لدخــل) ؛
وا أل لب ــان وا لبي ــض (حي ــث من ــت ا لص ــاد رات مبع ــدل
خمســة أضعــاف تقر ي ًب ــا يف ا لبلــدان املنخفضــة
ا لدخ ــل واملتوس ــطة ا لدخ ــل) ؛ وا لد ه ــون وا لز ي ــوت
(ح ــوايل خمس ــة أضع ــاف يف ا لبل ــدان املتوس ــطة
ا لدخ ــل م ــن ا لرش يح ــة ا لدني ــا ومبق ــدا ر ثالث ــة
أضعــاف يف ا لبلــدان املنخفضــة ا لدخــل) .و زادت
ا لبلــدان املتوســطة ا لدخــل مــن ا لرش يحــة ا لعليــا
صاد را ته ــا م ــن ا أل لب ــان وا لبي ــض وا لحب ــوب ز ي ــادة

» فئ ــات ا لدخ ــل يف ا لبل ــدان  ،يف املتوس ــط  ،املز ي ــد م ــن
املنتجــات ا لغذائيــة باملقا رنــة بــوا ردات ا لســلع
ا لزراعي ــة (ا لش ــكل  ،2 .1ا لقس ــم ب ــاء) .وتص ـ ّد ر
ا لبلــدان املتوســطة ا لدخــل مــن ا لرش يحــة ا لعليــا
وا لدني ــا م ــن ا ألغذي ــة أ ك ــر م ــا تس ــتورد  ،وه ــو م ــا
يش ــر إ ىل وج ــود صنا ع ــة تجهي ــز متط ــورة وموجه ــة
نح ــو ا لتصدي ــر ،يف املتوس ــط  .وتتس ــم ص ــاد رات
ا لبل ــدان املنخفض ــة ا لدخ ــل بحص ــة أ ك ــر م ــن
ا لس ــلع ا لزراعي ــة  ،حي ــث أنه ــا تتخص ــص يف إنت ــاج
امل ــواد ا لخ ــام  ،أل ن صنا ع ــة امل ــواد ا لغذائي ــة لديه ــا
أق ــل تقد ًم ــا نس ــب يً ا.
وهنــا ك اختالفــات واضحــة يف توجهــات ا لتصديــر
يف ا لبل ــدان  .فف ــي ح ــن متي ــل بل ــدان أو رو ب ــا
وآس ــيا ا لوس ــطى ورشق آس ــيا واملحي ــط ا له ــادئ إ ىل
ا لتج ــا رة م ــع بل ــدان أخ ــرى يف املنطق ــة نفس ــها،
ف ــإن بل ــدان جن ــوب آس ــيا وأمر ي ــكا ا لالتيني ــة
ومنطقــة ا لبحــر ا لكا ر يبــي وأفر يقيــا جنــوب
ا لصح ــراء ا لك ــرى وأمر ي ــكا ا لش ــا لية  ،وا ل ــرق
ا أل وس ــط وش ــا ل أفر يقي ــا أ ك ــر توج ًه ــا نح ــو
املس ــتوى ا لعامل ــي يف تجا رته ــا (أنظ ــر ا إلط ــا ر .)1.1

التجــارة بحســب مجاميــع األغذيــة
زادت تج ــا رة جمي ــع أن ــواع ا ألغذي ــة ب ــن عام ــي
 19 9 5و 2 018ب و يف ح ــن كان ا لتغ ـ ّـر يف ا لص ــاد رات

والخضــار؛ ( )4النب والشــاي؛ ( )5األغذية املج َّهزة؛
( )6األلبــان والبيــض؛ ( )7الحبــوب؛ ( )8الدهون والزيوت؛ ( )9وغري ذلك .وتســتند مجاميع
األغذية إىل فصول النظام املنســق  .24-01كام تشــمل جميع املجاميع تحضريات تشــر إىل
خضوعهــا لدرجــة مــن التجهيز .وتشــمل األغذية املج َّهزة املج َّمعــة تحضري الحبوب مبا يف
ذلــك املع َّجنــات والخبــز ،وتحضــر الفاكهة والخضار مبا يف ذلك املــرىب والصلصات واملثلجات
واملرشوبــات .وترد يف املرفــق تعاريف مفصلة.

ب يف االعتبار تســعة مجاميع لألغذية )1( :الســكر والكاكاو؛ ( )2اللحوم واألســاك؛ ( )3الفاكهة

| | 6

حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020

الشكل 4.1
تغي ر الصادرات والواردات بحسب مجاميع األغذية( 2018-1995 ،تصنيف البلدان في
ّ
مجموعات بحسب مستوى الدخل)
أﻟﻒ  -اﻟﺼﺎدرات
اﻟﺴﻜﺮ واﻟ�ﺎ�ﺎو
� �
اﻟ� واﻟﺸﺎي
ﻣﻮاد أﺧﺮى
اﻟﻠﺤﻮم واﻷﺳﻤﺎك
اﻟﻔﺎ�ﻬﺔ واﻟﺨﻀﺎر
ﱠ
اﻷﻏﺬ�ﺔ اﻟﻤﺠﻬﺰة
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟ�ﺎن واﻟﺒ�ﺾ
اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺪﻫﻮن واﻟ��ﻮت

131
69
198
120
49
192
77
260
102
280
124
73
428
46
109
66

اﻟﺴﻜﺮ واﻟ�ﺎ�ﺎو
� �
اﻟ� واﻟﺸﺎي
ﻣﻮاد أﺧﺮى
اﻟﻠﺤﻮم واﻷﺳﻤﺎك
اﻟﻔﺎ�ﻬﺔ واﻟﺨﻀﺎر
ﱠ
اﻷﻏﺬ�ﺔ اﻟﻤﺠﻬﺰة
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟ�ﺎن واﻟﺒ�ﺾ
اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺪﻫﻮن واﻟ��ﻮت

85
46
43
58
97
123
70
46
109

147

164
104 34
194

76
57
201

91
273

383
347

610
537

479

523

183

408
273

484

ﻟﻠﺘﻐﻴ�
اﻟ�ﺴ�ﺔ اﻟﻤﺌ��ﺔ
�

�ﺎء  -اﻟﻮاردات
342

98

881
366
180
369

298
172

242
290

151
353

386
320
177
239
119

532

653
441

405
184

159
178
310

245
330
ﻟﻠﺘﻐﻴ�
اﻟ�ﺴ�ﺔ اﻟﻤﺌ��ﺔ
�

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ �
اﻟ��ﺤﺔ اﻟﻌﻠ�ﺎ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ �
اﻟ��ﺤﺔ اﻟﺪﻧ�ﺎ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

مالحظة :تس ــتند الحس ــابات إلى متوس ــطات ثالث س ــنوات من قيم التجارة بأس ــعار عام  .2015وألغراض التوضيح ،تظهر النس ــبة المئوية للتغيير من  1995إلى  2018بحس ــب
مجموع ــة دخ ــل كل بل ــد في عمود واحد حس ــب إجمالي األغذية .وال يمكن إضافة النس ــبة المئوي ــة للتغييرات ف ــي المجاميع الغذائية.
المص ــدر :حس ــابات منظم ــة األغذي ــة والزراعة باس ــتخدام بيانات قاعدة األمم المتحدة للبيانات اإلحصائية لتجارة الس ــلع األساس ــية (( )UN Comtradeت ّم االط ــاع عليها في
مايو/أيار .)2020

املس ــتهلكني  .و يف ا لزراع ــة  ،كث ـ ًر ا م ــا يتح ــدد مز ي ــج
املنتجــات وف ًق ــا للمــوا رد ا لطبيعيــة وا لظــروف
ا لطبيعيــة مثــل املنــاخ .فا لعديــد مــن ا لحبــوب ،
ع ــى س ــبيل املث ــا ل  ،يت ــم إنتاجه ــا يف املناط ــق
املعتدل ــة بش ــكل أس ــا يس  ،يف ح ــن ميك ــن إنت ــاج
مجموعــة كبــرة ومتنوعــة مــن ا لفا كهــة وا لخضــا ر
يف املناخ ــات ا أل ك ــر دف ئً ــا .فا لتج ــا رة تح ـ ّو ل
املنتجــات مــن مناطــق ا لفائــض إ ىل مناطــق ا لعجــز،
وه ــو م ــا ينعك ــس ع ــى أمن ــاط ا لتج ــا رة ا إلقليمي ــة.
فا لبلــدان ا لتــي تتمتــع مبيــزة نســبية يف إنتــاج
ا لحب ــوب تتمي ــز أيضً ــا بحص ــص أع ــى نس ــب يً ا م ــن
هــذه املنتجــات يف صاد را تهــا .وتتميــز ا لبلــدان
ـر فيه ــا ا لظ ــروف إنت ــاج ا لفا كه ــة وا لخض ــا ر
ا لت ــي تي ـ ّ
با رتف ــاع حص ــص ه ــذه املنتج ــات يف إج ــايل صاد را ته ــا
(ا لش ــكل  .)5 .1وع ــى نح ــو مام ث ــل  ،ف ــإن ا لبل ــدان
ا ألق ــل حظ ــوة نس ــب ًي ا يف إنت ــاج ا لحب ــوب أو ا لفا كه ــة

كب ــرة (مب ــا يز ي ــد ع ــى خم ــس م ــرات وأر ب ــع م ــرات بني
عام ــي  19 9 5و  2 018ع ــى ا لت ــوايل).
ومبوج ــب قان ــون «بيني ــت»  -ا ل ــذي يش ــر إ ىل
أن ــه كل ــا ا رتفع ــت املداخي ــل  ،كل ــا ب ــدأ ا لن ــاس
يتنا ول ــون كمي ــات أق ــل نس ــب ًي ا م ــن ا ألغذي ــة
ا ألسا س ــية ا لنش ــو ية واملز ي ــد م ــن ا للح ــوم وا لز ي ــوت
وا لســكر وا لفا كهــة وا لخضــا ر  6ا لغنيــة باملغذيــات -
فــإن ا لبلــدان املنخفضــة واملتوســطة ا لدخــل زادت
بش ــكل كب ــر م ــن وا ردا ته ــا م ــن املنتج ــات ا ألع ــى
قيم ــة مث ــل ا للح ــوم وا ألس ــا ك وا لفا كه ــة وا لخض ــا ر
وا ألغذي ــة املج َّه ــزة (ا لش ــكل  ،4 .1ا لقس ــم ب ــاء).
إن مس ــألة تحدي ــد ا ألغذي ــة ا لت ــي تتاج ــر به ــا
ا لبل ــدان مره ــون بعوا م ــل متع ــددة  ،مب ــا يف ذل ــك
ميزتهــا ا لنســبية عــى مســتوى ا إلنتــاج وأفضليــات
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الجزء  :1االتجاهات في األسواق الزراعية والغذائية

الشكل 5.1
حصة صادرات مجاميع غذائية مختارة من إجمالي صادرات المواد الزراعية والغذائية،
المتوسط للفترة 2018-2016
ألف  -الحبوب

باء -الفاكهة والخضار

ال توجد أي بيانات >= 50

30
40
النسبة المئوية

20

10

0

المص ــدر :حس ــابات منظم ــة األغذية والزراعة باس ــتخدام بيانات قاعدة األمم المتح ــدة للبيانات اإلحصائية لتجارة الس ــلع
األساس ــية (( )UN Comtradeت ّم االطّ ــاع عليها في مايو/أيار .)2020
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» ه ــي أ ك ــر اعت ــا ًد ا ع ــى ا ل ــوا ردات م ــن ه ــذه املنتج ــات
(ا لشــكل .)6 .1
ك ــا تنعك ــس أمن ــاط ا لتج ــا رة ا لناش ــئة ع ــى أس ــاس
ا لفروقــات يف امليــزة ا لنســبية عــى املســتوى
ا لقط ــري (ا لش ــكل  .)7.1فا لرباز ي ــل ع ــى س ــبيل
املث ــا ل  ،بصفته ــا بل ـ ًد ا ذا اقتص ــاد ناش ــئ (بل ـ ًد ا م ــن
بل ــدان ا لدخ ــل املتوس ــط م ــن ا لرش يح ــة ا لعلي ــا)
ومصــ ّد ًر ا رئيســ ًي ا للمنتجــات ا لزراعيــة  ،قــد
ضا عف ــت صاد را ته ــا مبق ــدا ر أر بع ــة أضع ــاف تقر ي ًب ــا
(با لقيمــة ا لحقيقيــة) منــذ عــام  .19 9 5وشــهدت
ا لرباز ي ــل ز ي ــادة قو ي ــة بوج ــه خ ــاص يف صاد را ته ــا م ــن
ا لحب ــوب وا للح ــوم وا ألس ــا ك وا لس ــكر وا ل ــكا كا و.
و يف ا لوق ــت نفس ــه  ،ظل ــت وا ردات ا لرباز ي ــل ع ــى
حا لهــا تقر ي ًب ــا.
لق ــد زادت فيي ــت ن ــام  ،وه ــي بل ــد م ــن ا لبل ــدان
املتوس ــطة ا لدخ ــل م ــن ا لرش يح ــة ا لدني ــا ،صاد را ته ــا
ووا ردا ته ــا ع ــى ا لس ــواء من ــذ بداي ــة ه ــذا ا لق ــرن .
وتع ـ ّد ا للح ــوم وا ألس ــا ك وا لفا كه ــة وا لخض ــا ر م ــن
ب ــن املجامي ــع ا لغذائي ــة ا لت ــي ش ــهدت ز ي ــادة كب ــرة
يف صاد را تهــا .كــا زادت وا ردات ا لحبــوب وا لفا كهــة
وا لخضــا ر (ا لشــكل .)7.1
وتتميــز نيبــا ل وهــي دولــة غــر ســاحلية منخفضــة
ا لدخ ــل بظ ــروف صعب ــة لإلنت ــاج ا لزراع ــي
واند ماجهــا ا لضعيــف يف ا ألســواق ا لعامليــة  ،و يرجــع
ه ــذا يف ا ألس ــاس إ ىل موقعه ــا يف جب ــا ل ا لهام الي ــا .بي ــد
أن نيب ــا ل ق ــد زادت بب ــط ء  ،من ــذ ع ــام  ،19 9 5م ــن
قيمــة صاد را تهــا وغــرت تركيبتهــا أيضً ــا (ا لشــكل
 .)7.1وم ــع أن ا لد ه ــون وا لز ي ــوت ش ــكلت ج ــز ًء ا
كب ـ ًر ا م ــن ا لص ــاد رات يف أواخ ــر ا لتس ــعينيات م ــن
ا لق ــرن امل ــايض  ،ف ــإن تحس ــن ا لق ــدرة ع ــى املعا لج ــة
خ ــا ل ا أل لفي ــة ا لجدي ــدة س ــا عد يف ز ي ــادة ص ــاد رات
ا ألغذي ــة وا لش ــاي وا لتواب ــل املج َّه ــزة ز ي ــادة كب ــرة.
و زادت ا ل ــوا ردات ا لغذائي ــة م ــن مس ــتوى ي ــكاد ال
يُ ذك ــر يف ع ــام  19 9 5إ ىل أ ك ــر م ــن ملي ــا ر (  )1دوال ر
أمر ي ــي يف ع ــام ( 2 018مقا ًس ــا بأس ــعا ر ع ــام ، )2 015
وه ــي تتأل ــف بش ــكل رئي ــي م ــن ا لحب ــوب وا لفا كه ــة
وا لخض ــا ر وا ألغذي ــة املج َّه ــزة.
ك ــا أن أوغن ــدا  ،وه ــي أيضً ــا بل ــد غ ــر س ــاحيل
منخف ــض ا لدخ ــل  ،تس ــجل مس ــا ر من ــو مختل ــف
با لنس ــبة إ ىل ا لتج ــا رة .و يُ عت ــر ا لبل ــد واح ـ ًد ا م ــن
أ ك ــر ع ــرة منتج ــن لل ـ ّن ع ــى مس ــتوى ا لع ــامل حي ــث
يش ـكّل ا ل ـ ّن ح ــوايل  35يف املائ ــة م ــن إج ــايل صاد را ت ــه
م ــن ا ألغذي ــة ا لزراعي ــة .و يف ا لف ــرة املمت ــدة ب ــن
عام ــي  19 9 5و  ،2 018و إ ىل جان ــب ز ي ــادة ص ــاد رات
ا ل ـ ّن  ،متكن ــت أوغن ــدا أيضً ــا م ــن ز ي ــادة صاد را ته ــا م ــن
ا لحبــوب وا لســكر وا لــكا كا و وا لفا كهــة وا لخضــا ر
ز ي ــادة كب ــرة .وخ ــا ل ا لف ــرة نفس ــها ،زادت أوغن ــدا
م ــن وا ردا ته ــا م ــن ا لد ه ــون وا لز ي ــوت وا لحب ــوب
وا ألغذي ــة املج َّه ــزة (ا لش ــكل n .)7.1

العوامل الدافعة للتجارة

ت ــؤدي ا لتج ــا رة ا لدولي ــة إ ىل نش ــوء اقتص ــاد
تحكم ــه ا لعومل ــة  ،وم ــن خ ــا ل ا لر ب ــط ب ــن ا لطل ــب
ع ــى ا ألغذي ــة وا لع ــرض عليه ــا يف مختل ــف أنح ــاء
ا لعــامل  ،تســمح للــدول بتوســيع أســواقها .و إ ىل
جان ــب ا لظ ــروف ا لزراعي ــة واملناخي ــة  ،ف ــإن حج ــم
ون ــو ع ا لتج ــا رة ا لت ــي تق ــوم به ــا ا لبل ــدان يتأث ــران
بأر بعــة دوافــع رئيســية ترتبــط ا رتبا طًــا وثي ًق ــا
وتحــ ّد د يف ا لوقــت نفســه ا لتنميــة ا القتصاديــة.
و إن ا رتفــاع املداخيــل  ،وا لنمــو ا لســكاين
وا لتغــرات ا لدميوغرافيــة  ،وا لتقــدم ا لتكنولوجــي ،
وا لسيا س ــات  ،ك لّه ــا عوا م ــل تدف ــع من ــو ا لتج ــا رة
ا لدوليــة وتحــدد تركيبتهــا.
لتغــر ات ا لدميوغرافيــة ،
و يؤثــر ا لنمــو ا لســكاين وا
ّ
إ ىل جان ــب ا رتف ــاع املداخي ــل  ،ع ــى ا لطل ــب ا إلج ــايل
ع ــى ا ألغذي ــة وع ــى ا ألمن ــاط ا لغذائي ــة  ،م ــا ي ــؤدي
ب ــدو ره إ ىل ا لتك يّ ــف يف عملي ــة ا إلنت ــاج وا ألس ــواق
تيسهــا ا لتكنولوجيــا.
وا لتجــا رة  ،وهــي أمــور ّ
وتتس ــم ا لعومل ــة بأس ــواق متزاي ــدة ا النفت ــاح  ،يج ــري
تعز يزه ــا ع ــن طر ي ــق تخفي ــض ا لحواج ــز ا لت ــي
تعــرض ا لسيا ســات ا لتجا ر يــة  ،ولكــن أيضً ــا با لتقــدم
ا لتكنولوجــي ا لــذي يــؤدي إ ىل انخفــاض تكا ليــف
ا لنق ــل وتحس ــن ا ال تص ــا الت و با لت ــايل إ ىل ز ي ــادة
ا لتس ــو يق ا لتج ــا ري  .وكل ه ــذه ا لعوا م ــل تؤث ــر ع ــى
ا لع ــرض وا لطل ــب ع ــى ا ألغذي ــة وا لتج ــا رة يف ا لوق ــت
نفســه وعــر قنــوات مختلفــة.

نم ــو الدخل
بصف ــة عام ــة  ،تتأث ــر ا لتج ــا رة با لدخ ــل وق ــد تك ــون
يف ا لوق ــت نفس ــه أح ــد ا لعوا م ــل املح ـ ّد دة للنم ــو
ا القتص ــادي م ــن خ ــا ل تعز ي ــز مكا س ــب ا لكف ــاء ة
وا آلث ــا ر ا لتكنولوجي ــة .وم ــع ذل ــك ف ــإن ا لعالق ــة ب ــن
ا لتج ــا رة وا لدخ ــل مث ــرة للج ــدل  .و ب ــن عام ــي 19 9 5
و  - 2 018وه ــي ف ــرة ا تس ــمت بازدي ــاد انفت ــاح
ا ألس ــواق وا تس ــاع املب ــادالت ا لتجا ر ي ــة – يوح ــي
من ــو ا لدخ ــل ل ــدى ا لبل ــدان ب ــأن ا لعومل ــة مل تعم ــل
إال جزئ ًي ــا ع ــى تعز ي ــز ا لتق ــا رب .وكان ــت مع ــدالت
من ــو ا لدخ ــل يف ا لبل ــدان املتوس ــطة ا لدخ ــل م ــن
ا لرش يح ــة ا لدني ــا وا لعلي ــا أع ــى بكث ــر م ــن مع ــدالت
ا لبل ــدان املرتفع ــة ا لدخ ــل  ،م ــا يش ــر إ ىل أن ه ــذه
املجموع ــات ا لقطر ي ــة كان ــت خ ــا ل ا لف ــرة -19 9 5
 2 018تلحــق با القتصــادات املتقد مــة .ولكــن
منــو ا لدخــل كان بطي ئً ــا با لنســبة إ ىل ا لبلــدان
املنخفض ــة ا لدخ ــل  ،ا أل م ــر ا ل ــذي يش ــر إ ىل ا الفتق ــا ر
إ ىل ا لتق ــا رب وا تس ــاع ا لفج ــوة ع ــى صعي ــد ا لدخ ــل .
ك ــا أث ــرت ا أل زم ــة املا لي ــة لع ــام  2 0 0 8ع ــى من ــو
ا لدخ ــل  .أم ــا ا لبل ــدان املرتفع ــة ا لدخ ــل  ،ا لت ــي
تعتم ــد نظمه ــا املا لي ــة ع ــى د رج ــة أع ــى م ــن
ا الس ــتدانة وا لتوس ــع ا الئت ــاين  ،فق ــد تأث ــرت
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الجزء  :1االتجاهات في األسواق الزراعية والغذائية

الشكل 6.1
االعتماد على الواردات في مجاميع غذائية مختارة ،متوسط الفترة 2017-2015
ألف  -الحبوب

باء -الفاكهة

ال توجد أي بيانات >= 100

بلدان مستوردة صافية
ّ
بلدان مصد رة صافية
60
80
النسبة المئوية

40

20

0

مالحظ ــة :يعن ــي االعتم ــاد عل ــى الواردات حصة اإلمدادات الغذائي ــة المحلية المتاحة التي تم اس ــتيرادها .وتش ــير القيم باللون األزرق إلى أن البلد دول ــة مص ّدرة صافية.
وتس ــتند المجامي ــع الغذائي ــة إلى تصني ــف موازنات األغذية لدى منظم ــة األغذية والزراعة .وترد في المرف ــق تعاريف مفصلة.
المص ــدر :حس ــابات منظم ــة األغذية والزراعة باس ــتخدام موازن ــات األغذية التي وضعتها قاع ــدة البيانات اإلحصائي ــة للمنظمة (ت ّم االطالع عليها في فبراير/ش ــباط 2020؛
أحدث البيان ــات المتاحة لعام .)2017
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الشكل 7.1
الصادرات والواردات الزراعية :أوغندا والبرازيل وفييت نام ونيبال بحسب مجاميع األغذية
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مالحظ ــة :البيان ــات التجاري ــة لنيب ــال في عام  2018هي تقديرات مس ــتنتجة من الص ــادرات والواردات التي أبلغ عنها ش ــركاؤها التجاريون.
المص ــدر :حس ــابات منظم ــة األغذية والزراعة باس ــتخدام بيان ــات قاعدة األمم المتحدة للبيانات اإلحصائية لتجارة الس ــلع األساس ــية ()UN Comtrade
(ت ّم االطّ ــاع عليها في مايو/أيار .)2020

»

املا لي ــة ا لعاملي ــة  ،أق ــل تأث ـ ًر ا بأزم ــة ع ــام . 2 0 0 8
وتتج ــى ا تجاه ــات ا لدخ ــل ه ــذه أيضً ــا ع ــى نط ــاق
وا س ــع يف تج ــا رة امل ــواد ا لزراعي ــة ا لغذائي ــة (أنظ ــر
ا لش ــكل  ،1.1ا لقس ــم أل ــف).
التغــرات االجتامعيــة واالقتصاديــة الكــرى
وتقــرن
ّ
املرتبط ــة بنم ــو الدخ ــل بح ــدوث تح ــوالت كب ــرة يف
أمن ــاط اس ــتهالك األغذي ــة  - 10وه ــي عملي ــة ُو صف ــت
باالنتق ــال الغ ــذايئ .ويف املراح ــل األو ىل م ــن االنتق ــال
الغ ــذايئ ،يرتب ــط من ــو الدخ ــل بارتف ــاع مس ــتو يات

بش ــكل غ ــر متنا س ــب ج ــراء ا أل زم ــة املا لي ــة وعان ــت
مــن عمليــات املراجعــة إ ىل ا ألســفل لنشــاطها
ا القتص ــادي (ا لش ــكل  ،8 .1ا لقس ــم أل ــف) 8 , 7 .ك ــا
ش ــهدت ا لبل ــدان املتوس ــطة ا لدخ ــل م ــن ا لرش يح ــة
ا لعلي ــا تباط ـ ًؤ ا يف من ــو ا لدخ ــل ب ــن عام ــي 2 0 0 8
و  ،2 018ولك ــن بدرج ــة أق ــل بكث ــر .و يف ا لوق ــت
نفس ــه  ،كان ــت مجموع ــة أوس ــع م ــن ا لبل ــدان
ا لناميــة  ،وا لبلــدان املتوســطة ا لدخــل مــن
ا لرش يحــة ا لدنيــا وا لبلــدان املنخفضــة ا لدخــل ا لتــي
تتمت ــع بق ــدر مح ــدود م ــن ا لتكام ــل يف ا ألس ــواق

9
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الشكل 8.1
ديناميكيات الدخل ونمو استهالك األغذية
اﻹﺟﻤﺎ�) 2018 - 1995 ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي(
اﻟﻤﺤ�
أﻟﻒ  -ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ
�
�
5

اﻟ�ﺴ�ﺔ اﻟﻤﺌ��ﺔ

4
3
2
1
0

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ �
اﻟ��ﺤﺔ اﻟﻌﻠ�ﺎ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ �
اﻟ��ﺤﺔ اﻟﺪﻧ�ﺎ

2007-1995

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

2018-2008

�ﺎء  -اﻟﻌﻼﻗﺔ � �
ﺑ� ﻧﻤﻮ اﻟﺪﺧﻞ واﻻﺳﺘﻬﻼك2017 - 1995 ،
اﻟﺘﻐﻴ� اﻟﺴﻨﻮي ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮار�ﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ
�
اﻟ�ﺴ�ﺔ اﻟﻤﺌ��ﺔ

3

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ �
اﻟ��ﺤﺔ اﻟﻌﻠ�ﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ �
اﻟ��ﺤﺔ اﻟﺪﻧ�ﺎ

2

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ
1

0

-1

-2

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

�
اﻷﻣ��� ،ﺛﺎ�ﺖ 2010
اﻹﺟﻤﺎ� ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ �ﺎﻟﺪوﻻر
اﻟﻤﺤ�
اﻟﺘﻐﻴ� اﻟﺴﻨﻮي �� اﻟﻨﺎﺗﺞ
�
�
�
�
اﻟ�ﺴ�ﺔ اﻟﻤﺌ��ﺔ

8

9

مالحظة :يتم حساب معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفترتين  2007-1995و 2018-2008على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر األمريكي الثابت لعام .2010
المصدر :تستخدم حسابات المنظمة مؤش رات التنمية العالمية ،البنك الدولي (اطلع عليها في فب راير/شباط  ،)2020وقاعدة البيانات اإلحصائية للمنظمة (ت ّم االطّالع عليها في فب راير/
شباط 2020؛ أحدث البيانات المتاحة لعام .)2017

إىل تحس ــن ج ــودة الده ــون ،وز ي ــادة كمي ــة الفاكه ــة
والخض ــار ،وز ي ــادة اس ــتهالك الحب ــوب بالكام ــل.
وط ــوال ف ــرة االنتق ــال الغ ــذايئ ،تنخف ــض حص ــة
األغذي ــة يف إج ــايل إنف ــاق األرس م ــع ارتف ــاع الدخ ــل
ج
(ع ــى نح ــو م ــا ج ــاء يف اق ــراح قان ــون «إنغل»).
كذل ــك ،يتج ــى االنتق ــال الغ ــذايئ يف قان ــون
«بيني ــت»؛ ففي ــا ي ــزداد الن ــاس ث ــرا ًء  ،ينتقل ــون م ــن
من ــط غ ــذايئ بس ــيط قائ ــم ع ــى األغذي ــة النش ــو ية
إىل أغذي ــة أ ك ــر تنو ًع ــا تتضم ــن فئ ــة واس ــعة م ــن
6
الفاكهــة والخضــار وبروتينــات حيوانيــة املصــدر.
و يعك ــس مجم ــو ع البيان ــات بوض ــوح مراح ــل
االنتق ــال الغ ــذايئ يف مج ــال التغذي ــة (الش ــكل ،8 .1

اس ــتهالك األغذي ــة وانخف ــاض مع ــدالت انع ــدام
األم ــن الغ ــذايئ 11 .وتتس ــم األمن ــاط الغذائي ــة يف ه ــذه
املرحل ــة ع ــادة بنس ــبة عالي ــة نس ــب ًي ا م ــن األغذي ــة
النش ــو ية وبانخف ــاض تن ــو ع األغذي ــة .و يتب ــع ذل ــك
مرحل ــة م ــن النم ــو املتس ــار ع يف اس ــتهالك الس ــعرات
الحرار يــة مصحو بــة بز يــادة يف كميــة الربوتينــات
والفيتامين ــات واملع ــادن ،وكل ه ــذا ق ــد ي ــؤدي
إىل نتائ ــج أفض ــل يف مج ــايل التغذي ــة والصح ــة.
وم ــع ذل ــك ،ف ــإن ه ــذا التغي ــر يتزام ــن يف كث ــر م ــن
األحي ــان ،أو يتبع ــه ع ــى وج ــه الرسع ــة ،التح ـ ّو ل
إىل أمن ــاط غذائي ــة تحت ــوي ع ــى نس ــبة أع ــى م ــن
الده ــون والس ــكر واألغذي ــة املج َّه ــزة مب ــا يف ذل ــك
األغذي ــة املج َّه ــزة بدرج ــة عالي ــة .ويف املرحل ــة األخ ــرة
م ــن االنتق ــال الغ ــذايئ ،وم ــع ارتف ــاع املداخي ــل إىل
مس ــتو يات أع ــى ،يتباط ــأ من ــو اس ــتهالك الف ــرد الواح ــد
م ــن الس ــعرات الحرار ي ــة ،وتتح ـ ّو ل األمن ــاط الغذائي ــة

ج ُســميت العالقــة بــن حصة األغذية مــن مجموع النفقات والدخل باســم األخصايئ يف اإلحصاء
.)1896–1821( Ernst Engel
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الشكل 9.1
التغي ر في حصة السع رات الح رارية المتاحة لالستهالك للفرد الواحد
متوسط
ّ
بحسب المجاميع الغذائية الرئيسية( 2017-1995 ،النسبة المئوية)

اﻟﺴﻜﺮ

-3

5 7-

اﻟﻠﺤﻮم

56
22

5

اﻟﻔﺎ�ﻬﺔ واﻟﺨﻀﺎر

33

9

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟ�ﺎن

2-

38

10

اﻟﺤﺒﻮب

2 6- 6- 2-

اﻟﺪﻫﻮن واﻟ��ﻮت

9

اﻟﺴﻜﺮ
اﻟﻠﺤﻮم

17

15

اﻟﻔﺎ�ﻬﺔ واﻟﺨﻀﺎر

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ �
اﻟ��ﺤﺔ اﻟﻌﻠ�ﺎ

13

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟ�ﺎن
اﻟﺤﺒﻮب
اﻟﺪﻫﻮن واﻟ��ﻮت

-23

14 -

2

38
56
20

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ �
اﻟ��ﺤﺔ اﻟﺪﻧ�ﺎ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ

113

78-

15

79

5-41

43

26

8

43

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ

28 -

22

56
86

9

952

32
35

47

اﻟ�از�ﻞ
�

ﻧ��ﺎل

61

أوﻏﻨﺪا

31

ﻓﻴ�ﺖ ﻧﺎم

مالحظ ــة :تس ــتند الحس ــابات إل ــى موازنات األغذية ل ــدى منظمة األغذية والزراعة التي تغيرت المنهجية المس ــتخدمة لحس ــابها خالل الفترة قيد الدراس ــة .لذل ــك فإن البيانات
ال تتيح س ــوى مؤش ـ ًرا على التغيير في األنماط الغذائية .وتس ــتند الحس ــابات إلى متوس ــطات ثالث س ــنوات .وتس ــتند المجاميع الغذائية إلى تصنيف موازنات األغذية لدى
منظم ــة األغذي ــة والزراع ــة .وت ــرد في المرف ــق تعاريف مفصلة .وألغ ــراض التوضيح ،تظهر النس ــبة المئوية للتغيير من  1995إلى  2017بحس ــب مجموعة دخ ــل كل بلد في عمود
واح ــد حس ــب إجمال ــي األغذي ــة .وال يمكن إضافة النس ــبة المئوي ــة للتغييرات في مجموع األغذية .وج ــرى قطع العمود الذي يب يّ ن نس ــبة التغيير في حصة الس ــعرات الحرارية
المتاح ــة لالس ــتهالك من منتجات األلبان في فييت نام ليتناس ــب مع عرض الش ــكل.
المص ــدر :حس ــابات منظم ــة األغذية والزراعة باس ــتخدام موازنات األغذي ــة التي وضعتها قاع ــدة البيانات اإلحصائي ــة للمنظمة (ت ّم االطّالع عليها في فبراير/ش ــباط 2020؛ أحدث
البيان ــات المتاحة لعام .)2017

العل ــوي) .و يتض ــح أن البل ــدان املرتفع ــة الدخ ــل ق ــد
أ متّ ــت مرحل ــة االنتق ــال الغ ــذايئ م ــن دون ح ــدوث
تغــرات تقر ي ًب ــا يف اســتهالك الحبــوب.
ّ
وبالرغ ــم م ــن ذل ــك ،تزاي ــد املتن ــاول م ــن أن ــواع
الس ــكر كحص ــة م ــن النم ــط الغ ــذايئ اليوم ــي بأ ك ــر
م ــن النص ــف يف البل ــدان املنخفض ــة الدخ ــل ،مقارن ــة
بز ي ــادة قدره ــا  5يف املائ ــة س ـ ّج لتها البل ــدان
املتوس ــطة الدخ ــل م ــن الرش يح ــة الدني ــا .وش ــهدت
البل ــدان املتوس ــطة الدخ ــل م ــن الرش يح ــة العلي ــا
انخفاضً ــا طفي ًف ــا يف املتن ــاول م ــن الس ــكر .وارتف ــع
اســتهالك الفاكهــة والخضــار واللحــوم والدهــون
والز يــوت يف كل مجموعــات الدخــل القطر يــة،
خصوص ــا يف البل ــدان املتوس ــطة الدخ ــل م ــن الرش يح ــة
ً
العليــا والدنيــا .وشــهدت البلــدان املنخفضــة
ر ا يف اس ــتهالك منتج ــات األلب ــان» .
الدخ ــل ارتفا ًع ــا كب ـ ً

القس ــم ب ــاء) .ويف البل ــدان املنخفض ــة الدخ ــل،
ترتب ــط ز ي ــادة املداخي ــل للف ــرد الواح ــد بارتف ــاع
اس ــتهالك الس ــعرات الحرار ي ــة للف ــرد الواح ــد .وم ــع
تس ــار ع من ــو الدخ ــل ،يصب ــح ه ــذا األث ــر أ ك ــر قوة يف
البل ــدان املتوس ــطة الدخ ــل م ــن الرش يح ــة الدني ــا.
ويف البل ــدان املتوس ــطة الدخ ــل م ــن الرش يح ــة
العلي ــا ،يتباط ــأ ه ــذا األث ــر بالفع ــل ،ويف البل ــدان
املرتفع ــة الدخ ــل ،ال يرتب ــط من ــو الدخ ــل إال بش ــكل
ضعيــف بنمــو اســتهالك الســعرات الحرار يــة.
إن التغ ـ ّـرات يف األمن ــاط الغذائي ــة بالت ــوازي م ــع
قان ــون «بيني ــت» ميك ــن أن تال َح ــظ ع ــى املس ــتوى
اإلج ــايل أيضً ــا .وم ــع ز ي ــادة املداخي ــل ،انخفض ــت
حص ــة الحب ــوب يف اس ــتهالك األغذي ــة للف ــرد الواح ــد
يف البلــدان املنخفضــة واملتوســطة الدخــل مــا
ب ــن عام ــي  19 95و ( 2 017الش ــكل  ،9.1القس ــم
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»

ينفق ــوا نس ــبة أ ك ــر م ــن دخله ــم ع ــى تن ــا ول ا لطع ــام
16 ، 10
خــا رج املنزل .
وتؤث ــر التح ـ ّو الت الغذائي ــة بداف ــع من ــو الدخ ــل أيضً ــا
ع ــى التج ــارة .وتنعك ــس ز ي ــادة اس ــتهالك اللح ــوم
واألس ــاك والفاكه ــة والخض ــار واألغذي ــة املج َّه ــزة م ــن
خ ــا ل تزاي ــد واردات ه ــذه املنتج ــات ،وال س ــيام يف
االقتصــادات الناشــئة والناميــة (أنظــر الشــكل ،1.4
القس ــم ب ــاء).
وحت ــى وق ــت كتاب ــة ه ــذا التقر ي ــر ،كان لتف ــي
ف ــروس كورون ــا املس ــتج ّد تأث ــر ع ــى سالس ــل القيم ــة
الغذائيــة والزراعيــة العامليــة ،واملداخيــل والطلــب
ع ــى األغذي ــة .و إن االنتش ــار الرس ي ــع لجائح ــة
كوفي ــد 19 -ع ــى م ــدى ش ــتاء  2 02 0 -2 019ق ــد فرض
خي ــارات صعب ــة ع ــى صانع ــي السياس ــات العاملي ــة.
وم ــع تطبي ــق العدي ــد م ــن البل ــدان مامرس ــات
اجتامعي ــة رضور ي ــة بش ــأن التباع ــد االجتامع ــي بغي ــة
التصــدي للجائحــة ،تكشــفت أزمــة غــر مســبوقة
ومتع ــددة األوج ــه.
فق ــد واجه ــت بل ــدان عدي ــدة تحدي ــات متع ــددة يف
مج ــاالت الصح ــة العام ــة واالقتص ــاد واألم ــن الغ ــذايئ،
تفاعل ــت يف م ــا بينه ــا بط ــرق معق ــدة 19 .و يش ـكّل
التهدي ــد الناج ــم ع ــن جائح ــة كوفي ــد 19 -ع ــى األم ــن
الغ ــذايئ بس ــبب فق ــدان الدخ ــل مص ــدر قل ــق بال ــغ
إزاء التق ــدم املح ـ َر ز يف الح ــد م ــن انتش ــار نق ــص
التغذي ــة ع ــى م ــدى العق ــود األخ ــرة .و يناق ــش اإلط ــار
 1. 2اآلث ــار املب ــارشة للجائح ــة ع ــى التج ــارة العاملي ــة
وسالس ــل القيم ــة واألم ــن الغ ــذايئ.

ولوحظ ــت تح ـ ّو الت مامثل ــة يف األمن ــاط الغذائي ــة
يف آس ــيا بالتزام ــن م ــع النم ــو االقتص ــادي الرس ي ــع
والتوس ــع الح ــري والعومل ــة خ ــال الف ــرة م ــن 19 61
إىل  2 011. 13 , 12ومؤخ ـ ًرا ،يف أفر يقي ــا جن ــوب الصح ــراء
الك ــرى ،أح ــدث النم ــو االقتص ــادي تغ ـ ّـرات يف
اس ــتهالك األغذي ــة ،حي ــث ت ــم االنتق ــال م ــن الحب ــوب
والج ــذور والدرن ــات إىل األس ــاك واللح ــوم والبي ــض
ومنتجــات األلبــان والفاكهــة والخضــار ،إىل جانــب
14
التح ـ ّو ل الع ــام إىل مز ي ــد م ــن األغذي ــة املج َّه ــزة.
و يف ح ــن أن أمن ــاط ا الس ــتهال ك املتغ ـ ّـر ة ع ــى ط ــول
ف ــرة ا النتق ــا ل ا لغ ــذايئ واضح ــة ع ــى ه ــذا املس ــتوى
ا ل ــكيل  ،هن ــا ك تباي ــن أ ك ــر ع ــى املس ــتوى ا لوطن ــي
يعتم ــد في ــه تط ــور ا لنظ ــام ا لغ ــذايئ أيضً ــا ع ــى
ا ألفضليــات وتوز يــع ا لدخــل ومســتوى ا لتنميــة
(ا لشــكل  ،9.1ا لقســم ا لســفيل) .فعــى ســبيل
املث ــا ل  ،يف ا القتص ــادات ا لناش ــئة مث ــل ا لرباز ي ــل
وا لعدي ــد م ــن ا لبل ــدان ا لنامي ــة مب ــا فيه ــا نيب ــا ل
وفيي ــت ن ــام  ،أدى من ــو ا لدخ ــل إ ىل انخف ــاض كب ــر
يف حص ــة ا لحب ــوب يف نصي ــب ا لف ــرد م ــن ا الس ــتهال ك
ا لغ ــذايئ  .وخال فً ــا لذل ــك  ،يف أوغن ــدا  ،زادت حص ــة
ا لحب ــوب يف ا س ــتهال ك ا لف ــرد م ــن ا ألغذي ــة؛ وهن ــا ك ،
ع ــى عك ــس ا لبل ــدان ا ألخ ــرى يف املنطق ــة ا لت ــي
تهيم ــن فيه ــا ا ل ــذرة ع ــى ا ألمن ــاط ا لغذائي ــة  ،تتك ـ ّو ن
املــواد ا لغذائيــة ا ألسا ســية مــن مجموعــة متنوعــة
م ــن ا ألغذي ــة مب ــا يف ذل ــك ا لكس ــافا وا لبطاط ــا
ا لحل ــوة وامل ــوز ا لهن ــدي  .و يف ا لبل ــدان ا لت ــي تش ــهد
من ـ ًو ا اقتصاد يً ــا رس ي ًع ــا مث ــل فيي ــت ن ــام  ،تط ــورت
ا لتح ـ ّو الت ا لغذائي ــة برسع ــة أ ك ــر.
وتغ ـ ّـر ت األمن ــاط الغذائي ــة ع ــى املس ــتو يني الح ــري
والر يف ــي ع ــى الس ــواء 15 , 14 .وم ــع ذل ــك ،فق ــد تب ـ ّـن
أن التح ـ ّو ل م ــن الحب ــوب إىل األغذي ــة األ ك ــر كثاف ــة
م ــن حي ــث الطاق ــة ع ــى املس ــتوى الح ــري ،م ــع أ ّن
املناط ــق الر يفي ــة تق ــرب برسع ــة بس ــبب من ــو الدخ ــل
15
والتغ ـ ّـرات يف النظ ــام الغ ــذايئ.
وق ــد تحج ــب الرواب ــط ب ــن متوس ــط الدخ ــل
واالس ــتهالك اتجاه ــات مهم ــة يف الطل ــب ع ــى األغذي ــة
ترتب ــط بتوز ي ــع الدخ ــل والس ــعرات الحرار ي ــة ب ــن
فئ ــات الس ــكان الغني ــة والفق ــرة ع ــى ح ــد س ــواء.
يف الواق ــع ،ت ــم تحدي ــد ظه ــور طبق ــة متوس ــطة يف
العدي ــد م ــن البل ــدان النامي ــة ع ــى أن ــه أ ك ــر العام ــل
أهمي ــة لي ــس فق ــط يف دف ــع الطل ــب ع ــى األغذي ــة
ولك ــن أيضً ــا يف تش ــكيله ،م ــا أدى إىل تغي ــرات يف
نظ ــم رشاء األغذي ــة (أنظ ــر اإلط ــار  4 .1بش ــأن التكام ــل
18 , 17, 16 , 14
العمــودي).
فق ــد أدى ب ــرو ز طبق ــة متوس ــطة يف املناط ــق
ا لحرض ي ــة يف أفر يقي ــا ع ــى س ــبيل املث ــا ل إ ىل ز ي ــادة
يف ا لســعرات ا لحرا ر يــة املســته لَكة عمو ًم ــا وا رتفــاع
ا لطل ــب ع ــى ا ألغذي ــة املج َّه ــزة وا للح ــوم وا لفا كه ــة
وا لخض ــا ر 16 , 14 .وم ــن املرج ــح أيضً ــا أن يتس ـ ّو ق
املســتهلكون مــن ا لطبقــة املتوســطة يف املتاجــر
ا لك ــرى  ،أو غ ــر ذل ــك م ــن أن ــواع املتاج ــر ،وأن

ن
ـكا� والتغـ يّـرات الديموغرافيــة
النمــو السـ ي

يؤث ــر التفاع ــل ب ــن النم ــو الس ــكاين والتغ ـ ّـرات
الدميوغرافي ــة ع ــى الطل ــب ع ــى األغذي ــة والتج ــارة
واألس ــواق بط ــرق مه ّم ــة .ويف ح ــن أن النم ــو الس ــكاين
يدف ــع الطل ــب ع ــى األغذي ــة والتج ــارة فيه ــا م ــن حي ــث
الحج ــم ،ف ــإن التغ ـ ّـرات الدميوغرافي ــة تؤث ــر ع ــى
تر كيبتهــا .
ويرتب ــط النم ــو الس ــكاين بز ي ــادة التج ــارة ب ــن البل ــدان.
و إذا اختلف ــت وت ــرة النم ــو الس ــكاين ب ــن املناط ــق،
فم ــن املرج ــح أن تعم ــل التج ــارة ع ــى نق ــل األغذي ــة
م ــن املناط ــق حي ــث يك ــون النم ــو الس ــكاين أبط ــأ إىل
املناط ــق حي ــث يك ــون فيه ــا أرس ع نس ــب يً ا .فع ــى
س ــبيل املث ــال ،س ــوف ي ــؤدي النم ــو الس ــكاين الرس ي ــع يف
البل ــدان الت ــي تتس ــم بانخف ــاض اإلنتاجي ــة الزراعي ــة
للف ــرد الواح ــد ،وال ــذي ق ــد يتأث ــر س ــل ًب ا أيضً ــا بتغ ـ ّـر
املن ــاخ ،إىل زي ــادة ال ــواردات .فاالتجاه ــات الس ــكانية
الطو يل ــة األج ــل تظه ــر من ـ ًو ا قو يً ــا يف آس ــيا؛ ورغ ــم
تباط ــؤ ه ــذا النم ــو ،م ــن املتوق ــع أن يبل ــغ ع ــدد الس ــكان
ذروت ــه عن ــد مس ــتوى  5.3ملي ــارات نس ــمة بحل ــول ع ــام
( 2050الش ــكل  ،10.1القس ــم أل ــف) .وم ــن املتوق ــع أن
يتواص ــل من ــو ع ــدد س ــكان أفر يقي ــا بق ــوة مبق ــدار 2 .5
ملي ــارات نس ــمة بحل ــول ع ــام  ،2050وه ــو م ــا يف ــرض
»
تحدي ــات ملحوظ ــة ع ــى الزراع ــة .وم ــن املتوق ــع أن
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اإلطار 2.1
آثار جائحة كوفيد 19-على التجارة واألسواق واألمن الغذائي في العالم
تؤث ــر التداب ــر املتخ ــذة للتص ــدي لجائح ــة كوفي ــد 19 -ال
محال ــة ع ــى جمي ــع األنش ــطة االقتصادي ــة .ويف أبريل/نيس ــان
 ،2020أش ــارت منظم ــة التج ــارة العاملي ــة إىل أن التج ــارة
العاملي ــة بالبضائ ــع س ــتنخفض بنس ــبة ت ــراوح م ــا ب ــن 13
و  32يف املائ ــة بس ــبب جائح ــة كوفي ــد 19 -الت ــي أعاق ــت
األنش ــطة االقتصادي ــة.
ويف قطاع ــي الزراع ــة واألغذي ــة ،تأث ــر اإلنتاج األويل،
والتجهي ــز ،والتج ــارة ،والخدم ــات اللوجس ــتية (املحلي ــة
والدولي ــة) والطل ــب النه ــايئ .وق ــد أس ــفر انتش ــار جائحة
كوفي ــد 19 -ع ــن عواق ــب وخيم ــة عىل أس ــواق األغذية
املحلي ــة والدولي ــة ،وع ــى الدخ ــل والعامل ــة ،فض ـ ًـا عن األمن
الغ ــذايئ والتغذي ــة يف مختل ــف أنح ــاء الع ــامل.

والخض ــار .ويف الوق ــت نفس ــه ،ف ــإن الع ــادات الغذائية
يف املن ــزل ليس ــت مث ــل الع ــادات الغذائي ــة يف املطاع ــم
واملقاه ــي ،حي ــث أدى إغ ــاق املطاع ــم إىل انخف ــاض الطل ــب
ع ــى مجموع ــة م ــن األغذي ــة ،األمر الذي وض ــع املزارعني
واملوزع ــن أم ــام صعوب ــات مالية.
ومتي ــل سالس ــل القيم ــة يف مختل ــف أنح ــاء الع ــامل النام ــي
إىل أن تك ــون أك ــر هشاش ــة و ُع رض ــة للتعطي ــل واالخت ــال
مقارن ــة بالبل ــدان املتقدم ــة .وتعتم ــد الزراع ــة يف املناط ــق
النامي ــة بش ــكل أق ــل ع ــى املدخ ــات ولكنه ــا تعتم ــد بش ــكل
مك ثّــف ع ــى العامل ــة ،وق ــد تخ لّ ــف القي ــود املفروضة عىل
الحرك ــة تأث ـ ًرا كب ـ ًرا .وحت ــى إعداد ه ــذا التقري ــر ،مل يكن
الف ــروس ق ــد انت ــر بعد ع ــى نطاق واس ــع يف البلدان
الت ــي ينت ــر فيه ــا انع ــدام األم ــن الغذايئ ،وال س ــيام يف
أفريقي ــا جن ــوب الصح ــراء الك ــرى .وإذا ح ــدث ذل ــك ،فمن
املتوق ــع أن يخ لّ ــف تف ــي امل ــرض تأث ــرات مامثل ــة للصدمات
الس ــابقة الناجم ــة ع ــن األوبئ ــة ،مث ــل تفيش ف ــروس إيبوال،
ال ــذي تس ـبّ ب يف انخف ــاض ح ــاد يف الحص ــاد ،األمر الذي أدى
إىل ارتف ــاع أس ــعار امل ــواد الغذائي ــة وتفاق ــم حال ــة انعدام
األم ــن الغذايئ.
ورغ ــم أوج ــه ع ــدم اليقني الت ــي س ــببتها رسعة انتش ــار
جائح ــة كوفي ــد 19 -يف مختل ــف أنح ــاء الع ــامل ،ظلت أس ــواق
األغذي ــة العاملي ــة متوازن ــة إىل ح ــد كب ــر .وم ــن املتوقع أن
تص ــل مخزون ــات الحب ــوب إىل أع ــى مس ــتوياتها يف املوس ــم
 ،2020-2021ك ــا أن تواف ــر الص ــادرات من األر ّز وفول
الصوي ــا كافي ــة لتلبي ــة الطل ــب املتوق ــع .ويف مايو/أي ــار
 ،2020أعلن ــت منظم ــة األغذي ــة والزراع ــة أن أس ــعار الس ــلع
الغذائي ــة العاملي ــة انخفض ــت للش ــهر الثال ــث ع ــى الت ــوايل،
حي ــث أدت اآلث ــار االقتصادي ــة واللوجس ــتية لجائح ــة
كوفي ــد 19 -إىل انك ــاش كب ــر يف الطل ــب ع ــى العدي ــد من
الس ــلع األساس ــية (أنظر http://www.fao.org/news/
 .)/story/en/item/1273914/icodeومن ش ــأن االلتزام
بالخط ــوط التوجيهي ــة الدولي ــة املتعلق ــة باملم ــرات اآلمن ــة
للس ــفر والتج ــارة أن يس ــاعد يف ض ــان اس ــتمرارية سالس ــل
اإلم ــدادات بامل ــواد الزراعي ــة والغذائي ــة والتخفي ــف من
االخت ــاالت يف اإلم ــدادات الغذائي ــة ،وتعزي ــز األم ــن الغذايئ.
عن ــد صياغ ــة ه ــذا التقري ــر ،كان ــت بع ــض البل ــدان تعمل
بش ــكل مؤق ــت ع ــى تخفي ــف القي ــود التقني ــة املفروض ــة
ع ــى واردات منتج ــات غذائي ــة مح ـ ّد دة لض ــان توفّرها،
م ــن دون املس ــاس بالس ــامة الغذائي ــة .ع ــى س ــبيل املثال،
ع لّق ــت إندونيس ــيا مؤق تً ــا متطلب ــات التحص ــن والج ــودة
للم ــواد الغذائي ــة األساس ــية (الدقي ــق ،وزي ــت الطه ــي،
والس ــكر) ،وخفف ــت س ــويرسا متطلب ــات وض ــع العالم ــات
الغذائي ــة مل ــدة س ــتة أش ــهر لتس ــهيل اس ــترياد بع ــض املكونات
الغذائي ــة وم ــواد التغلي ــف الت ــي حدث ــت ح ــاالت نقص
فيه ــا بس ــبب الجائح ــة .وفُرض ــت قي ــود مؤقت ــة عىل اس ــترياد
حيوان ــات ح ّي ــة ومنتج ــات حيواني ــة مح ــددة ،ال س ــيام من
املناط ــق املترضرة بش ــدة.

التأثـ يـرات عــى سالســل القيمــة الغذائيــة
والتجــارة الدوليــة

حت ــى إع ــداد ه ــذا التقري ــر ،كان ــت القي ــود املفروضة عىل
الحرك ــة وعملي ــات اإلغ ــاق الجزئي ــة للح ــدود يف جمي ــع
أنح ــاء الع ــامل الحت ــواء الجائح ــة تؤث ــر ع ــى الخدمات
اللوجس ــتية املنوط ــة بسالس ــل القيم ــة الغذائي ــة ،م ــا
أدى إىل تعطي ــل تدف ــق املدخ ــات واملخرج ــات الزراعي ــة،
والخدم ــات املتصل ــة بالزراع ــة .وق ــد أحدث ــت هذه
االخت ــاالت آث ــا ًرا ضارة عىل إنت ــاج األغذي ــة وجودتها
ونضارته ــا وس ــامتها وأعاق ــت توزي ــع األغذي ــة عىل
مس ــتويات البي ــع بالجمل ــة والتجزئ ــة .وتتس ــم كف ــاءة
اإلم ــدادات الغذائي ــة والزراعي ــة بأهمي ــة بالغ ــة ،ال س ــيام يف
أوق ــات األزم ــات .واس ــتنا ًد ا إىل تجرب ــة ووه ــان ،يف جمهورية
الص ــن الش ــعبية ،باس ــتطاعة الحكوم ــات إقام ــة «قن ــوات
خ ــراء» لرب ــط مناط ــق اإلنت ــاج بنقاط س ــاخنة م ــن تفيش
امل ــرض يف املناط ــق الحرضي ــة ،مزيل ــة بذل ــك الحواجز
اللوجس ــتية والقي ــود الالزم ــة للتعجي ــل بتس ــليم األغذي ــة
القابل ــة للتل ــف واملغذ يّ ــة للس ــكان املترضري ــن (أنظ ــر
( http://www.fao.org/policy-support/coronavirus-
.) /pandemic/en
وبالنس ــبة إىل املحاصي ــل الكثيف ــة االس ــتعامل للي ــد
العامل ــة ،مث ــل الفاكه ــة والخض ــار ،ق ــد ت ــؤدي القيود
املفروض ــة ع ــى الحرك ــة إىل نق ــص يف العامل ــة ،بفع ــل تأثري
إغ ــاق الح ــدود ع ــى تواف ــر الع ــال املهاجرين املوس ــميني.
وهك ــذا ف ــإن الفاكه ــة والخض ــار ،بس ــبب طبيعته ــا
القابل ــة للتل ــف ،مع ّرض ــة بش ــكل خ ــاص لالخت ــاالت يف م ــا
يخ ــص سلس ــلة القيم ــة .فق ــد ق ّد م ــت الحكوم ــات خط طً ــا
لالس ــتعاضة ع ــن الع ــال املهاجري ــن ،األم ــر الذي يس ـلّط
الض ــوء ع ــى الصعوب ــة الت ــي تواجهه ــا الزراع ــة يف املحافظ ــة
ع ــى أداء سالس ــل القيم ــة .فع ــى س ــبيل املث ــال ،يف اململك ــة
املتح ــدة لربيطاني ــا العظم ــى وآيرلن ــدا الش ــالية ،أطلق ــت
حمل ــة «انتق ــاء وتوظي ــف ع ــال بريطاني ــن» ( https://
 )pickforbritain.org.ukللرب ــط ب ــن الع ــال املحتمل ــن
وأرب ــاب العم ــل للحف ــاظ عىل اإلم ــدادات م ــن الفاكهة
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اإلطار 2.1
(يتبع)

التأث ـ يـرات ع ــى الحص ــول ع ــى األغذي ــة

تده ــور األم ــن الغ ــذايئ عمو ًم ا ،يُ توق ــع أيضً ا أن تتده ــور نوعية
األغذي ــة بالنس ــبة للفق ــراء ألن األغذي ــة ذات القيم ــة الغذائية
العالي ــة ه ــي أيضً ا أك ــر تكلف ــة عمو ًم ا (األلب ــان والفاكهة
والخض ــار والبيض واألس ــاك واللحوم).
وق ــد تحرك ــت الحكوم ــات لتعزيز ش ــبكات األمان الغذايئ
وآلي ــات الحامي ــة االجتامعي ــة للحف ــاظ عىل إمكاني ــة الحصول
ع ــى األغذي ــة .وميكن لتداب ــر حكومية مح ــددة أن تعالج
أيضً ــا أث ــر تخفيض ــات الدخل من خ ــال اإلعانات ،واالعفاءات
الرضيبي ــة ،والتحوي ــات إىل املترضري ــن .وال غن ــى عن هذه
التداب ــر للحف ــاظ ع ــى املكاس ــب الت ــي تحققت يف خفض
مس ــتويات انع ــدام األم ــن الغذايئ عىل م ــدى العقود األخرية.
وال ي ــزال م ــن الرضوري مالحظة كيف س ــيؤثر ه ــذا االنخفاض
الح ــاد يف املداخي ــل وانقط ــاع النم ــو االقتصادي ع ــى الطلب
ع ــى األغذي ــة ،وخاص ــة األغذية ذات القيم ــة األعىل ،مبجرد
اس ــتعادة النش ــاط االقتص ــادي إىل حد ما.

م ــع تباط ــؤ النش ــاط االقتص ــادي ،من املتوق ــع أن تتأثر فرص
الحص ــول ع ــى األغذي ــة تأث ًرا س ــلب يً ا بالبطال ــة وانخفاض
الدخ ــل .وميك ــن أن تك ــون هذه اآلث ــار فورية بالنس ــبة ألولئك
الذي ــن يعمل ــون يف قطاع ــات تتأث ــر مبارشة بقي ــود التباعد
االجتامع ــي .والعامل ــون يف القطاع ــات ذات األج ــور املنخفضة
والقطاع ــات غ ــر الرس ــمية معرضون بش ــكل خاص لخس ــائر
الدخ ــل بس ــبب الجائحة.
وبالرغ ــم م ــن أن الطل ــب ع ــى األغذية غري مرن يف م ــا يتصل
بالدخ ــل ،فهن ــاك اختالف ــات ملحوظ ــة بني البل ــدان املرتفعة
الدخ ــل واملنخفض ــة الدخ ــل ،فض ـ ًـا عن الفوارق داخ ــل البلدان.
ويتوق ــف م ــدى تأث ــر الجائحة عىل اس ــتهالك األغذية عىل
عوام ــل كث ــرة ،مبا يف ذل ــك توافر مدخرات األرس املعيش ــية،
ولك ــن الفق ــراء يتعرض ــون عىل الفور النع ــدام األمن الغذايئ،
ك ــا أنه ــم هم األك ــر ترض ًرا يف األجل املتوس ــط .وباإلضافة إىل

المص ــادر :بتص ـ ّرف م ــن مس ــاهمات منظمة األغذية والزراع ــة ،والمعهد الدولي لبحوث السياس ــات الغذائية والبنك الدولي ف ــي المنتدى االقتصادي العالم ــي «جائحة كوفيد،19-
التج ــارة واألغذي ــة :التحديات والس ــيناريوهات والتوصيات» 18 ،أبريل/نيس ــان 2020؛ 2020 ،Torero؛ النش ــرة الصحفي ــة لمنظمة التجارة العالمي ــة 855؛ منظمة األغذية
والزراع ــة2020 ،؛ منظم ــة األغذي ــة والزراع ــة 7 ،مايو/أيار 2020؛ صحيفة اإليكونوميس ــت 8 ،مايو/أيار 2020؛ صحيفة الفايننش ــال تايمز 20 ،أبريل/نيس ــان 2020؛ Orfanos
28,27,26,25,24,23,22,21,20
وآخ ــرون2017 ،؛ 2019 ،Binkley؛ ومنظمة التج ــارة العالمية.2020 ،

إ ىل ا لترب ي ــد  ،وا لتع ـ ّر ض لإلعالن ــات 17 .وه ــذه ا لعوا م ــل
تع ــزز إمكاني ــة ا لوص ــول إ ىل قن ــوات جدي ــدة
ومتطــورة لبيــع ا ألغذيــة با لتجزئــة  ،وتعــزز ا لطلــب
ع ــى املنتج ــات ا ألع ــى قيم ــة مب ــا يف ذل ــك ا لفا كه ــة
وا لخضــا ر وا ألغذيــة املج َّه ــزة .فملكيــة ا لســيا رات
يف املناط ــق ا لحرض ي ــة م ــن زا مبي ــا ع ــى س ــبيل
املث ــا ل تز ي ــد بش ــكل كب ــر م ــن مش ــر يات ا لتجزئ ــة
يف املتاج ــر ا لك ــرى  ،ا لت ــي متي ــل إ ىل تخز ي ــن و بي ــع
16
املز ي ــد م ــن ا ألطعم ــة املج َّه ــزة نس ــب ًي ا.
و يف حــن أ ن ســكا ن أ مر يــكا ا لشــا لية وأ مر يــكا
ا لال تينيــة ومنطقــة ا لبحــر ا لكا ر يبــي وأ و ر و بــا
وآســيا ا لوســطى لد يهــم با لفعــل أ عــد ا د عا ليــة
مــن ا لســكا ن ا لحرض يــن ( ا لشــكل  ،10 . 1ا لقســم
ب ــا ء)  ،ف ــإ ن مع ــد ال ت ا لتوس ــع ا لح ــري ب ــن عا م ــي
 1 9 9 5و  2 018من ــت ب ــأ رس ع م ــا ميك ــن يف رشق آس ــيا
را
وا ملحي ــط ا له ــا د ئ  .و يف ا ملنا ط ــق ا أل ق ــل تح ـ ً
نســب يً ا يف أ فر يقيــا جنــوب ا لصحــرا ء ا لكــر ى
وجن ــوب آس ــيا  ،زا د ت أ يضً ــا حص ــة ا لس ــكا ن يف
ا ملنا طــق ا لحرض يــة  ،ولكــن بوتــرة أ قــل نســب يً ا .
فا لتوســع ا لحــري يحــد ث بوتــرة أ رس ع يف ا لعــا مل
ا لنا م ــي مقا رن ــة مب ــا ح ــد ث  ،ع ــى س ــبيل ا ملث ــا ل ،

» يكــون النمــو الســكاين بطي ئً ــا يف أمر يــكا الالتينيــة
ومنطقــة البحــر الكاريبــي وأمر يــكا الشــالية
وأوس ــيانيا بب ــطء ،يف ح ــن م ــن املرج ــح أن ينكم ــش ع ــدد
الس ــكان يف أوروب ــا بحل ــول ع ــام .2050
بتغــر ا ت كبــرة يف
و يرتبــط ا لتوســع ا لحــري
ّ
من ــط ا لحي ــا ة  ،وه ــو مح ـ ّر ك رئي ــي للتغ ـ ّـر ا ت يف
أمنــا ط ا الســتهال ك وتحــوالت ا ل ُن ظــم ا لغذ ا ئيــة .
ومــع ز يــا د ة ا لتوســع ا لحــري للمجتمعــا ت ،
و إقا مــة بعــض ا ملســتهلكني بعيــ ًد ا عــن ا ملنا طــق
ا لت ــي يح ــد ث فيه ــا ا إلنت ــا ج ا لزرا ع ــي ا أل و يل  ،ف ــإ ن
ا لطلــب عــى ا ألغذ يــة ا لتــي ميكــن تخز ينهــا ونقلهــا
بس ــهولة  ،ي ــزد ا د ق ــوة  ،ا أل م ــر ا ل ــذ ي ي ــؤد ي ب ــد و ره إ ىل
ز يــا د ة تجهيــز ا ألغذ يــة  2 9 .كــا مييــل ا ملســتهلكون
يف ا ملنا ط ــق ا لحرض ي ــة إ ىل ا لحص ــول ع ــى د خ ــل
أع ــى نس ــب يً ا  ،ا أل م ــر ا ل ــذ ي يع ــزز ا لطل ــب ع ــى
مجموعــة متنوعــة مــن ا ألغذ يــة  .وتتيــح أســا ليب
عيش ــهم وق تً ــا أق ــل لتحض ــر ا لطع ــا م  ،م ــا ي ــؤد ي إ ىل
ز ي ــا د ة ا س ــتهال ك ا ألغذ ي ــة ا ملج َّه ــزة و ز ي ــا د ة توا ت ــر
30
ا لوجب ــا ت خ ــا رج ا ملن ــزل .
و يرتب ــط ا لتوس ــع ا لح ــري أيضً ــا بوس ــائط أفض ــل
للنق ــل وملكي ــة ا لس ــيا رات  ،وا لق ــدرة ع ــى ا لوص ــول
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الشكل 10.1
والتغيرات الديموغرافية
النمو السكاني
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المص ــادر :توقع ــات األم ــم المتحدة للس ــكان في العالم ( 2019اطلع عليها في أبريل/نيس ــان )2020؛ مؤش ــرات التنمي ــة العالمية ،البنك
الدول ــي (اطلع عليها في فبراير/ش ــباط .)2020

خف ــض تكالي ــف النق ــل .ك ــا س ــاهم يف انخف ــاض
تكالي ــف االتص ــاالت ،وه ــو م ــا يؤث ــر أيضً ــا ع ــى
التجــارة و يعــزز التكامــل العاملــي لسالســل القيمــة.
وم ــن خ ــا ل املس ــاعدة يف الح ــد م ــن أوج ــه القص ــور
يف سالس ــل القيم ــة ،ف ــإن التق ــدم التكنولوج ــي ق ــد
يس ــاهم أيضً ــا يف تحقي ــق نتائ ــج أ ك ــر اس ــتدامة يف
32 , 31
النظ ــام الغ ــذايئ.
ويف املتوســط ،انخفضــت التكاليــف التجار يــة ،التــي
والتغــرات يف السياســات
تحددهــا تكاليــف النقــل
ّ
33
التجار يــة ،بالنســبة إىل املنتجــات املص ّن عــة
والزراعي ــة ع ــى الس ــواء (أنظ ــر الش ــكل  ،11.1القس ــم
أل ــف) .ويف مختل ــف أنح ــاء الع ــامل النام ــي ،أدى

يف ا لوال يــا ت ا ملتحــد ة ا أل مر يكيــة وأ و ر و بــا  .فقــد
ا س ــتغرق ا أل م ــر تس ــعة عق ــود م ــن ا لزم ــن ل ــي
ت ــزد ا د حص ــة ا لس ــكا ن يف ا ملنا ط ــق ا لحرض ي ــة م ــن
إ ج ــا يل ا لس ــكا ن م ــن  4 0إ ىل  7 5يف ا ملا ئ ــة يف
ا لوال ي ــا ت ا ملتح ــد ة ا أل مر يكي ــة ؛ غ ــر أ ن ــه ج ــرى
تج ــا و ز ه ــذ ه ا لعتب ــة يف غض ــون أ ق ــل م ــن ثال ث ــة
17
عقــود يف ا لربا ز يــل وجمهو ر يــة كو ر يــا .

ـو� والتكاليــف التجاريــة
التقــدم التكنولـ ج ي
والسياســات التجاريــة
أدى التقــدم التكنولوجــي إىل تحســينات يف البنــى
األساســية والخدمــات اللوجســتية ،وبالتــايل إىل
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الشكل 11.1
تكاليف التجارة واالتصاالت
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مالحظة :يقوم القسم ألف على أساس مقياس ثنائي لتكاليف التجارة يشمل جميع التكاليف التي ينطوي عليها االتجار بالسلع الزراعية مع بلد آخر بالمقارنة مع البلدان التي تشارك في
االتجار بها محل يً ا .وهي ترصد نطاقًا واس ًع ا من التكاليف التجارية ،بما في ذلك تكاليف النقل والتعريفات الجمركية ،ولكن أيضً ا التكاليف الملحوظة بشكل مباشر والمرتبطة بحواجز
اللغات وإج راءات الحدود .وتستنتج تكاليف التجارة الثنائية من األنماط الملحوظة للتجارة واإلنتاج عبر البلدان 37,33.وت ُحسب نسبة للتكاليف التجارية على أنها متوسطات بسيطة
للمص دّرين بحسب المنطقة .ولحساب المتوسطات ،لم يُ نظر إال في تكاليف التجارة الثنائية لثالثة مستوردين رئيسيين ،واحد في القارة األمريكية (المكسيك) ،وواحد في أوروبا (ألمانيا)،
وواحد في آسيا (جمهورية الصين الشعبية) .إن تعادل القدرة الش رائية يشكل سعر صرف نظري ،يتم تعديله وف ًق ا لتكاليف المعيشة ومعدالت التضخم في مختلف البلدان .وفي القسم
باء ،يشير إلى السعر النسبي الذي يدفعه المستهلكون في المناطق النامية والمتقدمة لنفس سلة خدمات النطاق العريض (سعر االشت راك الشهري في خطة إنترنت النطاق العريض
الثابت عند مستوى الدخول ،وهي  1جيجا بايت).
المصادر :حسابات منظمة األغذية والزراعة التي تستخدم بيانات عن تكاليف التجارة الدولية مستمدة من مجموعة بيانات تكاليف التجارة الصادرة عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا والمحيط الهادئ للبنك الدولي (اطلع عليها في فب راير/شباط 2020؛ أحدث البيانات المتاحة لعام  )2015وبيانات عن تكاليف االتصاالت من االتحاد الدولي لالتصاالت (اطلع عليها في
أبريل/نيسان 2020؛ أحدث البيانات المتاحة لعام .)2017

انخفاضً ــا بنســبة  33يف املائــة.
وق ــد يك ــون تأث ــر التكالي ــف التجار ي ــة ع ــى تج ــارة
املنتج ــات الزراعي ــة كب ـ ًرا .وخلص ــت دراس ــة تحل ــل
تأث ــر التكالي ــف التجار ي ــة اإلجاملي ــة ع ــى تج ــارة

التحس ــن يف البنيــة التحتيــة للنقــل إىل انخفــاض
ّ
التكالي ــف التجار ي ــة ،ولك ــن غال ًب ــا بوت ــرة أبط ــأ م ــن
املتوس ــط العامل ــي 33 .فع ــى س ــبيل املث ــال ،يف الف ــرة
م ــا املمت ــدة ب ــن  19 95و  ،2 015يف أفر يقي ــا جن ــوب
الصحــراء الكــرى ،انخفضــت التكاليــف التجار يــة
للمنتجــات الزراعيــة بنســبة  11يف املائــة ،يف
ح ــن ش ــهدت التكالي ــف يف أوروب ــا وآس ــيا الوس ــطى

د

د تُحســب تكاليف التجارة اإلقليمية كمتوســطات بســيطة للتكاليف التي يتكبدها املصدّرون يف كل
منطقة .ولحســاب املتوســطات ،مل يُنظر إال يف تكاليف التجارة الثنائية لثالثة مســتوردين رئيســيني؛ يف
القارة األمريكية (املكســيك) ويف أوروبا (أملانيا) ويف آســيا (جمهورية الصني الشــعبية).
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ا لنط ــاق ا ل ــرددي وا لرسع ــة ا ألفض ــل ه ــي أم ــر با ل ــغ
ا ألهمي ــة .وتش ــر د را س ــة ح ــول ا لتأث ــرات ا لنس ــبية
الش ــراكات ا إلنرتن ــت (تعك ــس حج ــم اعت ــاد ا إلنرتن ــت)
وع ــرض ا لنط ــاق ا ل ــرددي (تعك ــس جودت ــه) إ ىل أن
ز ي ــادة مع ــدل رسع ــة ا لبيان ــات ل ــكل اش ــرا ك بنس ــبة
 1يف املائ ــة ت ــؤدي إ ىل ز ي ــادة بنس ــبة  0 . 5يف املائ ــة
يف ا لتجــا رة ا لثنائيــة  ،بينــا تــؤدي ا لز يــادة املامثلــة
يف مع ــدالت ا الش ــرا ك إ ىل ز ي ــادة بنس ــبة  0 . 3يف
املائ ــة 3 8 .وه ــذا ا لتأث ــر املتامي ــز يؤك ــد ع ــى ا لحاج ــة
إ ىل ا لرتكيــز عــى تحســن جــودة ا لبنيــة ا لتحتيــة
ا لرقمي ــة يف ا لع ــامل ا لنام ــي  ،حي ــث ميك ــن أن تك ــون
رسع ــة ع ــرض ا لنط ــاق ا ل ــرددي متنوع ــة يف مختل ــف
ا لبل ــدان وا الش ــراكات.
كذلــك ،يرجــع انخفــاض التكاليــف التجار يــة إىل
السياســات التجار يــة .فقــد أدت موجــة االنفتــاح
ع ــى التج ــارة من ــذ االتف ــاق الع ــام بش ــأن التعر يف ــات
الجمركيــة والتجــارة و إنشــاء منظمــة التجــارة
العاملي ــة يف ع ــام  ،19 95فض ـ ًـا ع ــن انتش ــار اتفاقي ــات
التجــارة اإلقليميــة ،إىل خفــض التعر يفــات وتوفــر
دع ــم مح ــي مش ــوه للتج ــارة وتحس ــن االع ــراف
املتبــادل بالتدابــر غــر الجمركيــة.
وانخفضــت تعر يفــات االســترياد املط ّب قــة عــى الســلع
الغذائيــة والزراعيــة بشــكل م طّــرد يف البلــدان
املنخفض ــة واملتوس ــطة الدخ ــل م ــن  17يف املائ ــة يف
املتوس ــط يف ع ــام  19 95إىل  9يف املائ ــة تقر ي ًب ــا يف
ع ــام ( 2 018الش ــكل  ،12 .1القس ــم أل ــف) .وانخف ــض
متوســط التعر يفــات عــى املنتجــات الزراعيــة يف
البل ــدان ذات الدخ ــل املرتف ــع م ــن  10يف املائ ــة يف ع ــام
ه
 19 95إىل  6يف املائ ــة يف ع ــام .2 018
وميك ــن أن تختل ــف التعر يف ــات بش ــكل كب ــر باخت ــاف
الس ــلع الغذائي ــة والزراعي ــة (الش ــكل  ،12 .1القس ــم
ب ــاء) .ويف البل ــدان املرتفع ــة الدخ ــل ،يُ عت ــر متوس ــط
التعر يفــات املطبقــة منخفضً ــا نســب ًي ا عــى الــ ّن
والش ــاي والده ــون والز ي ــوت والفاكه ــة والخض ــار.
غ ــر أن البل ــدان املرتفع ــة الدخ ــل تف ــرض يف املتوس ــط
تعر يف ــات أع ــى بكث ــر ع ــى واردات الحب ــوب ومنتج ــات
األلب ــان والبي ــض .ويف املتوس ــط ،تف ــرض البل ــدان
املنخفض ــة واملتوس ــطة الدخ ــل تعر يف ــات أع ــى بكث ــر.
وه ــي تف ــرض أع ــى تعر يف ــات ع ــى ال ــواردات من
األغذي ــة املج َّه ــزة ،ويليه ــا الس ــكر وال ــكاكاو واأللب ــان
والبيــض .كــا أن التعر يفــات الجمركيــة يف البلــدان
املنخفضــة الدخــل واملتوســطة الدخــل مرتفعــة نســب ًي ا
ع ــى ال ــواردات م ــن الفاكه ــة والخض ــار واللح ــوم
واألس ــاك .وبالنس ــبة إىل ه ــذه البل ــدان ،يُ ف ــرض أدىن
مس ــتوى م ــن التعر يف ــات ع ــى الحب ــوب.
مــع أن تأثــر التكنولوجيــا الرقميــة عــى التجــارة
ق ــد دف ــع العدي ــد م ــن املراقب ــن إىل اإلش ــارة إىل أن
السياســات التجار يــة يف البيئــة الحاليــة غــر مهمــة

املنتجــات الزراعيــة  -مبــا يف ذلــك التكاليــف املتعلقــة
بالحواجــز الرض يبيــة وغــر الرض يبيــة ،والشــحن،
واملعلومــات ،والعملــة ،واإلجــراءات القانونيــة
والتنظيميــة  -إىل أن تخفيــض  1يف املائــة يف
تكالي ــف التج ــارة الكلي ــة ميك ــن أن يز ي ــد حج ــم
34
التجــارة العامليــة بنســبة  2إىل  2 . 5يف املائــة.
ويف الوق ــت نفس ــه ،أح ــدث التق ــدم التكنولوج ــي ث ــورة
يف االتص ــاالت م ــن خ ــا ل خف ــض تكاليفه ــا وتيس ــر
التج ــارة (أنظ ــر أيضً ــا الج ــزء الراب ــع لالط ــاع ع ــى
مناقشــة متعمقــة آلثــار التكنولوجيــا الرقميــة عــى
األس ــواق) .فع ــى س ــبيل املث ــال ،يش ــر تحلي ــل بش ــأن
تأث ــر تكالي ــف االتص ــاالت ع ــى التج ــارة الثنائي ــة إىل
أن خف ــض س ــعر اتص ــال املس ــتورد إىل النص ــف ي ــؤدي
إىل ز ي ــادة بنس ــبة  4 2 . 5يف املائ ــة يف إج ــايل التج ــارة
الثنائي ــة 31 .وتب ـ ّـن أن مث ــل ه ــذه التأث ــرات أ ك ــر بنح ــو
الثل ــث ع ــى التج ــارة يف املنتج ــات املتباين ــة وه ــو م ــا
يتطل ــب ق ــد ًرا أ ك ــر م ــن املعلوم ــات والتنس ــيق ب ــن
التج ــار مقارن ــة مب ــا ق ــد يرتت ــب ع ــى ذل ــك م ــن تأث ــرات
عــى تجــارة املنتجــات املتجانســة.
ويف الواقــع ،تُعتــر التحســينات التكنولوجيــة
الرقمي ــة وم ــا يرتب ــط به ــا م ــن انخف ــاض يف تكالي ــف
االتصــاالت محــركًا رئيســ ًي ا لسالســل القيمــة العامليــة،
األم ــر ال ــذي يجع ــل التنس ــيق ع ــر مراح ــل اإلنت ــاج
35
املختلفــة يف مواقــع جغرافيــة مختلفــة أمــ ًرا ممك ًن ــا.
ك ــا أن لش ــبكة اإلنرتن ــت تأث ــر كب ــر ع ــى التج ــارة،
األم ــر ال ــذي يس ــمح لل ــركات بالتواص ــل بش ــأن
منتجاتهــا وتســو يقها عــر الحــدود بتكاليــف أقــل.
ومن ــذ تس ــعينيات الق ــرن امل ــايض ،ازداد مس ــتوى تب ّن ــي
اإلنرتن ــت بش ــكل كب ــر حت ــى أن ــه ب ــات يق ـ ّد ر الي ــوم
ب ــأن ح ــوايل  5 4يف املائ ــة م ــن س ــكان الع ــامل لديه ــم
إمكاني ــة الوص ــول إىل اإلنرتن ــت (أنظ ــر الج ــزء الراب ــع).
ك ــا أثبت ــت مع ــدالت أع ــى لتبن ــي اإلنرتن ــت أن له ــا
تأث ـ ًرا إ يجاب يً ــا ع ــى التج ــارة ،فف ــي املتوس ــط ق ــد ت ــؤدي
الز ي ــادة بنس ــبة  10يف املائ ــة يف مع ــدل تبن ــي الجه ــة
املص ـ ّد رة لإلنرتن ــت إىل ز ي ــادة الص ــادرات الثنائي ــة
36
بنس ــبة تق ــرب م ــن  2يف املائ ــة.
وهن ــاك اختالف ــات ملحوظ ــة يف ه ــذا التأث ــر تب ًع ــا مل ــا
إذا كان م ــن األفض ــل تبن ــي اإلنرتن ــت م ــن قب ــل املص ـ ّد ر
أو املس ــتورد .وم ــع ذل ــك ،ف ــإن مع ــدالت التبن ــي
املرتفع ــة م ــن جان ــب كال الرش يك ــن التجار ي ــن ميك ــن
أن ت ــؤدي إىل ز ي ــادات كب ــرة يف حج ــم التج ــارة ولك ــن
أيضً ــا يف ع ــدد املنتج ــات املتداول ــة ،حي ــث ميك ــن أن
يحس ــن االتص ــال عملي ــات املواءم ــة.
ّ
يف ح ــن أن تكا لي ــف ا لوص ــول إ ىل ا إلنرتن ــت ذي
ا لنطــاق ا لعر يــض ا لثابــت كانــت منخفضــة با لفعــل
يف ا ألقا ليــم املتقد مــة  ،انخفضــت بشــكل كبــر بــن
عام ــي  2 0 0 8و  2 017يف ا لبل ــدان ا لنامي ــة  ،ا أل م ــر
ا ل ــذي س ــاهم يف س ـ ّد ا لفج ــوة ا لرقمي ــة يف مختل ــف
أنح ــاء ا لع ــامل (ا لش ــكل  ،11.1ا لقس ــم ب ــاء) .وم ــع
ذل ــك  ،و رغ ــم أهمي ــة ا لوص ــول إ ىل ا إلنرتن ــت با لنس ــبة
إ ىل ا لتج ــا رة ا لدولي ــة  ،ف ــإن ا لج ــودة م ــن حي ــث ع ــرض

ه مــن شــأن ترجيــح التعريفــات الجمركية بالقيمــة الفعلية املتداولة يف التجــارة أن يولد اتجاهًا
مختل ًفــا مــن الحاميــة .فاتجاهــات التعريفــات الجمركية تعتمد أيضً ا عىل طريق حســابها يف حال
فرض قيــود عىل الكميات.
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الشكل 12.1
معدالت التعريفات الزراعية المطبقة2018-1995 ،
(تصنيف البلدان ضمن مجموعات بحسب مستوى الدخل)
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مالحظ ــة :البل ــدان المنخفض ــة والمتوس ــطة الدخل تصن ــف باعتبارها مجموع البلدان المتوس ــطة الدخل من الش ــريحة العليا والدني ــا والبلدان المنخفضة الدخل .وتس ــتند
الحس ــابات في القس ــم باء إلى متوسطات ثالث سنوات.
المص ــدر :بيان ــات مؤتم ــر األم ــم المتح ــدة للتج ــارة والتنمية  -قاعدة بيانات نظ ــام التحاليل والمعلوم ــات التجارية التي يمك ــن الوصول إليها من خالل حل التج ــارة العالمية
المتكام ــل (ت ّم االط ــاع عليها في مارس/آذار .)2020

إىل حــد كبري.
ويف حــن أن التخفيضــات الجمركيــة قــد أدت دو ًرا
مهــا يف تخفيــض التكاليــف التجار يــة وتحفيــز
ً
التجــارة بالســلع الغذائيــة والزراعيــة ،فــإن التجــارة
تخض ــع أيضً ــا لتنظي ــم ع ــدد ال يح ــى م ــن التداب ــر
غــر الجمركيــة .وتشــمل التدابــر غــر الجمركيــة
يف الزراع ــة الحواج ــز التقني ــة أم ــام التج ــارة الت ــي

نســب ًي ا ،يشــر التحليــل األخــر إىل أن التعر يفــات
تش ـكّل أهمي ــة ك ــرى ،وخاص ــة يف س ــياق سالس ــل
واملنس ــق
القيم ــة العاملي ــة 3 9 .وم ــع أن اإلنت ــاج املج ــزأ
َّ
عمود يً ــا ع ــر مختل ــف البل ــدان كث ـ ًرا م ــا يُ عت ــر نتيج ــة
للتقــدم التكنولوجــي ،فــإن تخفيــض التعر يفــات كان
ل ــه تأث ــر كب ــر ع ــى ظه ــور سالس ــل القيم ــة العاملي ــة
مــن خــا ل خفــض التكاليــف التجار يــة للمنتجــات
الت ــي تع ــر الح ــدود ع ــدة م ــرات أثن ــاء عملي ــة اإلنت ــاج

40

| | 21

الجزء  :1االتجاهات في األسواق الزراعية والغذائية

تف ــرض متطلب ــات أ ك ــر رصام ــة م ــا ه ــو متوق ــع يف
اللوائــح التنظيميــة الوطنيــة .وهــذا هــو الحــال
يف كث ــر م ــن األحي ــان بالنس ــبة إىل معاي ــر س ــامة
األغذي ــة وجودته ــا خاص ــة عندم ــا يطل ــب كب ــار تج ــار
التجزئــة باســتمرار كفالــة نوعيــة معينــة وموثوقــة
للمنتج ــات .ويف ه ــذه الح ــاالت ،ق ــد تصب ــح املعاي ــر
الخاص ــة عائ ًق ــا أم ــام املش ــاركة يف سالس ــل القيم ــة
العامليــة لصالــح املزارعــن واملجهز يــن الذيــن ال
ميكنه ــم االمتث ــال له ــا بس ــهولة 52 , 4 2 .ك ــا تنا قَ ــش
املعاي ــر وخط ــط ش ــهادات االس ــتدامة يف س ــياقات
سالس ــل القيم ــة العاملي ــة يف الج ــزء الث ــاين ،ودم ــج
صغ ــار املزارع ــن يف الج ــزء الثال ــث ،وتطبيق ــات
التكنولوجيــا الرقميــة يف مجــال إمكانيــة التتبــع يف
الج ــزء الراب ــع.
وم ــن أج ــل خف ــض التكالي ــف التجاري ــة بق ــدر أك ــر م ــن
خ ــال تبس ــيط وتنس ــيق اإلج ــراءات الجمركي ــة وعملي ــات
التصدي ــر واالس ــترياد ،دخ ــل اتف ــاق تيس ــر التج ــارة
التاب ــع ملنظم ــة التج ــارة العاملي ــة حي ــز التنفي ــذ يف ع ــام
( 2017أنظ ــر اإلط ــار  6.2يف القس ــم الث ــاين)n .

تعكــس اللوائــح واملعايــر التقنيــة ،وتدابــر الصحــة
4 2 , 41
والصح ــة النباتي ــة الت ــي تكف ــل س ــامة األغذي ــة.
والواق ــع أن التداب ــر غ ــر الجمركي ــة أ ك ــر أهمي ــة يف
الزراع ــة منه ــا يف أغل ــب القطاع ــات األخ ــرى ،وق ــد
تك ــون تأثرياته ــا ع ــى التج ــارة أق ــوى بكث ــر م ــن تل ــك
التــي تخ لّفهــا التعر يفــات الجمركيــة 4 3 .ومتيــل تدابــر
الصح ــة والصح ــة النباتي ــة إىل أن تك ــون أ ك ــر رصام ــة
يف البلــدان املرتفعــة الدخــل مقارنــة بالبلــدان
املتوس ــطة واملنخفض ــة الدخ ــل 4 4 .بي ــد أن آث ــار
التداب ــر غ ــر الجمركي ــة ع ــى التج ــارة ميك ــن أن تك ــون
متباينــة؛ وميكــن أن تكــون املعايــر الغذائيــة معــززة
للتج ــارة ،وكذل ــك معرقل ــة له ــا ،وذل ــك تب ًع ــا للتداب ــر
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واملنتجــات والبلــدان املعنيــة.
وكان منــو الصــادرات العاليــة القيمــة ،مثــل الفاكهــة
والخض ــار ،م ــن البل ــدان النامي ــة مصحو بً ــا بق ــدر
متزاي ــد م ــن االهت ــام مبعاي ــر س ــامة األغذي ــة  -وه ــي
ع ــادة تداب ــر الصح ــة والصح ــة النباتي ــة  -يف أس ــواق
االقتص ــادات املتقدم ــة 4 8 , 4 7 .ويف ح ــن فُرض ــت يف
البداي ــة معاي ــر عدي ــدة لس ــامة األغذي ــة م ــن أج ــل
تلبيــة املتطلبــات يف أســواق االســترياد املر بحــة،
اكتس ــب وع ــي املس ــتهلكني بس ــامة األغذي ــة زخ ـ ًـا
يف البل ــدان النامي ــة 4 9, 4 8 .فق ــد ت ــم ع ــى س ــبيل
املث ــال تحدي ــد س ــامة األغذي ــة باعتباره ــا أه ــم
ســمة لالســتدامة بالنســبة إىل مســتهليك األر ّز يف
نيجري يــا 5 0 ،وأصبحــت مســألة اجتامعيــة حظيــت
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باهت ــام كب ــر يف فيي ــت ن ــام.
وميك ــن للمواصف ــات الغذائي ــة أن تص ــدر ع ــن
القطاعــن العــام أو الخــاص .فالحكومــات تفــرض
ع ــى س ــبيل املث ــال ح ــدو ًد ا قص ــوى ملخ لّف ــات املبي ــدات
لإلش ــارة إىل أع ــى مس ــتوى م ــن مخلف ــات املبي ــدات
املســموح بــه قانو نًــا يف األغذيــة .وللتقليــل إىل أدىن
ح ــد م ــن الحواج ــز الت ــي ق ــد تع ــرض التج ــارة والت ــي
ق ــد تنش ــأ ع ــن اخت ــاف اللوائ ــح الوطني ــة ،تس ــعى
هيئ ــات وض ــع املعاي ــر العاملي ــة مث ــل الدس ــتور
الغ ــذايئ املش ــرك ب ــن منظم ــة األغذي ــة والزراع ــة
ومنظم ــة الصح ــة العاملي ــة إىل مواءم ــة املعاي ــر ع ــى
الصعي ــد ال ــدو يل (أنظ ــر اإلط ــار .)3.1
ويف ح ــن يت ــم ف ــرض العدي ــد م ــن التداب ــر م ــن خ ــال
املعاي ــر العام ــة ،ف ــإن سالس ــل القيم ــة املتزاي ــدة
العومل ــة أدت أيضً ــا إىل انتش ــار معاي ــر ص ــادرة ع ــن
هيئ ــات القط ــاع الخ ــاص .وتتعل ــق ه ــذه الخصائ ــص
بســات املنتجــات مثــل تصنيــف الجــودة ،ومســتو يات
املخ لّفــات ،و إمكانيــة التتبــع ،والعالمــات التجار يــة،
فض ـ ًـا ع ــن س ــات العملي ــات مث ــل اإلنت ــاج العض ــوي
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والرفــق بالحيوانــات.
وكث ـ ًرا م ــا تك ّم ــل املعاي ــر الخاص ــة اللوائ ــح
التنظيميــة العامــة ،عــى ســبيل املثــال باإلشــارة إىل
س ــات االس ــتدامة مث ــل حامي ــة البيئ ــة أو اس ــتخدام
مص ــادر وم ــوارد مراعي ــة للجوان ــب األخالقي ــة .وع ــاوة
ع ــى ذل ــك ،ق ــد تس ـ ّد املعاي ــر الخاص ــة الفج ــوة الت ــي
خلقهــا غيــاب اللوائــح التنظيميــة العامــة أو
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ّ

ت ــؤدي االتجاه ــات نفس ــها الت ــي تتس ــبب يف تح ــوالت
يف أمن ــاط التج ــارة والع ــادات الغذائي ــة إىل تغ ــرات
عميق ــة أيضً ــا يف أس ــواق األغذي ــة وسالس ــل القيم ــة.
فالتوس ــع الح ــري بش ــكل خ ــاص يع ــزز التغ ـ ّـرات
الغذائي ــة الناجم ــة ع ــن من ــو الدخ ــل و يحف ــز التح ــوالت
يف سالســل القيمــة الغذائيــة وقطــاع البيــع بالتجزئــة.
وم ــع انتق ــال الن ــاس إىل امل ــدن وعي ــش املس ــتهلكني
بعي ـ ًد ا ع ــن أماك ــن إنت ــاج األغذي ــة ،يكت ــي بي ــع
األغذي ــة بالتجزئ ــة أهمي ــة أ ك ــر .وتط ــورت تج ــارة
التجزئــة الغذائيــة يف املناطــق الحرض يــة ،وعــى
نح ــو متزاي ــد يف املناط ــق الر يفي ــة ،من ــذ بداي ــة
القــرن العرش يــن 5 4 .وتقليد يً ــا ،تتألــف تجــارة البيــع
بالتجزئ ــة م ــن أ كش ــاك يف أس ــواق املنتج ــات الطازج ــة
(األســواق التقليديــة وأســواق الطــرق الجانبيــة)
ومح ــال صغ ــرة ومس ــتقلة ،مث ــل مح ــال البقال ــة
واأل كش ــاك املحلي ــة 5 4 , 16 .وب ــدأت تظه ــر املتاج ــر
الك ــرى يف عرش يني ــات وأربعيني ــات الق ــرن امل ــايض يف
الوالي ــات املتح ــدة األمر يكي ــة وأوروب ــا الغر بي ــة ويف
مثانيني ــات وتس ــعينيات الق ــرن امل ــايض يف كث ــر م ــن
البلــدان الناميــة.
و يف ا لبداي ــة كان ــت املتاج ــر ا لك ــرى تق ـ ّد م ا لس ــلع
تحس ــن عملي ــات ا ل ــراء
ا لجاف ــة فق ــط  .ومبج ــرد
ّ
وا لتخز يــن  ،تغلغلــت أيضً ــا يف أســواق ا ألغذيــة
ا لقابلــة للتلــف .و بســبب قدرتهــا عــى تقديــم
مجموع ــة منوع ــة م ــن املنتج ــات م ــن خ ــا ل وف ــورات
ا لحج ــم  ،ا س ــتحوذت املتاج ــر ا لك ــرى تقر ي بً ــا ع ــى
بيــع املنتجــات ا لغذائيــة با لتجزئــة با لكامــل يف
ا لبل ــدان املتقد م ــة  ،وحصل ــت ع ــى حص ــة متزاي ــدة
54
برسعــة يف ا لبلــدان ا لناميــة.
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اإلطار 3.1
التجارة وسالمة األغذية والدستور الغذائي
العاملي ــة لصح ــة الحي ــوان الت ــي تُعن ــى مبعاي ــر الصحة
الحيواني ــة واألم ــراض الت ــي ق ــد تنتق ــل م ــن الحيوانات إىل
اإلنس ــان (األم ــراض الحيواني ــة املص ــدر)؛ واالتفاقي ــة الدولية
لوقاي ــة النبات ــات الت ــي تُعن ــى مبعاي ــر صح ــة النباتات.
وق ــد أنش ــأت منظم ــة األغذية والزراع ــة ومنظم ــة الصحة
العاملي ــة هيئ ــة الدس ــتور الغ ــذايئ يف ع ــام  1963كجزء من
برنام ــج املواصف ــات الغذائي ــة الدولي ــة املش ــرك ب ــن املنظمة
ومنظم ــة الصح ــة العاملي ــة ،وه ــي أه ــم نقط ــة مرجعي ــة دولية
وحي ــدة للمواصف ــات الغذائي ــة .وه ــي توفّر ،باالش ــراك مع
منظم ــة التج ــارة العاملي ــة ،اإلط ــار املؤس ــي ال ــذي يحكم وضع
وتطبي ــق مواصف ــات دولي ــة لس ــامة األغذية لضامن س ــامة
األغذي ــة وجودته ــا املتوقع ــة ،وض ــان إمكانية اإلتج ــار بها
بص ــورة عادلة.
إن الدس ــتور الغ ــذايئ عب ــارة ع ــن مجموعة م ــن املواصفات
والخط ــوط التوجيهي ــة ومدون ــات املامرس ــات الدولية
املتناس ــقة يف مج ــال األغذي ــة والت ــي تس ــتند إىل تقيي ــات
دولي ــة مس ــتقلة للمخاط ــر .ويت ــم وض ــع نصوص الدس ــتور
الغ ــذايئ م ــن خالل املدخالت املش ــركة م ــن الخرباء املس ــتقلني
ويف إط ــار مش ــاركة  188عض ـ ًوا ميثل ــون أكرث م ــن  99يف املائة
م ــن س ــكان الع ــامل .ويتضمن الدس ــتور الغ ــذايئ أحكا ًم ا
تتعل ــق بنظاف ــة األغذي ــة ،وامل ــواد املضاف ــة إىل األغذية،
ومخلف ــات املبي ــدات والعقاق ــر البيطري ــة ،وامللوث ــات،
والتوس ــيم والع ــرض ،وأس ــاليب التحلي ــل وأخ ــذ العينات،
وتفتي ــش ال ــواردات والصادرات وإصدار الش ــهادات.

تطب ــق الحكوم ــات مواصف ــات غذائي ــة لحامي ــة الصحة
العام ــة وض ــان س ــامة األغذي ــة وتلبي ــة متطلب ــات الجودة
والتوس ــيم .ويف ع ــامل تحكم ــه العومل ــة ،ميك ــن أن تع ــر املخاطر
ع ــى س ــامة األغذي ــة الحدود برسع ــة عن طريق الس ــلع
الزراعي ــة واملنتج ــات الغذائي ــة يف جمي ــع مراح ــل سلس ــلة
القيم ــة الغذائي ــة.
وم ــع قي ــام العدي ــد م ــن البل ــدان بوض ــع قوانينه ــا وأنظمتها
الغذائي ــة ع ــى نح ــو مس ــتقل ،كث ـ ًرا ما تج ــد حل ــولً مختلفة
لض ــان س ــامة األغذي ــة واس ــتيفاء توقعات الج ــودة .بيد
أن اخت ــاف املتطلب ــات واللوائ ــح الوطني ــة يجع ــل تج ــارة
األغذي ــة ع ــر الح ــدود أم ـ ًرا صع بً ا .ويس ــاعد اس ــتخدام املعايري
الغذائي ــة الدولي ــة يف جمي ــع أنح ــاء العامل ع ــى حامية
املس ــتهلكني وخف ــض التكالي ــف التجاري ــة ع ــن طري ــق زيادة
ش ــفافية التج ــارة وكفاءته ــا ،والس ــاح بتنق ــل األغذية
بسالس ــة أكرب بني األس ــواق.
ويش ـ ّج ع كل م ــن اتف ــاق منظم ــة التج ــارة العاملية بش ــأن
تداب ــر الصح ــة والصح ــة النباتي ــة واتف ــاق الحواج ــز التقني ــة
أم ــام التج ــارة (أنظ ــر الجزء الث ــاين) األعض ــاء يف منظمة
التج ــارة العاملي ــة بق ـ ّوة ع ــى االس ــتناد إىل املعاي ــر والخطوط
التوجيهي ــة والتوصي ــات الدولي ــة كأس ــاس لتدابريه ــم
الوطني ــة .ويع ــرف االتفاق بش ــأن تداب ــر الصح ــة والصحة
النباتي ــة رصاح ــة بالهيئ ــات الدولي ــة الث ــاث لوض ــع املعايري،
الت ــي تش ــمل ثالث ــة مج ــاالت مختلف ــة :هيئ ــة الدس ــتور الغذايئ
املش ــركة ب ــن منظم ــة األغذي ــة والزراع ــة ومنظم ــة الصحة
العاملي ــة الت ــي تُعن ــى مبواصف ــات س ــامة األغذي ــة؛ واملنظمة

رف م ــن منظمة األغذية والزراع ــة ومنظمة التجارة العاملية2017 .؛ ومنظمة الصح ــة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة. 2018 .
املص ــادر :بت ـ ّ

و بحل ــول ع ــام  ،2 018زادت مبيع ــات سالس ــل املتاج ــر
ا لك ــرى ب ــن ضعف ــن وس ــتة أضع ــاف يف بل ــدان آس ــيا
وأمر يــكا ا لالتينيــة ومنطقــة ا لبحــر ا لكا ر يبــي ،
وه ــي مناط ــق كان ــت فيه ــا مبيع ــات املتاج ــر ا لك ــرى
مرتفع ــة نس ــب ًي ا يف ع ــام  .2 0 0 2وأفي ــد ع ــن ز ي ــادة
بنس ــبة فاق ــت ع ــرة أضع ــاف يف بل ــدان ب ــدأت تظه ــر
فيه ــا املتاج ــر ا لك ــرى فق ــط يف بداي ــة ا لق ــرن ا لح ــادي
55
وا لعرش يــن .
وق ــد أظه ــر مس ــح ش ــمل  475أرسة معيش ــية يف املناط ــق
الحرض يــة يف لوســاكا ،عاصمــة زامبيــا ،أن املســتهلكني
ق ــد لج ــأوا إىل تج ــار البي ــع بالتجزئ ــة التقليدي ــن و إىل
مختل ــف مح ــال البي ــع بالتجزئ ــة الحديث ــة .وق ــد ت ــردد
 73يف املائ ــة م ــن األرس ع ــى املتاج ــر الك ــرى ،م ــع تزاي ــد
اس ــتخدام ه ــذه املتاج ــر الحديث ــة بش ــكل كب ــر م ــن قب ــل
أدىن املجموع ــات الس ــكانية دخ ـاً إىل أعاله ــا دخ ـاً .ك ــا
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ت ــردد  73يف املائ ــة م ــن األرس املعيش ــية ع ــى أس ــواق
املنتج ــات الطازج ــة ،م ــن دون تس ــجيل أي ف ــارق
تقر ي بً ــا ب ــن فئ ــات الس ــكان م ــن حي ــث الدخ ــل .ولك ــن
اس ــتخدام مح ــال البقال ــة وأس ــواق الط ــرق الجانبي ــة
تض ــاءل م ــع ارتف ــاع دخ ــل األرس .ويف ح ــن يت ــم عادة
ال ــردد ع ــى مح ــال البي ــع بالتجزئ ــة الحديث ــة م ـ ّرة يف
األس ــبو ع للقي ــام بعملي ــات رشاء أ ك ــر ،فإن ــه يت ــم ال ــردد
ع ــى مح ــال البي ــع بالتجزئ ــة التقليدي ــة مث ــل أس ــواق
املنتج ــات الطازج ــة ،وكذل ــك متاج ــر البقال ــة الصغ ــرة،
وأس ــواق الط ــرق الجانبي ــة ،واأل كش ــاك املحلي ــة ع ــدة
م ــرات خ ــال األس ــبو ع ل ــراء أغذي ــة إضافية .ويف
ه ــذا املس ــح ،يف املتوس ــط ،كان ح ــوايل  42يف املائ ــة
مخصص ــا
م ــن إنف ــاق األرس املعيش ــية ع ــى األغذي ــة
ً
16
للمشــريات مــن تجــار البيــع بالتجزئــة الحديثــن.
وفي ــا كان ا لتوس ــع ا لح ــري ه ــو املح ــرك ا لرئي ــي ،
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لتغــر ات يف ا لقطــاع ا لغــذايئ للبيــع با لتجزئــة
فــإن ا
ّ
تتش ـكّل بفع ــل عوا م ــل عدي ــدة .و يف غان ــا ،مل يظه ــر
يف قامئ ــة ج ــرد املتاج ــر ا لك ــرى واملنتج ــات املج َّه ــزة
يف مثاني ــة مراك ــز حرض ي ــة رئيس ــية س ــوى من ــو متواض ــع
للمتاج ــر ا لك ــرى  ،رغ ــم ا لتوس ــع ا لح ــري ا لرس ي ــع
و ز ي ــادة دخ ــل ا ألرس 5 6 .وتب ـ ّـن أن حص ــة املتاج ــر
ا لك ــرى يف رش يح ــة وا س ــعة م ــن  4 2بل ـ ًد ا يف جمي ــع
مراح ــل ا لتنمي ــة ت ــزداد أيضً ــا م ــع ا لدخ ــل وا النفت ــاح
ع ــى ا الس ــتثامرات ا ألجنبي ــة املب ــارشة ا لواف ــدة
57
ومش ــا ركة امل ــرأة يف ا لي ــد ا لعامل ــة.
وق ــد ا رتفع ــت ا الس ــتثامرات ا ألجنبي ــة املب ــارشة
يف مجــا ل ا لبيــع با لتجزئــة وتجهيــز ا ألغذيــة
واملطا ع ــم وسالس ــل ا لوجب ــات ا لرس يع ــة  ،برسع ــة
منــذ مثانينيــات ا لقــرن املــايض  ،وكان منشــؤها
بش ــكل أس ــا يس رشكات ا ألغذي ــة ع ــر ا لوطني ــة
ا لتــي تســتهدف ا ألســواق يف ا لبلــدان املنخفضــة
واملتوســطة ا لدخــل  .وا لواقــع أن ا الســتثامرات
ا ألجنبيــة املبــارشة قــد أثبتــت فعا ليتهــا مقا رنــة
با لتجــا رة يف توليــد مبيعــات مــن ا ألغذيــة املج َّه ــزة
58
يف ه ــذه ا لبل ــدان .
و بلغــت ا ســتثامرات تجــا ر ا لبيــع با لتجزئــة
ا أل و رو بي ــن يف أس ــواق ا لبقا ل ــة يف رشق آس ــيا،
ع ــى س ــبيل املث ــا ل  ،ذ روته ــا يف أواخ ــر تس ــعينيات
ا لق ــرن امل ــايض  ،مدفوع ــة با لتوس ــع ا لس ــكاين
ا لرس ي ــع وأس ــواق ا لتجزئ ــة ا ألق ــل تقد ًم ــا .بي ــد أن
ه ــذه املرحل ــة ا أل ولي ــة املكثف ــة م ــن ا الس ــتثامر يف
املنطقــة أعقبتهــا مرحلــة تصفيــة ا الســتثامرات.
و بس ــبب مز ي ــج م ــن ز ي ــادة ا لتنظي ــم يف ه ــذه
ا ألســواق ا لجديــدة وتزايــد املنافســة املحليــة
و ز يــادة عمليــات إعــادة تقييــم ا ألنشــطة ا لعامليــة
ع ــى مس ــتوى ا ل ــركات  ،تخ ـ ّـى معظ ــم تج ــا ر ا لبي ــع
با لتجزئ ــة ع ــن ا الس ــتثامر يف ا ألس ــواق ا لفردي ــة أو
حت ــى أنه ــم خرج ــوا م ــن املنطق ــة .وش ــملت معظ ــم
ح ــا الت ا لتخ ــي ع ــن ا الس ــتثامرات ا مت ــا ك ا لعملي ــة
م ــن قب ــل مش ـ ّغ ل مح ــي أو إقليم ــي  ،يف ح ــن ت ــم
نق ــل ا لبع ــض ا آلخ ــر ب ــن تج ــا ر ا لبي ــع با لتجزئ ــة يف
59
ا لبلــدان املتقد مــة.
و يف بداي ــة ا أل لفي ــة ا لجدي ــدة  ،ب ــدأت ا لتج ــا رة
ا إل لكرتوني ــة يف ا لظه ــور ،ا أل م ــر ا ل ــذي أض ــاف إ ىل
تح ـ ّو ل قط ــاع بي ــع ا ألغذي ــة با لتجزئ ــة 10 .فق ــد
نجحــت رشكات ا لتجــا رة ا إل لكرتونيــة ا لعمالقــة ،
مث ــل « أم ــازون » و«ع ــي باب ــا»  ،يف جم ــع وتوس ــيع
مزاي ــا وف ــورات ا لحج ــم وا لنط ــاق ا لت ــي كان ــت
تتمت ــع به ــا املتاج ــر ا لك ــرى س ــاب ًق ا يف وج ــه ا ألس ــواق
ا لتقليديــة للبيــع با لتجزئــة .ولكــن عــى عكــس
املتاجــر ا لكــرى يف حينــه  ،تعمــل رشكات ا لتجــا رة
ا إل لكرتونيــة عــى خفــض تكا ليــف املعامــات
للمس ــتهلكني بش ــكل أ ك ــر م ــن خ ــا ل ا لس ــاح
با لطلــب عــر ا إلنرتنــت وتوصيــل املنتجــات إ ىل
املن ــزل .
أم ــا ا لعي ــب ا لرئي ــي ا ل ــذي يش ــوب ا لتج ــا رة

ا إل لكرتوني ــة  ،فه ــو ع ــدم ق ــدرة املس ــتهلكني ع ــى
معاينــة املنتجــات ا لغذائيــة مبــارشة .و بــدأت
مؤخ ـ ًر ا سالس ــل املتاج ــر ا لك ــرى يف إضاف ــة مراف ــق
ا لتجــا رة ا إل لكرتونيــة وتوصيــل ا لســلع إ ىل املنــازل ،
مس ــتفيدة م ــن ك ــون املس ــتهلكني ع ــى د راي ــة
مبنتجاتهــم ا ســتنا ًد ا إ ىل ا لز يــا رات ا لســابقة .ومــن
ناحيــة أخــرى  ،انتقلــت رشكات ا لتجــا رة ا إل لكرتونيــة
إ ىل تحا لفــات ا ســرا تيجية إلد راج املتاجــر ا لكــرى
يف منصاته ــا أو إضاف ــة مراك ــز بي ــع مادي ــة إ ىل
محفظــة ا ســتثامرا تها ،مثــل رشاء وا متــا ك رشكــة
« أم ــازون » ملتاج ــر « ه ــول ف ــودس » ( )W hole Fo o d s
وا مت ــا ك رشك ــة «ع ــي باب ــا» لج ــزء م ــن سلس ــلة متاج ــر
« أوش ــان » (  )Au c h a nو»آر .يت  .م ــا رت» ( )RT M a r t
يف جمهور يــة ا لصــن ا لشــعبية 5 4 .و يف بلــدان آســيا
بش ــكل خ ــاص ع ــى غ ــرا ر جمهور ي ــة ا لص ــن ا لش ــعبية
وا لياب ــان وجمهور ي ــة كور ي ــا ،لوح ــظ ا رتف ــاع هائ ــل
يف ا لتجــا رة ا إل لكرتونيــة حيــث شــملت ا لبقا لــة
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وتوصيــل ا لوجبــات.
ولكــ ّن ا لتجــا رة ا إل لكرتونيــة باملــواد ا لغذائيــة
تظ ــل مح ــدودة يف مختل ــف أنح ــاء ا لع ــامل  ،رغ ــم
منوه ــا ا لرس ي ــع ،حي ــث تش ــهد ا لوالي ــات املتح ــدة
ا أل مر يكيــة وجمهور يــة ا لصــن ا لشــعبية أ كــر منــو
لهــذا ا لقطــاع 6 4 , 6 3 , 6 2 .و رغــم صعو بــة تقييــم تغلغــل
ا لتجــا رة ا إل لكرتونيــة يف أســواق املنتجــات ا لغذائيــة
بســبب نقــص ا لبيانــات ا لشــاملة  ،تشــر ا لتقييــات
املتاح ــة إ ىل أن حص ــة ا لتج ــا رة ا إل لكرتوني ــة م ــن
مبيع ــات ا ألغذي ــة واملرشو ب ــات أق ــل م ــن  1يف املائ ــة
م ــن إج ــايل ا لنفق ــات ع ــى ا ألغذي ــة يف آس ــيا وأو رو ب ــا
وأمر ي ــكا ا لش ــا لية .و يتع ــا رض ه ــذا م ــع مع ــدل
تغلغــل ا لتجــا رة ا إل لكرتونيــة با لنســبة إ ىل ا لســلع
ا ألخ ــرى ا لت ــي تبل ــغ يف املتوس ــط  8 0يف املائ ــة يف
ا لوالي ــات املتح ــدة ا أل مر يكي ــة ونح ــو  6 0يف املائ ــة
يف جمهور يــة ا لصــن ا لشــعبية 6 3 .وحتــى ا آلن ،
حــا ل ا لثقــل ا لنســبي للمــواد ا لغذائيــة  ،وانخفــاض
ســعرها نســب ًي ا لــكل وحــدة  ،وا لتحديــات ا للوجســتية
ا لت ــي تواجهه ــا سلس ــلة ا لترب ي ــد  ،دون ب ــرو ز ا ألغذي ــة
6 2 , 10
كفئــة رئيســية يف ا لبيــع با لتجزئــة عــر ا إلنرتنــت.
وم ــن املتوق ــع أن ت ــؤدي ه ــذه ا لعوا م ــل إ ىل كب ــح
ز ي ــادة من ــو حص ــة ا لس ــلع ا لغذائي ــة يف س ــوق ا لتج ــا رة
ا إل لكرتونيــة  ،مــع ا ســتمرا ر هيمنــة املتاجــر ا لكــرى
(وأما كــن بيــع ا ألغذيــة ا لشــبيهة بهــا)  ،وتوســعها
خاصــة يف أفر يقيــا.
وكان تحــ ّو ل بيــع ا ألغذيــة با لتجزئــة مواز يً ــا
للتغ ـ ّـر ات ا لت ــي ط ــرأت ع ــى قط ــاع ا لخد م ــات
ا لغذائي ــة  ،مث ــل ا لتح ـ ّو ل م ــن املطا ع ــم ا لصغ ــرة
املســتقلة إ ىل مطا عــم ا لوجبــات ا لرس يعــة وسالســل
املقاه ــي  .وك ــا ه ــي ا لح ــا ل م ــع املتاج ــر ا لك ــرى ،
فــإن ا لتحــ ّو ل يف ا لخد مــات ا لغذائيــة كان أرس ع
بكثــر يف ا لبلــدان املنخفضــة واملتوســطة ا لدخــل
مقا رنــة با لبلــدان ا لرائــدة املرتفعــة ا لدخــل  .و يف
مقاب ــل ا البت ــكا رات ا لت ــي ب ــرزت يف مرحل ــة أو ىل
يف مــا يخــص املنتجــات وا لعمليــات يف ا لبلــدان
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بش ــكل عم ــودي ،م ــا يش ــر إىل التح ـ ّو ل نح ــو سالس ــل
القيم ــة الحديث ــة (أنظ ــر أيض ــا اإلط ــار  2.2يف القس ــم
الث ــاين) .وم ــن ث ــم يطال ــب املس ــتهلكون وصناع ــة األغذي ــة
71, 6 8
ع ــى نح ــو متزاي ــد مبعاي ــر الج ــودة والس ــامة.
ومــع أن ا لتحــ ّو ل مــن سالســل ا لقيمــة ا لتقليديــة
إ ىل سالس ــل ا لقيم ــة ا لحديث ــة ب ــدأ م ــع ا لث ــورة
ا لصنا عيــة  ،وا ســتغرق قر نًــا مــن ا لزمــن تقر ي ًب ــا يف
أمر ي ــكا ا لش ــا لية وأو رو ب ــا ا لغر بي ــة  ،فق ــد ب ــدأ يف
ا لعدي ــد م ــن املناط ــق ا لنامي ــة يف وق ــت الح ــق وكان
أرس ع بكث ــر 17 .و ب ــدأت عملي ــة ا لتح ـ ّو ل ه ــذه يف
مثانيني ــات ا لق ــرن امل ــايض يف أج ــزاء م ــن رشق آس ــيا
(با ســتثناء جمهور يــة ا لصــن ا لشــعبية) و بلــدان
أ ك ــر يف أمر ي ــكا ا لجنو بي ــة (مث ــل ا لرباز ي ــل) ؛
وا ســتمرت يف ا لتســعينيات يف أمر يــكا ا لوســطى ،
وأج ــزاء م ــن أمر ي ــكا ا لجنو بي ــة (ع ــى س ــبيل املث ــا ل
يف ش ــييل وكولومبي ــا واملكس ــيك)  ،وأج ــزاء م ــن
جن ــوب رشق آس ــيا وجن ــوب أفر يقي ــا .وخ ــا ل ا لعق ــد
ا أل ول م ــن ا لق ــرن ا لح ــادي وا لعرش ي ــن  ،تبع ــت ذل ــك
اقتص ــادات ناش ــئة يف آس ــيا (مث ــل جمهور ي ــة ا لص ــن
ا لش ــعبية وا لهن ــد وفيي ــت ن ــام) و بل ــدان أخ ــرى
يف أمر ي ــكا ا لجنو بي ــة (مب ــا يف ذل ــك ب ــرو ودول ــة
بوليفيــا املتعــددة ا لقوميــات) .و بــدأت ا لعمليــة
أيضً ــا يف أفر يقيــا ا لجنو بيــة (زا مبيــا) ورشق
أفر يقيــا ( كينيــا) وغــرب أفر يقيــا (غانــا ونيجري يــا
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وا لس ــنغا ل) يف ا لعق ــد ا أل ول م ــن ا لق ــرن ا لح ــايل .
وتختلــف وتــرة ا لتحــ ّو ل با ختــاف ا لســلع
ا ألسا ســية  ،حيــث تتحــول سالســل قيمــة ا لحبــوب يف
ا لغا لــب أ ولً  ،ثــم تتبعهــا ا ملنتجــا ت ا لحيوا نيــة ،
وا لفا كه ــة وا لخض ــا ر ا لطا زج ــة  ،م ــا ي ــؤد ي يف كث ــر
مــن ا ألحيــا ن إ ىل تعا يــش سالســل ا لقيمــة ا لغذ ا ئيــة
ا لتقليد يــة وا النتقا ليــة وا لحد يثــة يف ا لكثــر مــن
6 8 ,17
ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة .
و ع ــى ط ــول عملي ــة ا لتح ـ ّو ل  ،ت ــزد ا د حص ــة
ا لقيمــة ا ملضا فــة مــن قطــا ع ا أل غذ يــة يف إ جــا يل
ا لقيمــة ا ملضا فــة ا لز را عيــة وا لغذ ا ئيــة  ،يف حــن
تنخفــض حصــة ا لقيمــة ا ملضا فــة مــن ا لز را عــة .
و يف ا لبلــد ا ن ا لتــي متــ ّر مبرحلــة ا نتقا ليــة  ،ال تــزا ل
ا لز را عــة تهيمــن عــى إ جــا يل ا لقيمــة ا ملضا فــة
ا لغذ ا ئيــة وا لز را عيــة ( ا لشــكل  . )14 . 1و مــع
ا رتفــا ع متو ســط د خــل ا لفــرد  ،تنخفــض مســا همة
ا لز را عــة يف إ جــا يل ا لقيمــة ا ملضا فــة ا لز را عيــة
لألغذ يــة  .و يف ا لو قــت نفســه  ،يــؤ د ي ا لتصنيــع
ا لنا شــئ و تطو يــر قطــا ع تجهيــز و تو ز يــع ا أل غذ يــة
إ ىل ز يــا د ة يف حصــة ا أل غذ يــة يف مجمــو ع ا لقيمــة
و
ا ملضا فــة ا لز را عيــة وا لغذ ا ئيــة .
م ــن املرج ــح أن تك ــون أ ك ــر ا آلث ــا ر ع ــى صعي ــد ا لرف ــاه
ا لناجم ــة ع ــن ا لتج ــا رة وتح ـ ّو ل أس ــواق املنتج ــات
ا لزراعيــة وا لغذائيــة مفيــدة ملســتهليك ا ألغذيــة.

املرتفع ــة ا لدخ ــل  ،فق ــد انت ــرت بس ــهولة يف م ــا بع ــد
حيــث اضطلعــت ا لــركات املتعــددة ا لجنســيات
با الس ــتثامرات ا ألجنبي ــة املب ــارشة بح ثًــا ع ــن أس ــواق
جدي ــدة مر بح ــة .ونش ــأت سالس ــل ا لخد م ــات
ا لغذائيــة املحليــة وانتــرت لخد مــة املســتهلكني
ذوي ا لدخــل املنخفــض وأســواق ا لطبقــة املتوســطة
ا لناشــئة .و يف ا لواليــات املتحــدة ا أل مر يكيــة  ،كانــت
حص ــة ا لس ــعرات ا لحرا ر ي ــة م ــن ا ألغذي ــة ا لت ــي ت ــم
رشاؤه ــا لغ ــرض ا س ــتهالكها خ ــا رج املن ــزل  17يف املائ ــة
يف ع ــام  19 7 7و  3 4يف املائ ــة يف ع ــام 2 011. 6 6 , 6 5
وتضا ع ــف إج ــايل مبيع ــات ا ل ــركات ا لرائ ــدة يف
مجــا ل ا لخد مــات ا لغذائيــة املتعــددة ا لجنســيات يف
55
آس ــيا ث ــاث م ــرات ب ــن عام ــي  2 0 0 8و . 2 018
يح ــدد النم ــو االقتص ــادي والتوس ــع الح ــري والتق ــدم
التغــرات الغذائيــة
التكنولوجــي والعوملــة شــكل
ّ
و يؤث ــر ع ــى اإلنت ــاج الزراع ــي .و إن املس ــتهلكني
امليس ــور ين والطل ــب املتزاي ــد ع ــى األغذي ــة املج َّه ــزة
والعالي ــة الج ــودة م ــن ش ــأنهام أن يحف ــزا التغ ـ ّـرات
يف قطاع ــات البي ــع بالتجزئ ــة والتوز ي ــع ،فض ـ ًـا ع ــن
الصناع ــات الغذائي ــة .وت ــؤدي ه ــذه االتجاه ــات إىل
ز ي ــادة الطل ــب ع ــى إنت ــاج زراع ــي موح ــد أ ك ــر وأعىل
ج ــودة وأ ك ــر كمي ــة م ــن قب ــل املزارع ــن.
وع ــى ط ــول مس ــا ر ا لتنمي ــة  ،تتبل ــور ه ــذه ا لتح ــوالت
ع ــى ث ــاث مراح ــل وتحركه ــا ا ل ــركات ا لخاص ــة ا لت ــي
تس ــعى إ ىل تحقي ــق أر ب ــاح م ــن خ ــا ل ا البت ــكا رات
ا لقامئــة عــى ا لتكنولوجيــات ا لجديــدة واملامرســات
6 8 , 6 7, 5 5
ا لتجا ر يــة ا لجديــدة واملنتجــات ا لجديــدة.
ويف املرحل ــة األولي ــة م ــن التح ـ ّو ل ،تك ــون سالس ــل
القيم ــة التقليدي ــة قص ــرة ،حي ــث يبي ــع املزارع ــون
منتجاتهــم بشــكل مبــارش للمســتهلكني النهائيــن
أو صغ ــار التج ــار واملجهز ي ــن .و إن نس ــبة أق ــل م ــن
القيم ــة املضاف ــة ت ــأيت م ــن األنش ــطة خ ــارج املزرع ــة مث ــل
عملي ــات التجهي ــز أو التوزي ــع .وتتس ــم األس ــواق ع ــادة
68
مبعام ــات فوري ــة م ــن دون عق ــود وال معاي ــر رس ــمية.
وم ــع تزاي ــد ا لتوس ــع ا لح ــري  ،ينتق ــل ا لن ــاس م ــن
املناطــق ا لر يفيــة واملناطــق ذات ا إلنتــاج ا لزراعــي
ا أل و يل  ،ك ــا أن ــه م ــع ا رتف ــاع ا لدخ ــل  ،يز ي ــد ا لطل ــب
ع ــى ا ألغذي ــة املج َّه ــزة وا لعا لي ــة ا لج ــودة .و يف ه ــذه
املرحلــة ا النتقا ليــة  ،يتطــور ا لعديــد مــن املشــا ر يع
ا لصغــرى وا لصغــرة واملتوســطة ا لحجــم يف قطــاع
تجــا رة ا ألغذيــة با لتجزئــة وا لتوز يــع وا لتجهيــز.
وا س ــتجابة ال رتف ــاع مس ــتوى وع ــي املس ــتهلك  ،ت ــر ز
معايــر ا لجــودة وا لســامة ا لعامــة وا لخاصــة .وال
ت ــزا ل ا ألس ــواق ا لفور ي ــة تهيم ــن ع ــى ا ألس ــواق  ،ولك ــن
ا لتكامــل وا لتنســيق ا لعمــودي مــن خــا ل ا لتعاقــد
68,55
يب ــدأ يف ا لتط ــور (أنظ ــر ا إلط ــا ر .)4 .1
ترتس ــخ
وم ــع توس ــع سالس ــل القيم ــة وأحج ــام الس ــوقّ ،
أك ــر فأك ــر وف ــورات الحج ــم والتخص ــص يف تج ــارة
األغذي ــة بالتجزئ ــة وعملي ــات التجهي ــز .ويزي ــد ع ــدد
كب ــار التج ــار بالتجزئ ــة ،مث ــل املتاج ــر الك ــرى ،وتصب ــح
سالس ــل القيم ــة متكامل ــة ومنس ــقة بش ــكل متزاي ــد

و .ناق ــش الج ــزء الثالث مبزيد م ــن التفصيل التح ـ ّول الهيكيل ،الذي هو إعادة
تخصي ــص األنش ــطة االقتصادي ــة بعي ًدا عن الزراعة إىل الصناع ــة والخدمات وآثارها
عىل املزارعني.
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اإلطار 4.1
التكامل العمودي والتنسيق في سالسل القيمة
تش ــمل سلس ــلة القيم ــة الغذائي ــة الحديث ــة النموذجي ــة ع ــدة
مراح ــل .أولً  ،يق ـ ّد م م ــوردو املدخالت البذور واألس ــمدة
وغريه ــا م ــن املدخ ــات للمزارعني الذي ــن ينتجون الس ــلع
الزراعي ــة الت ــي تب ــاع لتج ــار الجمل ــة أو تصب ــح مدخالت
ل ــدى املجهزي ــن .وانطالقً ــا م ــن املجهزين ،تص ــل األغذية إىل
املس ــتهلك م ــرو ًرا بع ــدة مراح ــل ،مبا يف ذلك املوزع ــن وتجار
الجمل ــة وتج ــار التجزئ ــة (أنظر الش ــكل .)13.1
وق ــد تخض ــع املراح ــل املتع ــددة لسلس ــلة القيم ــة م ــن أجل
إنت ــاج منتج ــات غذائي ــة نهائي ــة لس ــيطرة رشك ــة أو ع ــدد
قلي ــل م ــن ال ــركات أو األف ــراد 55 .وتتس ــم سالس ــل القيمة
الحديث ــة ع ــادة بالتنس ــيق ب ــن املزارع ــن واملجهزي ــن أو
التج ــار ،وب ــن رشكات التجهي ــز وبائع ــي التجزئ ــة 67 .وبوس ــع
ال ــركات أن تندم ــج أو تنس ــق بش ــكل عم ــودي م ــن خالل
مجموع ــة متنوع ــة م ــن الرتتيب ــات .وميك ــن أن تك ــون هذه
الرتتيب ــات غ ــر رس ــمية أو تعاقدي ــة ،وتنط ــوي ع ــى تنس ــيق
عم ــودي مكث ــف ميك ــن أن ميت ــد إىل امللكي ــة املش ــركة.
وميك ــن الب ــدء يف تنس ــيق سلس ــلة القيم ــة بواس ــطة مش ــري
املنتج ــات يف املرحل ــة األخ ــرة ،مث ــل املتاج ــر الكربى
ومجه ــزي األغذي ــة ،بين ــا يق ــوم م ــوردو امل ــواد األولية ،مبا
يف ذل ــك املزارع ــون أو تعاوني ــات املزارع ــن ،مببارشة أنش ــطة
أخ ــرى .وميك ــن أن تش ــمل الرتتيب ــات طرف ــن متعاون ــن اثنني
يف مراح ــل متعاقب ــة يف سلس ــلة القيم ــة أو هي ــاكل أك ــر
تعقي ـ ًد ا ترب ــط مراح ــل متع ــددة يف السلس ــلة عىل أس ــاس
55
اتفاق ــات ورشاكات متع ــددة األط ــراف.
فعملي ــات ال ــراء الت ــي يق ــوم به ــا قطاع ــا التجزئ ــة
والتجهي ــز عرض ــة لعملي ــات الرتكي ــز والتكام ــل الت ــي ت ــؤدي
إىل ع ــدد أق ــل من ال ــركات الكربى ع ــى طول سلس ــلة
القيم ــة .و يُ نظ ــر إىل ه ــذه ال ــركات باعتباره ــا أك ــر
كف ــاءة م ــن ال ــركات األصغ ــر حج ـ ًـا حيث أنه ــا قادرة عىل
االس ــتفادة م ــن وف ــورات الحج ــم والنطاق .ك ــا أن الرشكات
ـر
الك ــرى يف قطاع ــات مختلف ــة م ــن سلس ــلة القيم ــة ق ــد تي ـ ّ
من ــو بعضه ــا البع ــض وتتط ــور م ًع ــا .فسالس ــل املتاج ــر الكربى
ع ــى س ــبيل املث ــال متي ــل إىل الحص ــول عىل مص ــادر األغذية
م ــن كب ــار املوزع ــن واملجهزي ــن من أج ــل خف ــض تكاليف
املعام ــات وض ــان االلت ــزام باملعاي ــر الخاص ــة .وعندما
تدخ ــل سالس ــل املتاج ــر الك ــرى إىل بل ــدان جديدة ،فإن

ال ــركات املتع ــددة الجنس ــيات املتخصص ــة يف اللوجس ــتيات
68
وتج ــارة الجمل ــة وكذل ــك رشكات التجهي ــز تح ــذو حذوه ــا.
ويف الوق ــت نفس ــه ،تث ــر مس ــألة تركّز الس ــوق يف سالس ــل
القيم ــة الغذائي ــة ش ــواغل تتعل ــق بظه ــور ق ــوة تس ــتحوذ
ع ــى الس ــوق (أنظ ــر الج ــزء الثاين لالط ــاع عىل مناقش ــة
بش ــأن قضاي ــا املنافس ــة).
فق ــد ابتع ــدت سالس ــل املتاج ــر الك ــرى يف املناط ــق النامي ــة
ع ــن الت ــزود م ــن تج ــار الجمل ــة التقليدي ــن وأس ــواق البيع
بالجمل ــة ،وه ــي تعتم ــد بق ــدر اإلم ــكان ع ــى تج ــار البيع
بالجمل ــة املتخصص ــن الذي ــن يقوم ــون بتجمي ــع وتصني ــف
وف ــرز األغذي ــة مب ــا يتفق م ــع معاي ــر سلس ــلة املتاجر
الك ــرى .وكث ـ ًرا م ــا تق ــوم نظ ــم املش ــريات الحالي ــة للمتاجر
الك ــرى يف البل ــدان النامي ــة ع ــى ث ــاث ركائ ــز هي )1 ( :وكالء
املش ــريات املتخصص ــون مث ــل «تج ــار الجمل ــة املتخصص ــن»
ووكالء التوزي ــع املس ــتقلني؛ (  )2ونظ ــام مش ــريات مرك ــزي
م ــن خ ــال مراك ــز التوزي ــع اململوك ــة لسالس ــل املتاجر
الك ــرى؛ (  )3والع ــرض املؤك ــد واملتس ــق من خ ــال «املوردين
املفضل ــن» ،وق ــد يكون ــون مزارع ــن ،أو تعاوني ــات زراعي ــة،
أو مجهزي ــن بش ــكل مب ــارش م ــن دون وس ــطاء آخري ــن (أنظر
الج ــزء الثال ــث لالط ــاع ع ــى الرتتيب ــات الت ــي تعمل عىل
70,69,68
دم ــج املزارع ــن يف سالس ــل القيمة).
وق ــد يختل ــف نظ ــام املش ــريات الدقي ــق م ــن بلد إىل آخر.
ويف بع ــض البل ــدان ،اندم ــج تج ــار الجمل ــة أيضً ا بش ــكل
عم ــودي يف تج ــارة التجزئ ــة وه ــم يتنافس ــون م ــع املتاجر
الك ــرى 69 .فف ــي بوتس ــوانا ع ــى س ــبيل املث ــال ،يتأل ــف قطاع
البي ــع بالتجزئ ــة م ــن تج ــار التجزئ ــة التابع ــن ملجموع ــات
التج ــارة بالجمل ــة؛ وسالس ــل املتاج ــر الك ــرى الت ــي متتل ــك
مراك ــز التوزي ــع؛ وبائع ــي التجزئ ــة املس ــتقلني .ويش ــري
تج ــار البي ــع بالجمل ــة املتكامل ــون عمود يً ــا منتجاته ــم
م ــن املوردي ــن مب ــارشة و/أو م ــن وكالء التوزي ــع املس ــتقلني.
وتش ــري سالس ــل املتاج ــر الك ــرى منتجاته ــا م ــن مراكز
التوزي ــع الخاص ــة به ــا ،وم ــن تج ــار البي ــع بالجمل ــة ،ومن
وكالء التوزي ــع املس ــتقلني و/أو م ــن املوردي ــن مب ــارشة .ولك ــن
يف زامبي ــا ،ف ــإن تج ــار البي ــع بالتجزئ ــة املس ــتقلني يش ــرون
املنتج ــات م ــن تج ــار البي ــع بالجمل ــة ،يف ح ــن أن سالس ــل
69
املتاج ــر الك ــرى تش ــري منتجاته ــا م ــن املوردي ــن مبارشة.

المص ــادر :مقتب ــس م ــن  Barrettوآخرين2019 ،؛  McCulloughوآخرين2008 ،؛  Reardonوآخرين2019 ،؛ 2018 ،das Nair؛ و Reardon
70,69,68,67,55
وآخرين.2008 .
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الشكل 13.1
عرض بياني لسلسلة القيمة الغذائية
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المصدر :إع ــداد منظمة األغذية والزراعة

الشكل 14.1
حصة القيمة المضافة للزراعة واألغذية من إجمالي القيمة المضافة الزراعية والغذائية
بحسب الدخل2017 ،
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المص ــدر :حس ــابات منظمة األغذية والزراعة باس ــتخدام المؤش ــرات الكلي ــة لقاعدة البيانات اإلحصائي ــة للمنظمة (تم االط ــاع عليها في أبريل/
نيس ــان 2020؛ أحدث البيان ــات المتاحة لعام .)2017
| | 27

90 000

100 000

الجزء  :1االتجاهات في األسواق الزراعية والغذائية

اإلطار 5.1
العولمة وتجارة المنتجات الزراعية الغذائية والتغذية
عا ًم ــا ،م ــا يش ــر إىل أن املعرف ــة بفوائ ــد النش ــاط الب ــدين
واألمن ــاط الغذائي ــة الصحي ــة ق ــد تنت ــر ع ــر تكنولوجي ــا
78
املعلوم ــات واالتص ــاالت.
وتش ــر األدل ــة املتاح ــة أيضً ــا إىل أن االرتب ــاط ب ــن تحري ــر
التج ــارة أو العومل ــة والنتائ ــج التغذوي ــة ق ــد يختل ــف
74
اختال فً ــا كب ـ ًرا ع ــر املجموع ــات الس ــكانية الفرعي ــة.
وبحســب مجموعــة بيانــات تصــل إىل 8 87 0 0 0
ام ــرأة يف  5 6بل ـ ًد ا م ــن البل ــدان املنخفض ــة واملتوس ــطة
الدخ ــل ب ــن عام ــي  19 91و  ،2 0 0 9تب ـ ّـن أن الجوان ــب
السياســاتية وخاصــة الجوانــب االجتامعيــة والثقافيــة
للعومل ــة ع ــى ح ــد س ــواء ترتب ــط ارتبا طً ــا إ يجاب ًي ــا
بش ـ ّد ة بخط ــر ز ي ــادة ال ــوزن ،يف ح ــن كان ذل ــك أق ــل
وضو ًح ــا يف م ــا يتص ــل بآث ــار العومل ــة ع ــى املس ــتوى
االقتصــادي .والواقــع أن الحيــاة يف الرش يحــة الر بعيــة
م ــن البل ــدان األ ك ــر خضو ًع ــا للعومل ــة االقتصادي ــة
تب ــدو مرتبط ــة برتاج ــع احت ــاالت ز ي ــادة ال ــوزن مبق ــدار
نقط ــة مئو ي ــة واح ــدة 75 .وم ــع ذل ــك ،ف ــإن دراس ــة أخرى
تغط ــي الف ــرة الزمني ــة نفس ــها تقر ي ًب ــا تج ــد أن ز ي ــادة
االنفت ــاح التج ــاري كان ــت مرتبط ــة بز ي ــادة ال ــوزن
79
وانتشــار الســمنة يف الرباز يــل.

تحس ــن اإلنتاجي ــة والتج ــارة الدولي ــة إىل زي ــادة
أدى ّ
تواف ــر األغذي ــة وخف ــض أس ــعار األغذي ــة ،وس ــاهم بالت ــايل
إىل ح ــد كب ــر يف انخف ــاض مع ــدالت نق ــص التغذي ــة
تحس ــن
يف الع ــامل عمو ًم ــا .ويف الوق ــت نفس ــه ،يرتب ــط ّ
تواف ــر األغذي ــة وانخف ــاض أس ــعارها وارتف ــاع املداخي ــل
ومن ــط الحي ــاة غ ــر النش ــطة بارتف ــاع كب ــر يف مع ــدالت
زي ــادة ال ــوزن والس ــمنة يف مختل ــف أنح ــاء الع ــامل 73 .ويف
ح ــن توج ــد أدل ــة دامغ ــة ع ــى أن زي ــادة الدخ ــل ترتبط
إىل ح ــد مع ــن مب ــؤرش أع ــى لكتل ــة الجس ــم (م ــؤرش كتل ــة
الجس ــم :كيلوغرام/م ــر  ،)2وزي ــادة ال ــوزن والس ــمنة،
خلص ــت تحالي ــل تجر يب يّ ــة تبح ــث يف آث ــار العومل ــة
وتج ــارة املنتج ــات الزراعي ــة الغذائي ــة ع ــى النتائ ــج
التغذويــة إىل نتائــج متباينــة تختلــف باختــاف
74
الس ــياق وط ــرق التحلي ــل.

آثــار العولمــة عــى الــوزن الزائــد والســمنة
يف ح ــن أن األدل ــة القامئ ــة ال تظه ــر بوض ــوح وج ــود روابط
ب ــن تحري ــر التج ــارة وانتش ــار األم ــراض غ ــر املعدي ــة ذات
الصل ــة بالنظ ــام الغ ــذايئ (األم ــراض غ ــر املعدي ــة؛ مث ــل
داء الس ــكري) ،تش ــر املؤلف ــات املس ــتمدة م ــن التجرب ــة
العملي ــة إىل ارتب ــاط واس ــع النط ــاق ب ــن تحس ــن نوعي ــة
74
النظ ــام الغ ــذايئ والح ــد م ــن نق ــص التغذي ــة.
وكث ـ ًرا م ــا يتب ــن أن التكام ــل االقتص ــادي ب ــن البل ــدان،
إذا قي ــس كم ــؤرش لتدفق ــات التج ــارة واالس ــتثامرات
األجنبي ــة املب ــارشة والقي ــود ،ال يؤث ــر أو يؤث ــر قلي ـ ًـا
ع ــى انتش ــار ال ــوزن الزائ ــد ل ــدى الس ــكان 76 ,75,72 .غري أن
االس ــتثامرات األجنبي ــة املب ــارشة وحده ــا ترتب ــط بش ــكل
واض ــح بزي ــادة ال ــوزن وانتش ــار األم ــراض غ ــر املعدية أكرث
74
من ــه بالتغ ـ ّـرات يف نق ــص التغذي ــة.
وال تقت ــر آث ــار العومل ــة ع ــى النط ــاق االقتص ــادي
فحس ــب ،ب ــل له ــا أيضً ــا أبع ــاد اجتامعي ــة وثقافي ــة
تؤثــر عــى أفضليــات املســتهلكني وترتبــط بالتحــوالت
يف األمنــاط الغذائيــة والنتائــج التغذو يــة املختلفــة.
وخلص ــت بع ــض الدراس ــات العاملي ــة ح ــول تأث ــر
العومل ــة ع ــى ز ي ــادة ال ــوزن والس ــمنة إىل أن التكام ــل
االجتامع ــي األوث ــق ،إذا م ــا قي ــس مب ــؤرش االتص ــاالت
الدوليــة الشــخصية ،وتدفقــات املعلومــات الدوليــة،
77
والق ــرب الثق ــايف،
76 ,75
ولك ــن مث ــة أدل ــة
يرتب ــط بالس ــمنة بش ــكل إيج ــايب.
أخ ــرى تش ــر إىل العك ــس .وخلص ــت دراس ــة تس ــتخدم
عين ــة م ــن أ ك ــر م ــن  160بل ـ ًد ا متت ــد ع ــى مدار 24
عا ًم ــا إىل أن الجوانــب االجتامعيــة والثقافيــة للعوملــة
والوصــول إىل تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
تق لّ ــل م ــن نس ــبة الش ــباب الذي ــن يعان ــون م ــن ال ــوزن
الزائ ــد والس ــمنة والذي ــن ت ــراوح أعامره ــم ب ــن  15و 19

تجــارة المنتجــات الزراعيــة الغذائيــة والنتائــج
التغذوية
تتفــاوت تأثــرات تجــارة املنتجــات الزراعيــة الغذائيــة
ع ــى النتائ ــج التغذو ي ــة ،حي ــث ترتب ــط ز ي ــادة تج ــارة
تل ــك املنتج ــات بارتف ــاع ال ــواردات م ــن كل م ــن
األغذي ــة الرضور ي ــة للحص ــول ع ــى غ ــذاء صح ــي وأغذي ــة
غني ــة بالده ــون والس ــكر واملل ــح والس ــعرات الحرار ي ــة.
بي ــد أن األدل ــة التجر يبي ــة ن ــادرة و يتع ــن بالت ــايل ب ــذل
مز ي ــد م ــن الجه ــود الستكش ــاف الرواب ــط القامئ ــة ب ــن
التجــارة والتغذيــة.
وربط ــت دراس ــة ش ــملت  172بل ـ ًد ا زي ــادة قدرها 10
يف املائ ــة يف متوس ــط واردات الس ــكر واألغذي ــة املج َّه ــزة
بزي ــادة صغ ــرة ج ـ ًد ا (  )0.0002يف متوس ــط مؤرش
كتل ــة الجس ــم .وش ــملت ال ــواردات مجموع ــة متنوع ــة
م ــن األغذي ــة م ــن الدقي ــق إىل الحلوي ــات واملارجري ــن
باس ــتثناء منتج ــات األلب ــان أو اللح ــوم .وكان ه ــذا
التأث ــر ،رغ ــم صغ ــره املتناه ــي ،أق ــوى عندم ــا ت ــم النظ ــر يف
البل ــدان الت ــي لديه ــا متوس ــط مرتف ــع مل ــؤرش كتل ــة الجس ــم
(أك ــر م ــن  25كيلوغرام/م ــر )2؛ وبع ــد ذل ــك ت ــم ربط
زي ــادة قدره ــا  10يف املائ ــة م ــن واردات الس ــكر واألغذي ــة
املجه ــزة بزي ــادة قدره ــا  0.004يف متوس ــط م ــؤرش كتل ــة
الجس ــم 79 .وم ــع أن الدراس ــة تش ــر إىل إمكاني ــة أن
تؤث ــر التج ــارة ع ــى م ــؤرش كتل ــة الجس ــم ،ف ــإن األهمي ــة
الفيزيولوجي ــة له ــذا التأث ــر الصغ ــر غ ــر واضح ــة.
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اإلطار 5.1
(يتبع)
تكا لي ــف تج ــا رة املنتج ــات ا لزراعي ــة  ،م ــا يش ــر إ ىل
إمكانيــة ر بــط ا لجوانــب املختلفــة للتجــا رة بنوا تــج
تغذو ي ــة مختلف ــة  ،ا أل م ــر ا ل ــذي ي ــر ر إج ــراء مز ي ــد م ــن
81
ا لتحليــل املفصــل .
وهكــذ ا  ،فــإ ن ا لبيا نــا ت تشــر إ ىل أن للتجــا رة
تأث ـ ًر ا متنو ًع ــا ومعق ـ ًد ا ع ــى توا ف ــر ا ألغذ ي ــة بأس ــعا ر
ميس ــورة و إ مكا ني ــة ا لحص ــول عليه ــا  ،وم ــن ث ــم ع ــى
ا لنتا ئــج ا لتغذ و يــة .

وق ــد ثب ــت أن تج ــا رة املنتج ــات ا لزراعي ــة
ا لغذائي ــة ق ــد س ــاهمت يف ز ي ــادة تن ــو ع ا ألغذي ــة
املتاح ــة يف بل ــدان أو رو ب ــا ا لرشقي ــة وآس ــيا ا لوس ــطى
خ ــا ل انتقا له ــا م ــن ا القتص ــاد املخط ــط إ ىل اقتص ــاد
ا لس ــوق املو َّج ــه .و يف ح ــن أن ا النفت ــاح ا لتج ــا ري
يرتب ــط بحص ــة أع ــى م ــن ا لد ه ــون وا لز ي ــوت املتاح ــة
لالس ــتهال ك  ،ف ــإن ز ي ــادة تن ــو ع ا لفا كه ــة وا لخض ــا ر
املتاحــة للمســتهلكني ميكــن أن تعــزى إ ىل انخفــاض

املص ــادر de Soysa :و2018 ، de Soysa؛ منظم ــة األغذي ــة والزراع ــة2018 ،؛  Cuevas García-Doradoوآخرون2019 ،؛ 2015 ، Goryakin؛  Costa-Fontو2016 ، Mas؛ ، Dreher
81,80,79,78,77,76,75,74,73,72
2006؛  Knutsonوde Soysa، 2019؛  Miljkovicوآخ ــرون2018 ،؛  Linوآخ ــرون2018 ،؛  Krivonosو. 2019 ، Kuhn

يف التغذي ــة والس ــمنة يف أنح ــاء كث ــرة م ــن الع ــامل
(أنظ ــر اإلط ــار  7 2 , 16 , 15 , 11 .)5.1ويف العدي ــد م ــن البل ــدان
املنخفضــة واملتوســطة الدخــل ،تتعايــش حــاالت
اإلف ــراط يف التغذي ــة والس ــمنة م ــع نق ــص التغذي ــة
والنق ــص يف املغذي ــات الدقيق ــة ،وه ــو م ــا يش ــر إىل
«الع ــبء الث ــايث» الناج ــم ع ــن س ــوء التغذي ــة.
و يستكش ــف ا لج ــزء ا لث ــاين كذل ــك ا آلث ــا ر ا القتصادي ــة
وا لصحيــة لسالســل ا لقيمــة ا لعامليــة عــى
املس ــتهلكني  ،فض ـ ًـا ع ــن ا لرواب ــط ا لقامئ ــة م ــع ع ــدم
املس ــا واة وا آلث ــا ر ا لبيئي ــة .ك ــا يناق ــش ا لج ــزء
ا لثا ل ــث مس ــألة د م ــج صغ ــا ر املزا رع ــن يف ا ألس ــواق
ا لحديثــة و إد ماجهــم يف سالســل ا لقيمــة ا لحديثــةn .

وت ــؤدي ا لز ي ــادات يف ا إلنتاجي ــة  ،جن بً ــا إ ىل جن ــب
م ــع املز ي ــد م ــن املب ــادالت ا لتجا ر ي ــة واملنافس ــة  ،إ ىل
ز ي ــادات يف م ــدى توف ــر ا ألغذي ــة ا آلمن ــة واملغذي ــة ،
وانخف ــاض أس ــعا رها ،ا أل م ــر ا ل ــذي ي ــؤدي إ ىل تحس ــن
ا لق ــدرة ع ــى ا لحص ــول ع ــى ا ألغذي ــة .و با لنس ــبة إ ىل
ا لكثري ي ــن  ،ت ــؤدي ه ــذه ا لعملي ــة إ ىل تحس ــن ا أل م ــن
ا لغ ــذايئ وكذل ــك ا لنظ ــم ا لغذائي ــة  ،حي ــث أنه ــا تز ي ــد
م ــن ف ــرص ا لحص ــول ع ــى ا ألغذي ــة ا لغني ــة باملغذي ــات
ا لدقيقــة مثــل ا لفا كهــة وا لخضــا ر وا ألغذيــة
ا لحيوانيــة املصــدر.
ويف الوق ــت نفس ــه ،ي ــرى بع ــض املحلل ــن أن العومل ــة،
وتزاي ــد أس ــاليب الحي ــاة الحرض ي ــة ،والتح ــوالت
املرتبط ــة به ــا يف إنت ــاج األغذي ــة وسالس ــل القيم ــة
الغذائي ــة ،عوام ــل تس ــاهم يف التح ـ ّو ل نح ــو أمن ــاط
غذائي ــة أق ــل صح ــة ،ويف االنتش ــار املتزاي ــد لإلف ــراط
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الجزء 2
سالسل القيمة
العالمية في
األغذية والزراعة

يقوم ا لجزء ا لثاني بتحليل بيانات
التجارة الدولية وينظر في ظهور
سالسل ا لقيمة ا لعا لمية ا لزراعية
والغذائية وتط ّو رها .ويو فّر إطا ًرا
لتكو ين فهم أفضل لسالسل ا لقيمة
ا لعا لمية وتأثيرها على ا لنمو
والتنمية في قطاعي األغذية والزراعة.
ومن خال ل ا لسماح بتقسيم عملية
اإلنتاج إلى مراحل في مختلف
ا لبلدان  ،ت ُعتبر سالسل ا لقيمة
ا لعا لمية فرص ًة للبلدان ا لنامية من
أجل زيادة اإلنتاجية .وتجري مناقشة
السياسات التجار ية وتدابير أخرى
يمكنها أن تش ّج ع على ا لمشا ركة
فضل
ً
في سالسل ا لقيمة ا لعا لمية ،
عن تداعيات جائحة كوفيد 19-
على التجارة وتط ّو ر هذه السالسل.
و ينظر هذا التحليل أيضً ا في اآلليات
ا لتي يمكنها مسا عد ة سالسل ا لقيمة
ا لعا لمية في معا لجة ا لمقا يضا ت بين
األهداف االقتصادية والبيئية على
نح ٍو فعال أ كثر.

الجزء  :22سالسل القيمة العالمية في األغذية والزراعة

سالسل القيمة العالمية
في األغذية والزراعة
الرسائل الرئيسية

اإلجراءات الرئيسية

ظهرت سال سل ا لقيمة ا لعا لمية
بسرعة وهي وا سعة ا النتشا ر في
قطاعي األغذية والزراعة .و يت ّم تداول
حوا لي ثلث ا لصادرات ا لزراعية
وا لغذ ا ئية ا لعا لمية ضمن سال سل
ا لقيمة ا لعا لمية .

� م ــن ش ــأن خف ــض الحواج ــز أم ــام التجارة أن
يع ـ ّز ز سالس ــل القيم ــة العاملي ــة ويس ــاهم يف
تحقي ــق النم ــو يف قطاع ــي الزراع ــة واألغذي ــة .فف ــي
كل م ــرة تع ــر فيه ــا املنتج ــات الح ــدود ،تخض ــع
ّ
لتعريف ــات مفروض ــة ع ــى ال ــواردات تتفاق ــم ع ــى
امت ــداد سالس ــل القيم ــة العاملي ــة وتعي ــق تولي ــد
القيم ــة املضاف ــة.
� يجــب أن تُســتكمل السياســات التجاريــة
تحس ــن
الت ــي تع ـ ّز ز األس ــواق املفتوح ــة بتداب ــر ّ
الق ــدرة ع ــى التناف ــس يف سالس ــل القيم ــة العاملي ــة
الحديث ــة .وتش ــمل ه ــذه التداب ــر االس ــتثامرات يف
البني ــة التحتي ــة ،ووض ــع األنظم ــة الفعال ــة ،واأله ــم
م ــن كل ذل ــك اتخ ــاذ تداب ــر لغ ــرض تحس ــن مه ــارات
املزارعــن والعامل.
� ح ــن ترتاف ــق سالس ــل القيم ــة العاملي ــة م ــع خط ــط
إص ــدار ش ــهادات االس ــتدامة ،ميكنه ــا أن تس ــاعد
يف مواءم ــة الجه ــود العاملي ــة للتص ــدي لتحدي ــات
االس ــتدامة .كذل ــك ،ف ــإن التنس ــيق ب ــن معاي ــر
االس ــتدامة وإص ــدار الش ــهادات يف البل ــدان ميكن ــه
أن يس ـ ّه ل تطبيقه ــا ع ــى سالس ــل القيم ــة العاملي ــة
الزراعي ــة والغذائي ــة.
� بإم ــكان االتفاق ــات التجاري ــة اإلقليمي ــة أن
تح ّف ــز املش ــاركة يف سلس ــلة القيم ــة العاملي ــة
واإلصالح ــات املؤسس ــية والسياس ــاتية .لك ــن يف ظ ـ ّـل
اس ــتمرار اعت ــاد الكث ــر م ــن البل ــدان الضعيف ــة ع ــى
األس ــواق العاملي ــة ،ينبغ ــي للجه ــود الدولي ــة أيضً ــا
أن تس ــعى إىل تش ــجيع التج ــارة املتع ــددة األط ــراف.
� ت تّ س ــم زي ــادة الوع ــي إزاء مس ــاهمة التج ــارة
وسالس ــل القيم ــة العاملي ــة يف النم ــو واألم ــن الغ ــذايئ
باألهمي ــة يف التص ـ ّد ي للتحدي ــات الت ــي تطرحه ــا
جائح ــة كوفي ــد  .19-أ ّم ــا السياس ــات الت ــي ت ــر ّو ج
للتج ــارة الدولي ــة ،فه ــي تزي ــد املكاس ــب ع ــى
مس ــتوى الكف ــاءة وتع ـ ّز ز الق ــدرة ع ــى الصم ــود يف
وجــه الصدمات.

1
2

يمكن أن تكون سالسل ا لقيمة
ا لعا لمية ا لز را عية ا لغذ ا ئية
معقد ة ال سيما وأنها تقوم في عد ة
بلدان .إنما نظ ًرا إلى أن اإلنتاج
مقس م إ لى مرا حل مختلفة  ،يمكن أن
ّ
يشا رك ا لمزا رعون وا لشركا ت بسهولة
أ كبر في ا لمرحلة ( ا لمرا حل) ا لتي
تسمح لهم بتعز يز ميز ا تهم ا لنسبية
على نحو أ فضل .
يمكن أ ن تح ّف ز ا لمشا ركة
في سال سل ا لقيمة ا لعا لمية
إ نتا جية ا لمزا رعين عن طر يق نشر
لمحس نة و ا لمعرفة .
ا لتكنو لو جيا ت ا
ّ
إ نما قد يُ ستبعد بعض ا لمزا رعين
من أصحا ب ا لحيازات ا لصغيرة ا لذ ين
يفتقرون إلى ا لمهارات وا ألصول
ا لمطلو بة من هذ ه ا ألسواق ا لحد يثة.
كذلك  ،يمكن أن تؤثر ا لقيود
على ا لصا د را ت ا ستجا ب ًة لجا ئحة
كوفيد 19 -على أسواق األغذية
ا لعا لمية  ،وأن تض ّر با لبلد ا ن ا لنا مية
ا لمنخفضة ا لد خل وا لمستو رد ة
لألغذ ية .فإن ا لتح ّو ل من سالسل
ا لقيمة ا لعا لمية إ لى عمليا ت إ نتا ج
محلية  ،ا لذ ي قد تس ّب به ا لجا ئحة ،
يمكن أن يعيق أ يضً ا ا إل نتا جية
وا لقد رة على ا لصمود .

3

4
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إ ىل ا لتجــا رة ا لدوليــة مــن منظــور سلســة ا لقيمــة
ا لعامليــة يســا عد يف فهــم كيفيــة مســاهمة ا لتجــا رة
يف ا لقيمــة املضافــة ا لتــي تتو لّــد يف ا لبلــد املعنــي .
كذلــك  ،يســمح تحليــل سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة
بتجزئــة قيمــة ا لصــاد رات ا إلجام ليــة إ ىل ا لقيمــة
ا لت ــي ت ـ ّم ا س ــترياد ها  -ث ــم ت ـ ّم ا س ــتخدا مها ألغ ــراض
ا لتصدي ــر  -وا لقيم ــة ا لت ــي ت ُض ــاف أو تتو لّ ــد ع ــى
ا لصعي ــد ا لداخ ــي (أنظ ــر ا إلط ــا ر  1. 2ملز ي ــد م ــن
ا ل ــرح ح ــول املصطلح ــات ا لرئيس ــية  ،وا إلط ــا ر 2 . 2
لال طّ ــاع ع ــى مث ــا ٍل ع ــن ذلك).
دف ــع ا لرتاج ــع يف تكا لي ــف ا لنق ــل وانخف ــاض
ا لحواجــز ا لتجا ر يــة  ،مثــل ا لتعر يفــات عــى
ا الس ــترياد  ،ظه ــور سالس ــل ا لقيم ــة ا لعاملي ــة  ،م ــا
أ ّد ى إ ىل نش ــوء ا لعومل ــة .و بفع ــل ه ــذه ا التجاه ــات ،
ب ــات تقس ــيم عملي ــات ا إلنت ــاج ونرشه ــا يف ا لبل ــدان
أ كــر جاذبيــ ًة  .كــا أن ا لتطــ ّو رات ا لتكنولوجيــة
وظهــور تكنولوجيــا املعلومــات وا التصــا الت قــد
جع ــا ا لتنس ــيق ب ــن ا لبل ــدان أرخ ــص مث ًن ــا ،ا ألم ــر
ا ل ــذي ع ـ ّز ز سالس ــل ا لقيم ــة ا لعاملي ــة ع ــى نح ـ ٍو أ ك ــر
(أنظ ــر أيضً ــا املناقش ــة ح ــول تكا لي ــف ا لتج ــا رة
وا ال تص ــا الت يف ا لج ــزء ا أل ول).
تحس ــن تخصيــص
و بإمــكان ا لتجــا رة ا لدوليــة أن
ّ
املــوا رد وتســاهم يف ا لكفــاء ة ا القتصاديــة ،
مب ــا يح ّف ــز ا لنم ــو وا إلنتاجي ــة ل ــدى ا ل ــركاء يف
ا لتج ــا رة 6 , 5 , 4 .ع ــا و ًة ع ــى ذل ــك  ،تش ــر ا ألدبي ــات
ا لحديثــة إ ىل أن ا لتجــا رة املتصلــة بسلســلة
ا لقيم ــة ا لعاملي ــة ت ــرك أث ـ ًر ا إ يجاب يً ــا قو يً ــا ع ــى
ا إلنتاجيــة وا لدخــل للفــرد ا لواحــد مقا رنــ ًة
با لتجــا رة ا لثنائيــة غــر املتصلــة بسلســلة ا لقيمــة
ا لعامليــة 7 .وميكــن أن تتيــح املشــا ركة يف سالســل
وتكامــا
ً
ا لقيمــة ا لعامليــة قــدر ًة تنافســي ًة أ كــر
أفض ــل ب ــن تدفق ــات ا لتج ــا رة وا الس ــتثامرات  ،وأن
تــؤدي إ ىل تحســن ا لوصــول إ ىل ا لتكنولوجيــا
واملعرفــة  ،وهــي تســا عد جميعهــا يف ا ال رتقــاء إ ىل
أنش ــطة ذات قيم ــة مضاف ــة أع ــى .
ميك ــن أن تو فّ ــر الزراع ــة املو ّج ه ــة نح ــو التصدي ــر
والت ــي تح ّف زه ــا سالس ــل القيم ــة العاملي ــة ،ف ــرص
عم ــل يف املزرع ــة وخارجه ــا .ك ــا أن توس ــيع نط ــاق
اإلنت ــاج الزراع ــي يز ي ــد ف ــرص العم ــل يف ه ــذا
القط ــاع .غ ــر أن تعز ي ــز اإلنت ــاج يعن ــي أيضً ــا ز ي ــادة
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ّ
ف
سالســل القيمــة العالميــة ي� أســواق المنتجــات
الزراعيــة الغذائيــة
من ــذ  ،19 95ازدادت التج ــارة الدولي ــة يف الس ــلع
الزراعي ــة واألغذي ــة أ ك ــر م ــن الضع ــف م ــن حي ــث
القيمــة الحقيقيــة (أنظــر الشــكل  1.1يف الجــزء
األول) .غ ــر أن الرتكي ــز ع ــى قيم ــة التج ــارة الت ــي
يت ــم قياس ــها م ــن خ ــا ل الص ــادرات اإلجاملي ــة وحده ــا
ق ــد يحج ــب تط ــورات مهم ــة يف األس ــواق العاملي ــة.
وق ــد ا س ــتخد مت ا ل ــركات بش ــكل متزاي ــد ع ــى م ـ ّر
لتخص ــص وامليــزة
ا لزمــن ا لتجــا رة ا لدوليــة لتعز يــز ا ّ
ا لنس ــبية م ــن خ ــا ل «تجزئ ــة» عملي ــة ا إلنت ــاج إ ىل
مراح ــل وتحدي ــد املوق ــع ا ألق ــل كلف ـ ًة ل ــكل م ــن ه ــذه
املراح ــل  .وق ــد أدى ذل ــك إ ىل عملي ــات إنت ــاج متت ــد
ع ــر ا لح ــدود  ،ا ألم ــر ا ل ــذي أف ــى إ ىل قي ــام سالس ــل
قيم ــة عاملي ــة  -أي سالس ــل إنت ــاج تش ــمل م ــا ال
يق ـ ّـل ع ــن ثالث ــة بل ــدان  .ولطامل ــا ش ـكّلت سالس ــل
ا لقيمــة ا لعامليــة ميــزة منوذجيــة يف قطا عــي
ا لتصنيــع وا لخد مــات .با لفعــل  ،يحصــل حا ل ًي ــا
حــوايل نصــف ا لتجــا رة ا لعامليــة با لســلع وا لخد مــات
1
م ــن خ ــا ل سالس ــل ا لقيم ــة ا لعاملي ــة.
وتوجــد سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة يف قطا عــي
ا ألغذ ي ــة وا لزرا ع ــة  .و يق ـ ّد ر ه ــذ ا ا لتقر ي ــر أن ــه
يت ــم ت ــد ا ول ح ــوا يل ثل ــث ا لص ــا د را ت ا لزرا عي ــة
وا لغذ ا ئيــة ضمــن سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة  .و يتــم
تب ــا دل ا لب ــذ و ر وا ألس ــمد ة  ،وا لس ــلع ا لزرا عي ــة
ا أل وليــة (مثــل ا لحبــوب)  ،وا ملنتجــا ت ا ملج ّه ــزة
وا لوســيطة (مثــل ز يــت فــول ا لصو يــا أ و ا لحليــب
ا ملجف ــف)  ،إمن ــا أيضً ــا با لخد م ــا ت وا ملد خ ــات
ا لصنا عيــة  ،بــن مرا حــل ا إلنتــا ج ا ملختلفــة ا لتــي
متت ــد يف بل ــد ا ن متع ــد د ة .
وم ــع أن سالس ــل ا لقيم ــة ا لعاملي ــة موض ــو ع حدي ــث
ا لنشــأة نســب يً ا يف ا لتحليــات  ،غــر أنهــا تســتند
إ ىل املفاهيــم ا ألسا ســية املتصلــة بامليــزة ا لنســبية
لتخص ــص يف ا إلنت ــاج  ،وا لت ــي ترق ــى أصوله ــا إ ىل
وا ّ
ا لنظر يــة ا القتصاديــة ا لتقليديــة ا لتــي كانــت قامئــة
يف ا لقرن ــن ا لثام ــن ع ــر وا لتا س ــع ع ــر 3 , 2 .فا لنظ ــر
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اإلطار 1.2
سالسل القيمة العالمية :المصطلحات الرئيسية
سلس ــلة القيم ــة العاملي ــة :ه ــي سلس ــلة م ــن مراح ــل
إنتــاج ســلعة أو خدمــة (سلســلة القيمــة) تشــمل
م ــا ال يق ـ ّـل ع ــن ثالث ــة بل ــدان .و يركّ ــز تحلي ــل سلس ــلة
القيمــة العامليــة عــى القيمــة املضافــة  -أي الكميــة
الت ــي ت ــزداد مبوجبه ــا قيم ــة منت ــج م ــا يت ــم تداول ــه يف
التج ــارة يف كل مرحل ــة م ــن مراح ــل اإلنت ــاج املوج ــودة
يف البلــدان.
القيم ــة املضاف ــة املحلي ــة :ه ــي قيم ــة الص ــادرات الت ــي
تو لّده ــا عوام ــل اإلنت ــاج املح ــي ،مث ــل األرض والعامل ــة.
وتســاهم القيمــة املضافــة املحليــة يف الناتــج املحــي
اإلج ــايل ل ــكل بلد.
القيم ــة املضاف ــة الخارجي ــة :ه ــي قيم ــة الص ــادرات
الت ــي تنش ــأ ع ــن املدخ ــات املس ــتوردة .ع ــى س ــبيل
املث ــال ،إذا ت ـ ّم اس ــترياد األس ــمدة إلنت ــاج س ــلع زراعي ــة
معــ ّد ة للتصديــر ،فهــي تُعتــر قيمــ ًة مضافــة خارجيــة
يف تحليــل سلســلة القيمــة العامليــة.
فالقيمــة املضافــة املحليــة ،والقيمــة املضافــة
الخارجيــة وتدفقــات التجــارة «املحتســبة مرتــن» (أي
القيم ــة الت ــي ق ــد تنش ــأ ح ــن تع ــر املنتج ــات الوس ــيطة
الح ــدود م ـ ٍ
ـرات ع ــدة ،األم ــر ال ــذي ال يس ــاهم يف أي من
النات ــج املح ــي اإلج ــايل ل ــدى املص ـ ّد ر أو املس ــتورد)
10 , 9, 8
تض ــاف إىل الص ــادرات اإلجاملي ــة.
الرواب ــط الخلفي ــة :ه ــي درج ــة اعت ــاد البل ــدان ع ــى
املدخ ــات املس ــتوردة يف إنت ــاج الس ــلع املص ـ َّد رة.
حص ـ ًة م ــن قيم ــة املدخ ــات
و يت ــم قياس ــها بوصفه ــا ّ
املس ــتوردة يف إج ــايل الص ــادرات .ويف تحلي ــل سلس ــلة
القيم ــة العاملي ــة ،يت ــم احتس ــاب ه ــذه الحص ــة
بوصفهــا نســبة القيمــة املضافــة الخارجيــة يف
الصــادرات إىل مجمــو ع القيمــة املضافــة الخارجيــة
واملحليــة يف الصــادرات.

الرواب ــط األمامي ــة :تعك ــس م ــدى اس ــتخدام الس ــلع
املص ـ ّد رة يف وق ــت الح ــق يف سلس ــلة القيم ــة لبل ــد آخ ــر
به ــدف تصديره ــا الح ًق ــا إىل بل ــد ثال ــث (أو بش ــكل
أق ــل ش ــيو ًع ا ،إع ــادة تصديره ــا إىل البل ــد األم) .و يت ــم
قي ــاس الرواب ــط األمامي ــة بوصفه ــا قيم ــة الص ــادرات
الوس ــيطة الت ــي تُرس ــل بص ــورة غ ــر مب ــارشة م ــن خ ــال
بلــدان ثالثــة إىل وجهتهــا النهائيــة.
املشــاركة يف سلســلة القيمــة العامليــة :هــي مجمــو ع
الروابــط الخلفيــة واألماميــة يف سلســلة القيمــة
العاملي ــة .ول ــدى قياس ــها بال ــدوالر األمر ي ــي،
يك ــون ه ــذا مس ــتوى املش ــاركة يف سلس ــلة القيم ــة
العامليــة؛ وأ ّم ــا معــدل املشــاركة يف سلســلة القيمــة
العاملي ــة ،فينش ــأ ع ــن ه ــذا املس ــتوى م ــن خ ــا ل قس ــمه
بالصــادرات اإلجامليــة.
قط ــاع الع ــرض :ه ــو قط ــاع يف بل ــد يوج ــد في ــه العدي ــد
م ــن الرواب ــط األمامي ــة يف سلس ــلة القيم ــة (س ــواء
أ كان ــت محلي ــة أو دولي ــة).
قط ــاع الطل ــب :ه ــو قط ــاع يف بل ــد يوج ــد في ــه الكث ــر
م ــن الرواب ــط الخلفي ــة يف سلس ــلة القيم ــة (س ــواء
أ كان ــت محلي ــة أو دولي ــة).
التجــارة املتصلــة بسلســلة القيمــة العامليــة :هــي
التج ــارة الت ــي تت ـ ّم ضم ــن سالس ــل القيم ــة العاملي ــة.
التجــارة الثنائيــة غــر املتصلــة بسلســلة القيمــة
العامليــة :ت ُســتخدم التجــارة الثنائيــة غــر املتصلــة
بسلســلة القيمــة العامليــة ،ألغــراض هــذا التقر يــر،
لتحدي ــد عملي ــة تب ــادل الس ــلع والخدم ــات ب ــن
البلديــن خــارج سلســلة القيمــة العامليــة .عــى ســبيل
املث ــال ،يُ عت ــر تصدي ــر س ــلعة زراعي ــة م ــا إىل بل ـ ٍـد آخ ــر
حيــث يتــم تجهيزهــا واســتهالكها تجــار ًة ثنائيــة غــر
متصلــة بسلســلة القيمــة العامليــة.

الطل ــب ع ــى املدخ ــات ،م ــا ق ــد يك ــون ل ــه أث ــر صادم
ع ــى العم ــل يف صناع ــات الب ــذور واألس ــمدة مث ـ ًـا ،
ويف قطاعــات النقــل والخدمــات التجار يــة الكثيفــة
العاملــة نســب يً ا.
كذل ــك  ،تش ــا رك ا لبل ــد ا ن ا لنا مي ــة  ،مب ــا يف ذل ــك
بلــد ا ن أفر يقيــا جنــوب ا لصحــرا ء ا لكــر ى  ،يف
11
سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة ا لزرا عيــة وا لغذ ا ئيــة .
وتتيــح هــذ ه ا لسالســل للمزا رعــن وا لــركا ت يف
ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة ا ملشــا ركة يف أنشــطة ا لتصد يــر
وا الس ــتفا د ة منه ــا  ،ال س ــيام وأن ــه م ــن ا ألس ــهل
ا لد خ ــول إ ىل ا لس ــوق ا لعا ملي ــة ح ــن تك ــون رشا ئ ــح

ا إلنت ــا ج أصغ ــر حج ـ ًـا وأ ك ــر تحد ي ـ ًد ا  .غ ــر أ ّن
ا ملنا فــع ا ملتأتيــة مــن ا ملشــا ركة يف سلســلة
ا لقيمــة ا لعا مليــة ليســت تلقا ئيــة  ،وهنــا ك
د رج ــة كب ــرة م ــن ا لتبا ي ــن بش ــأنها .ع ــى س ــبيل
ا ملث ــا ل  ،م ــع أن ــه م ــن ا ملتوق ــع أن تحف ــز ا لتج ــا رة
ا لنمــو ا القتصــا د ي  ،شــهد ا لكثــر مــن ا لبلــد ا ن
ا لنا ميــة ز يــا د ًة يف ا لال مســا وا ة بعد مــا أصبحــت
أ ك ــر عرض ـ ًة لألس ــوا ق ا ملفتوح ــة  ،وذل ــك يف أغل ــب
ا ألحي ــا ن بفع ــل ع ــد م وج ــود سيا س ــا ت وا س ــتثام را ت
تكميليــة ومهــا را ت قا بلــة للنقــل يف ا لقطا عــا ت
12
ا لت ــي كا ن ــت ا ألش ـ ّد تأث ـ ًر ا با إلصالح ــا ت ا لتجا ر ي ــة .
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اإلطار 2.2
أداء سلسلة القيمة العالمية :عصير البرتقال  -من الشجرة إلى الزجاجة
باملرشوب ــات املس ــتخرجة م ــن الربتق ــال ،م ــن القيم ــة
املضاف ــة املتأتي ــة م ــن الربازي ــل والوالي ــات املتح ــدة
األمريكي ــة .وبالنس ــبة إىل الربازي ــل ،يعك ــس تصدي ــر
مس ــتخلص العص ــر القيم ــة املضاف ــة املحلي ــة .أ ّم ــا
بالنس ــبة إىل الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة ،فيعك ــس
اس ــترياد مس ــتخلص الربتق ــال بوصف ــه مدخ ـ ًـا ذا قيم ــة
مضاف ــة خارجي ــة .ويف الوق ــت عين ــه ،تضي ــف صناع ــة
التجهي ــز يف الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة قيم ــة إىل ه ــذا
املدخ ــل م ــن خ ــال تجهي ــزه ع ــى نح ــو أكرب  -ه ــذا يعكس
القيم ــة املضاف ــة املحلي ــة بالنس ــبة إىل الوالي ــات املتح ــدة
األمريكي ــة .ويف سلس ــلة القيم ــة ه ــذه ،تتمث ــل الرواب ــط
األمامي ــة للمش ــاركة يف سلس ــلة القيم ــة العاملي ــة الخاص ــة
بقط ــاع الزراع ــة يف الربازي ــل يف املث ــل م ــن خالل صادرات
صناع ــة التجهي ــز م ــن الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة إىل
جمهوري ــة الص ــن الش ــعبية .ول ــدى الوالي ــات املتح ــدة
األمريكي ــة رواب ــط خلفي ــة (واردات مس ــتخرج العص ــر م ــن
الربازي ــل) ورواب ــط أمامي ــة (ص ــادرات مرشوب ــات الربتقال
إىل جمهوري ــة الص ــن الش ــعبية) .أم ــا مس ــتوى إج ــايل
املش ــاركة يف سلس ــلة القيم ــة العاملي ــة يف قط ــاع املرشوب ــات
القامئ ــة ع ــى الربتق ــال يف الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة،
فه ــو مجم ــوع القيم ــة املضاف ــة الخارجي ــة م ــن الربازي ــل
(الرواب ــط الخلفي ــة) ،زائ ـ ًد ا القيم ــة املضاف ــة الت ــي تتولّ ــد
يف الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة والت ــي تتدف ــق باتج ــاه
جمهوري ــة الص ــن الش ــعبية (الرواب ــط األمامي ــة).

تع ـ ّد املرشوب ــات املس ــتخرجة م ــن الربتق ــال من بني
املرشوب ــات األك ــر ش ــعبية يف الع ــامل .ويت ــم بي ــع  20يف املائة
م ــن إج ــايل كمي ــة الربتق ــال الت ــي يت ــم إنتاجها ح ــول العامل
بش ــكل فاكه ــة كامل ــة ،يف ح ــن ت ُس ــتخدم النس ــبة املتبقي ــة
لصن ــع املس ــتخلصات والعصائ ــر .والبل ــدان الرائ ــدان يف
إنت ــاج الربتق ــال يف الع ــامل ه ــا الربازي ــل (مت ثّل حوايل  30يف
املائ ــة م ــن اإلنت ــاج العامل ــي) ،والوالي ــات املتح ــدة األمريكية
(مت ثّــل ح ــوايل  10يف املائ ــة من اإلنت ــاج العامل ــي) .كام أن أكرث
م ــن  90يف املائ ــة م ــن الربتق ــال املنت ــج يف الوالي ــات املتحدة
األمريكي ــة يُ س ــتخدم لصن ــع العص ــر.
يتض ــح م ــن الرس ــم أدن ــاه ،أن ال ــركات الت ــي تعمل
يف مج ــال إنت ــاج املرشوب ــات املس ــتخرجة م ــن الربتق ــال
تتناف ــس يف م ــا بينه ــا ،إمن ــا تك ّم ــل بعضه ــا أيضً ــا .فال ــركات
يف الربازي ــل تركّ ــز ع ــى التجهي ــز ع ــن طري ــق س ــحق الربتق ــال
املنت ــج محل يً ــا وتصدي ــر مس ــتخلص العص ــر به ــدف تجهي ــزه
وتوزيع ــه بق ــدر أك ــر .أم ــا ال ــركات يف الوالي ــات املتحدة
األمريكي ــة ،فتس ــتورد مس ــتخلص العص ــر م ــن الربازي ــل
وتق ــوم بتجهي ــزه م ــع مس ــتخلص عص ــر الربتق ــال ال ــذي يت ــم
إنتاج ــه يف الوالي ــات املتح ــدة م ــن أج ــل صن ــع مرشوبات
خفيف ــة مس ــتخرجة م ــن عص ــر الربتق ــال .و يُ س ــتهلك ج ــزء
منه ــا ع ــى املس ــتوى املح ــي يف ح ــن يت ــم تصدي ــر الجزء
اآلخ ــر إىل بل ــدان أخ ــرى ،مث ــل جمهوري ــة الص ــن الش ــعبية.
وتتش ـكّل قيم ــة الص ــادرات إىل جمهوري ــة الص ــن
الش ــعبية ،يف سلس ــلة القيم ــة العاملي ــة الخاص ــة

املص ــدر Azevedo :و . 2006 ، Chaddad

اﻟﻤﻮارد

13

��
اﻟﺘﺠﻬ�

اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ

اﻟﺘﻮز�ـ ــﻊ

�ّ �
اﻟﺘﺠﻬ�

اﻟﺘﻮز�ـ ــﻊ

اﻟﻮﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣ��ﻜ�ﺔ

اﻟ�از�ﻞ
�

املص ــدر :م ــن إع ــداد منظمة األغذي ــة والزراعة.

| | 35

اﻟﺒﻴﻊ �ﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

اﻻﺳﺘﻬﻼك

ّ
ّ
� �
اﻟﺸﻌﺒ�ﺔ
اﻟﺼ�
ﺟﻤﻬﻮر�ﺔ

الجزء  :2سالسل القيمة العالمية في األغذية والزراعة

الشكل 1.2
الصادرات اإلجمالية على المستوى العالمي والمشاركة في سلسلة القيمة العالمية2015-1995 ،
أﻟﻒ  -اﻟﺰراﻋﺔ
1 200
1 000

أﻣ���
ﻣﻠ�ﺎر دوﻻر
�

800
600
�
ـ� ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ ��
اﻟﻤﻌــﺪل اﻟﻌﺎﻟـ �
�
ﺳﻠﺴــﻠﺔ اﻟﻘ�ﻤــﺔ ﻋــﺎم  �� 34 : 2015اﻟﻤﺎﺋــﺔ

400

اﻟﻘ�ﻤــﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓــﺔ اﻟﻤﺤﻠ�ــﺔ
�
ﻋــﺎم  �� 88 : 2015اﻟﻤﺎﺋــﺔ

200
0
1995

2000

2010

2005

2015

�
واﻟﻤ�و�ﺎت
�ﺎء  -اﻷﻏﺬ�ﺔ
1 200
1 000

أﻣ���
ﻣﻠ�ﺎر دوﻻر
�

�
ـ� ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻛﺔ �� ﺳﻠﺴــﻠﺔ
اﻟﻤﻌــﺪل اﻟﻌﺎﻟـ �
�
اﻟﻘ�ﻤــﺔ ﻋــﺎم  �� 33 : 2015اﻟﻤﺎﺋــﺔ

800
600

اﻟﻘ�ﻤــﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓــﺔ اﻟﻤﺤﻠ�ــﺔ
�
ﻋــﺎم  �� 78 : 2015اﻟﻤﺎﺋــﺔ

400
200
0
1995

2000

اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘ�ﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ

2010

2005

�
اﻟﺼﺎدرات �� ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘ�ﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ �ﺎﻟﺮوا�ﻂ اﻷﻣﺎﻣ�ﺔ

2015

�
اﻟﺼﺎدرات �� ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘ�ﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ
اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ �ﺎﻟﺮوا�ﻂ اﻟﺨﻠﻔ�ﺔ

مالحظة :إن الصادرات في سلسلة القيمة العالمية المتصلة بالروابط الخلفية هي مجموع القيمة المضافة الخارجية في البلدان ،وهي القيمة المضافة الكاملة التي كانت
أصل جز ًءا من الصادرات في وقت سابق في سلسلة القيمة؛ وعلى الصعيد العالمي ،هذا يم ثّل القيمة المضافة المحتسبة مرة ثانية .أ ّم ا الصادرات في سلسلة القيمة العالمية
ً
المتصلة بالروابط األمامية ،فهي الصادرات التي سوف يُ عاد تصديرها الح ًق ا ،وتجميعها مجددًا في البلدان .والصادرات خارج سلسلة القيمة العالمية هي الصادرات التي ال تتدفق
من خالل سالسل القيمة العالمية .وت ُضاف الصادرات المتصلة بالروابط الخلفية واألمامية إلى المشاركة في سلسلة القيمة العالمية؛ كما أن الصادرات المتصلة بالروابط األمامية
والصادرات غير المتصلة بسلسلة القيمة العالمية ت ُضاف إلى القيمة المضافة المحلية ،ويتم تجميعها في البلدان .ومجموع العناصر الثالثة يساوي الصادرات اإلجمالية .انظر
اإلطار  1.2للتعريفات.
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المصدر :تحليل  Dellinkوآخرين لمنظمة األغذية والزراعة.2020 ،

ف
االتجاهــات األخـ يـرة ي� سالســل القيمــة
العالميــة الزراعيــة والغذائيــة

بسلســلة ا لقيمــة ا لعا مليــة ( ا لشــكل  .)1 . 2وعــى
ا لصعيــد ا لعا ملــي  ،ا رتفــع متوســط ا ملشــا ركة يف
سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة ا لزرا عيــة وا لغذ ا ئيــة
بش ــكل ح ــا د م ــن ح ــوا يل  3 0يف ا ملا ئ ــة ع ــا م 19 9 5
إ ىل أ ك ــر م ــن  3 5يف ا ملا ئ ــة ع ــا م  ،2 0 0 8ث ــم ترا ج ــع
بش ــكل طفي ــف .ب و يف ع ــا م  ،2 015كا ن نح ــو ثل ــث
ا لقيمــة ا ملضا فــة ا لزرا عيــة وا لغذ ا ئيــة ا إلجام ليــة
ا لت ــي ت ــم تصد يره ــا ج ــز ًء ا م ــن سلس ــلة قيم ــة
ش ــملت ثال ث ــة بل ــد ا ن ع ــى ا ألق ــل (  3 4يف ا ملا ئ ــة
يف ا لزرا ع ــة و  33يف ا ملا ئ ــة يف قط ــاع ا ألغذ ي ــة
وا ملرشو ب ــا ت ؛ أنظ ــر ا لش ــكل  ،2 . 2ا لقس ــا ن أ ل ــف
و ب ــا ء ع ــى ا لتوا يل ).

ازدادت يف قطــاع التصنيــع املشــاركة يف سلســلة
القيم ــة العاملي ــة م ــن  45يف املائ ــة تقر ي ًب ــا ع ــام 1995
إىل أ ك ــر م ــن  50يف املائ ــة ع ــام  ،20 07ث ــم تراجعت
إىل أدىن بقلي ــل م ــن  50يف املائ ــة ع ــام 14 . 2015أ ك ــا
أن معــدالت املشــاركة يف سلســلة القيمــة العامليــة
يف قطاع ــات الزراع ــة واألغذي ــة واملرشوب ــات أدىن إمن ــا
اتبع ــت اتجا ًه ــا مامث ـ ًـا .
و يتي ــح ا لنظ ــر إ ىل ا لتج ــا رة م ــن خ ــا ل عد س ــة
سلســلة ا لقيمــة ا لعا مليــة تجزئــة ا لصــا د را ت
ا إلجام ليــة إ ىل تجــا رة متصلــة بسلســلة ا لقيمــة
ا ملضا فــة ( ا لروا بــط ا لخلفيــة وا أل ما ميــة عــى
ا لســوا ء) وا لتجــا رة ا لثنا ئيــة غــر ا ملتصلــة

ب ميكن استخدام جداول املدخالت واملخرجات املتعددة األقاليم الحتساب املشاركة
تفص ل التدفقات االقتصادية
يف سلسلة القيمة العاملية لكل بلد وقطاع ال سيام وأنها ّ
للمدخالت بني القطاعات والبلدان .ويف هذا التقرير ،يُ ستخدم جدول املدخالت
واملخرجات املتعددة األقاليم يف قاعدة بيانات  EORAنظ ًرا إىل أن جداول املدخالت
واملخرجات املتسقة عامل ًي ا غري متوفرة ما بعد عام  ،2015يغطي هذا التقرير الفرتة
 15. 2015-1995وتشمل مجموعة البيانات املستخدمة يف الحسابات يف هذا الجزء 181
16
بل دًا للفرتة . 2015-1995

أ يتم احتساب القيمة املضافة املحلية والخارجية وبالتايل ،معدالت املشاركة يف سلسلة
القيمة العاملية ،عىل املستوى الوطني ثم يتم تجميعها يف البلدان .ومن منظور عاملي
بحت ،تكون القيمة املضافة الخارجية صفر بحكم تعريفها.
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الشكل 2.2
معدالت المشاركة في سلسلة القيمة العالمية في قطاع الزراعة عام 2015

معدالت المشاركة في سلسلة القيمة العالمية
ال توجد أي بيانات

35
≥45
النسبة المئوية
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مالحظات :إ ّن معدالت المشاركة في سلسلة القيمة العالمية هي مجموع الروابط األمامية والخلفية في تلك السلسلة كمعدل من
الصادرات اإلجمالية .أنظر اإلطار  1.2للتعاريف.
المصدر :تحليل منظمة األغذية والزراعة من جانب  Dellinkوآخرون.2020 .

و يوج ــد قط ــاع ا ألغذ ي ــة وا ملرشو ب ــا ت ( ا ل ــذ ي يض ـ ّم
جميــع ا ملنتجــا ت ا ملج ّه ــزة ) يف وســط سلســلة
ا لقيمــة أ و يف نها يتهــا  .و عــى ا لصعيــد ا لعا ملــي ،
ميكــن مقا رنــة معــد ل ا ملشــا ركة يف سلســلة
ا لقيمــة ا لعا مليــة ا لخا صــة بهــا مبعــد ل مشــا ركة
ا لسلســلة ا لخا صــة با لز را عــة (يف ا ملتوســط 3 3 ،
يف ا ملا ئ ــة ؛ أ نظ ــر ا لش ــكل  ،1 . 2ا لقس ــم ب ــا ء)  .غ ــر
أن قط ــاع ا ألغذ ي ــة وا ملرشو ب ــا ت ينط ــوي ع ــى
حص ــة أ ك ــر م ــن ا لر وا ب ــط ا لخلفي ــة يف ا إل نت ــا ج
مقا رن ـ ًة با لز را ع ــة (ح ــوا يل  2 2يف ا ملا ئ ــة) و ع ــى
ع ــد د أ ق ــل نس ــب ًي ا م ــن ا لر وا ب ــط ا أل ما مي ــة (  11يف
ا ملا ئ ــة)  .و يُ ع ــزى ه ــذ ا ا أل م ــر إ ىل ك ــون ا لقط ــاع
يســتخد م ســل ًع ا ز را عيــة محليــة ومســتو رد ة
فض ـ ًـا ع ــن مد خ ــا ت م ــن قطا ع ــا ت أ خ ــرى ع ــى
نط ــا ق وا س ــع  .وح ــن يت ــم ا س ــتريا د ه ــذ ه ا لس ــلع ،
ي ــؤد ي ذ ل ــك إ ىل مس ــتوى كب ــر م ــن ا لقيم ــة
ا ملضا فــة ا لخا رجيــة ا ملك ّر ســة يف ا لصــا د را ت .
با لتــا يل  ،و عــى ا لصعيــد ا لعا ملــي  ،يتشــكل جــزء
كب ــر م ــن ا لص ــا د را ت ا إلجام لي ــة م ــن ا لر وا ب ــط
ا لخلفيــة ولــذ ا  ،يتــم ا حتســا بها مــر ًة ثا نيــة  .كــا
أن ج ــز ًء ا م ــن ا لر وا ب ــط ا أل ما مي ــة لقط ــاع ا ألغذ ي ــة
وا ملرشو بــا ت يتعلــق با لصــا د را ت مــن ا ملنتجــا ت
ا ملج َّه ــزة تجهيــ ًز ا خفي ًف ــا  ،مثــل مســتخرج عصــر
ا لربتقــا ل  ،ا لتــي ميكــن أن تســتخد مها صنا عــة
ا ألغذ ي ــة يف بل ـ ٍـد آخ ــر و ت ُخضعه ــا ملز ي ــد م ــن
ا لتجهيــز قبــل إ عــا د ة تصد يرهــا ( أ نظــر ا إلطــا ر
 2 . 2لالط ــاع ع ــى مث ــا ل ع ــن ذ ل ــك) .

تشــكّل ا لســلع ا لزراعيــة مدخــات أسا ســية
يف قط ــاع ا ألغذي ــة واملرشو ب ــات ويف قطا ع ــات
أخ ــرى و با لت ــايل  ،تت ــم املش ــا ركة يف سلس ــلة
ا لقيمــة ا لعامليــة يف ا لزراعــة مبعظمهــا مــن خــا ل
ا لرواب ــط ا ألمامي ــة (ا لش ــكل  ،1. 2ا لقس ــم أل ــف).
و يف املتوس ــط  ،ترتب ــط حص ــة كب ــرة م ــن ا إلنت ــاج
ا لزراع ــي بسالس ــل ا لقيم ــة ا لعاملي ــة ع ــن طر ي ــق
ا لص ــاد رات  ،م ــا ي ــؤدي إ ىل رواب ــط أمامي ــة كث ــرة
(  2 2يف املائ ــة م ــن قيم ــة ا لص ــاد رات ا إلجام لي ــة).
أ ّم ــا ا لرواب ــط ا لخلفي ــة للزراع ــة  ،فه ــي تعك ــس
ا ل ــوا ردات م ــن املدخ ــات  ،مث ــل ا لب ــذو ر وا ألس ــمدة ،
فضــا عــن ا الســتخدام ا لكبــر للخد مــات يف عمليــة
ً
ا إلنت ــاج (م ــن قبي ــل ضواب ــط ا لج ــودة وا لخد م ــات
ا للوجســتية وا لتخز يــن وا لخد مــات املا ليــة).
وع ــى ا لصعي ــد ا لعامل ــي  ،في ــا تع ــر ا لص ــاد رات
ا لح ــدود  ،تف ــي ه ــذه ا لرواب ــط ا لخلفي ــة إ ىل
احتســاب مــزدوج للقيمــة املضافــة وتشــكّل
ج ــز ًء ا صغ ـ ًر ا نس ــب ًي ا  -ح ــوايل  12يف املائ ــة  -م ــن
مجم ــو ع قيم ــة ا لص ــاد رات ا إلجام لي ــة (ع ــى ا لصعي ــد
ا لقطــري  ،تعكــس ا لروابــط ا لخلفيــة ا لقيمــة
املضافــة ا لخا رجيــة؛ أنظــر ا إلطا ر يــن  2 . 3و .)4 . 2
كذل ــك  ،ف ــإن ا لج ــزء ا أل ك ــر م ــن قيم ــة ا لص ــاد رات
ا لزراعي ــة  ،أي ح ــوايل  8 8يف املائ ــة  ،يعك ــس ا لقيم ــة
املضافــة املحليــة  ،وهــي ا لقيمــة ا لناشــئة عــن
ا أل رض وا لعام ل ــة  ،أي عوا م ــل ا إلنت ــاج ا لت ــي ال
يت ــم ا لت ــدا ول به ــا دول يً ــا .وميك ــن أن تصب ــح ه ــذه
ا لقيم ــة املضاف ــة املحلي ــة ج ــز ًء ا م ــن املرحل ــة
ا لنهائيــة مــن سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة مــن خــا ل
ا لرواب ــط ا ألمامي ــة.
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الشكل 3 .2
الروابط األمامية والخلفية في سلسلة القيمة العالمية في عام ( 2015تصنيف البلدان ضمن مجموعات
بحسب مستوى الدخل)
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ا لعامليــة ا لخاصــة بقطا عــي ا لزراعــة وا ألغذيــة
واملرشو ب ــات  ،حي ــث تت ــوز ع ه ــذه ا آلث ــا ر ع ــى ثالث
مراح ــل )1 ( :تراجع ــت مع ــدالت املش ــا ركة يف
سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة بشــكل كبــر عــام 2 0 0 9؛
(  )2وظه ــرت آث ــا ر ا رتدادي ــة يف ا لف ــرة -2 010
2 011؛ (  )3وشــهدت معــدالت املشــا ركة يف سلســلة
ا لقيم ــة ا لعاملي ــة رك ــو ًد ا من ــذ ع ــام  .2 011ع ــاو ًة
عــى ذلــك  ،و با لنســبة إ ىل ا لقطا عــن كليهــا ،بقيــت
حص ــة ا لرواب ــط ا لخلفي ــة وا ألمامي ــة ع ــى حا له ــا
تقر ي ًب ــا خ ــا ل ا لف ــرة  .2 015 -19 9 5وه ــذا يش ــر
إ ىل أن ا لتغيــرات يف إجــايل املشــا ركة يف سلســلة
ا لقيم ــة ا لعاملي ــة  -أي ز ي ــادة ا لتج ــا رة م ــن خ ــا ل
ا لروابــط ا لخلفيــة وا ألماميــة  -م ّو جهــة بتأثــرات
ا لحج ــم أ ك ــر من ــه با لتغي ــرات يف موق ــع ا ل ــركات
يف سالس ــل ا لقيم ــة املختلف ــة  ،ا ألم ــر ا ل ــذي ق ــد
يعنــي أن ا لروابــط ا لخلفيــة وا ألماميــة تتطــور
بشــكل مختلــف.
لق ــد أ ث ّــر كل م ــن ا أل زم ــة املا لي ــة وا لتباط ــؤ يف
ا لنشــاط ا القتصــادي عــى ا لتجــا رة بكاملهــا.
إمن ــا ق ــد يُ ع ــزى ا لرتاج ــع يف ا لتج ــا رة يف ج ــزء من ــه
إ ىل وج ــود تغي ــر هي ــكيل يف ا لعالق ــة ا لقامئ ــة ب ــن

وتبل ــغ ا لص ــاد رات ا لعاملي ــة م ــن ا ألغذي ــة
واملرشو ب ــات ح ــوايل ضعف ــي ا لص ــاد رات ا لعاملي ــة
م ــن ا لس ــلع ا لزراعي ــة  ،و با أل رق ــام املطلق ــة  ،ف ــإن
ا لز ي ــادة ا لرس يع ــة يف قيمته ــا ب ــن عام ــي 2 0 0 2
و  2 0 0 8ملحوظ ــة (أنظ ــر أيضً ــا املناقش ــة ح ــول
تط ــور ا لتج ــا رة يف ا لج ــزء ا أل ول) .ك ــا أن ا لحص ــة
املتزايــدة لصــاد رات سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة
تبــن أن ا التجــاه يف
ذات ا لروابــط ا لخلفيــة ّ
مجمــو ع ا لصــاد رات ا إلجام ليــة ال يُ عــزى مبجملــه
إ ىل ا لقيمــة املضافــة ا لتــي نشــأت حدي ثًــا.
وقــد ازدادت ا لتجــا رة املتصلــة بسلســلة ا لقيمــة
ا لعامليــة بوتــرة أرس ع مــن ا لتجــا رة ا لثنائيــة
غ ــر املتصل ــة به ــذه ا لسلس ــلة  ،أق لّ ــه حت ــى وق ــو ع
ا أل زم ــة املا لي ــة ع ــام  ،2 0 0 8ومن ــذ ذل ــك ا لح ــن تع ـ ّـر
ا الند مــاج يف سلســلة ا لقيمــة ا لعاملية .ج با لفعــل ،
إن آث ــا ر ا أل زم ــة املا لي ــة واضح ــة يف سالس ــل ا لقيم ــة
ج األدلّة عن االتجاهات بعد عام  2015نادرة ،لكن يبدو أن التحليل الوارد يف تقرير
االستثامر العاملي لعام  17 2019يشري إىل أن مستويات القيمة املضافة الخارجية تعود
بعد عام  2015إىل املستويات التي كانت سائدة يف الفرتة  ،2013-2011ما يوحي بأن
التباطؤ قد يكون مؤق تً ا ،واالتجاه الطويل األمد ثابت تقري بً ا .غري أن تداعيات جائحة
كوفيد -19قد تؤثر عىل اتجاهات القيمة املضافة الخارجية.
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اإلطار 3.2
مثال عن بلد تتفاوت فيه روابطه في سلسلة القيمة العالمية :غانا
س ــائر الع ــامل (الش ــكل  ،4.2القس ــم جي ــم)؛ كذلك ،تتش ـكّل
الص ــادرات الغذائي ــة لغان ــا يف ج ــزء كب ــر منه ــا م ــن منتجات
ال ــكاكاو املج َّه ــزة تجهي ـ ًزا خفي ًف ــا ولديه ــا بالت ــايل رواب ــط
خلفي ــة متدني ــة باالقتص ــادات األخ ــرى .وه ــذا يجع ــل من
غان ــا مص ـ ّد ًرا كب ـ ًرا ذات رواب ــط قوي ــة يف سلس ــلة القيمة
العاملي ــة يف قط ــاع الزراع ــة ورواب ــط أضع ــف يف قطاع
األغذي ــة واملرشوبات.

تختل ــف املش ــاركة يف سلس ــلة القيم ــة العاملي ــة ب ــن قطاع ــي
الزراع ــة واألغذي ــة واملرشوب ــات .وتتمي ــز الزراع ــة بحجم
التج ــارة ال ــذي يتس ــع بوت ــرة رسيع ــة ومبش ــاركة عالية يف
سلس ــلة القيم ــة العاملي ــة ،يف ح ــن يش ــهد قط ــاع األغذي ــة
واملرشوب ــات من ـ ًوا أق ـ ّـل (الش ــكل  ،4.2القس ــان ألف وباء).
في ــا تص ـ ّد ر غانا بش ــكل أس ــايس ال ــكاكاو غ ــر املج َّه ــز ،لديها
رواب ــط أمامي ــة مرتفع ــة ج ـ ًد ا يف قطاعه ــا الزراع ــي مع

املص ــادر :تحلي ــل  Dellinkوآخري ــن ملنظم ــة األغذي ــة والزراع ــة2020 ،؛ م ــرف التنمي ــة األفريق ــي ،ومنظم ــة التع ــاون والتنمي ــة يف املجال
20,16
االقتص ــادي ،وبرنام ــج األم ــم املتحدة اإلمنايئ. 2014 ،

الشكل 4.2
الصادرات اإلجمالية والمشاركة في سلسلة القيمة العالمية في غانا
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أ ك ــر و با لت ــايل  ،ب ــات م ــن املرج ــح أ ك ــر أن تش ــا رك
يبــن أيضً ــا
يف سالســل ا لقيمــة ا لعاملية .د وهــذا ّ
أن ا لبل ــدان ا لصغ ــرة أ ك ــر انفتا ًح ــا نس ــب ًي ا ع ــى
ا لتجــا رة ال ســيام وأن اقتصادا تهــا ليســت كبــرة
وه ــي يف ا لع ــادة أق ــل تنو ًع ــا 1 9 .أ ّم ــا املع ــدالت
ا ألعــى للمشــا ركة يف سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة

ا لتج ــا رة وا لنات ــج املح ــي ا إلج ــايل  .وق ــد يك ــون
نتيجــة تباطــؤ وتــرة ا لتنســيق ا لعمــودي ا لــدو يل
بفعــل ا لتباطــؤ ا القتصــادي ا لواضــح يف تطــور
18
سالســل ا لقيمــة ا لعامليــة.
وتختلــف معــدالت املشــا ركة يف سلســلة ا لقيمــة
ا لعاملي ــة بش ــكل كب ــر م ــن بل ـ ٍـد إ ىل آخ ــر (ه ــذا م ــا
يب يّ ن ــه ا لش ــكل  2 . 2يف قط ــاع ا لزراع ــة) .ومتي ــل
ا لبلــدان ا لصغــرة إ ىل مزا ولــة ا لتجــا رة بشــكل

د بعض البلدان الصغرية املشاركة بشكل كبري يف سلسلة القيمة العاملية هي بصورة
رئيسية بلدان من االتحاد األورويب وجزء من السوق املشرتكة لالتحاد األورويب16.
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اإلطار 4.2
بلد ذات روابط قوية في سلسلة القيمة العالمية :فييت نام
مثال عن ٍ
وقعته ــا ه ــذه الكتل ــة التجاري ــة اإلقليمي ــة .وق ــد ش ــهدت
الب ــاد بص ــورة مس ــتمرة مع ــدالت متزاي ــدة للمش ــاركة يف
القطاع ــن يف الس ــنوات التالي ــة لع ــام  2000بع ــد األزم ــة
اآلس ــيوية (الش ــكل  ،5.2الج ــدوالن أل ــف وب ــاء) .وتتول ــد
ه ــذه اآلث ــار اإليجابي ــة يف ج ــزء كب ــر منه ــا م ــن تدفق ــات
املوس ــعة يف
أك ــر للرس ــاميل .وتش ــر الرواب ــط الخلفي ــة
ّ
قط ــاع األغذي ــة واملرشوب ــات إىل أن فيي ــت ن ــام تخصص ــت
يف تجهي ــز املدخ ــات األساس ــية املس ــتوردة م ــن البل ــدان
املج ــاورة يف اإلقلي ــم (الش ــكل  ،4.2الج ــدول جي ــم).

إن املش ــاركة يف سلس ــلة القيم ــة العاملي ــة يف فيي ــت ن ــام
واس ــعة وتوف ــر مث ــالً ع ــن توجهه ــا ال ــدويل ،وبخاص ــة يف
قط ــاع األغذي ــة واملرشوب ــات (الش ــكل .)5.2
لق ــد ق ـ ّد م تحري ــر التج ــارة والتكام ــل االقتص ــادي
توس ــع التصدي ــر والنم ــو
ال ــدويل مس ــاهامت مهم ــة يف ّ
االقتص ــادي واس ــتحداث الوظائ ــف وتحس ــن الرفاهي ــة
يف فيي ــت ن ــام ،وبخاص ــة بع ــد ع ــام  .2000واس ــتفادت
فيي ــت ن ــام طيل ــة ه ــذه الف ــرة م ــن الكث ــر م ــن االتفاقات
التجاري ــة الثنائي ــة ،وم ــن عضويته ــا يف رابط ــة أم ــم
جن ــوب رشق آس ــيا ،وم ــن اتفاقي ــات التج ــارة الح ـ ّرة الت ــي

املصادر :تحليل  Dellinkوآخرين ملنظمة األغذية والزراعة2020 ،؛ Auffret، 2003؛ مفوضية االتحاد األورويب. 2018 ،

22,21,16

الشكل 5.2
الصادرات اإلجمالية والمشاركة في سلسلة القيمة العالمية في فييت نام
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مالحظات :سلسلة القيمة العاملية .ت ُستثنى مصايد األسامك من إجاميل الصادرات؛ لذا ،إن أحجام الصادرات يف هذا الرقم هي أدىن من األحجام املب لّغ عنها يف الجزء .1
16
املصدر :تحليل  Dellinkوآخرين ملنظمة األغذية والزراعة.2020 ،

ا ألماميــة  ،فتختلــف إ ىل حــ ّد بعيــد  ،بحســب
مجموع ــة م ــن ا لعوا م ــل  ،مب ــا يف ذل ــك ا لجغرافي ــا.
ل ــدى نيب ــا ل مث ـ ًـا رواب ــط خلفي ــة وأمامي ــة متدني ــة
نس ــب ًي ا ،إذ إنه ــا مت ــا رس ا لتج ــا رة بص ــورة خاص ــة م ــع
ا لهن ــد أ ك ــر من ــه م ــع ا ألس ــواق ا لعاملي ــة .وق ــد تظه ــر
يف ا لبل ــدان املتوس ــطة ا لدخ ــل مجموع ــة م ــن أمن ــاط
املشــا ركة يف سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة.
أ ّم ــا غان ــا ،وه ــي م ــن ا لبل ــدان املتوس ــطة ا لدخ ــل
م ــن ا لرش يح ــة ا لدني ــا ،فتدخ ــل سالس ــل ا لقيم ــة

يف ا لبل ــدان ا لصغ ــرة  ،فه ــي تعن ــي اعت ــا ًد ا أق ــوى
ع ــى ا ل ــوا ردات  -م ــن خ ــا ل ا لرواب ــط ا لخلفي ــة يف
سلس ــلة ا لقيم ــة ا لعاملي ــة  -وقي ــام رواب ــط أوث ــق
با ألس ــواق ا لدولي ــة  -ع ــن طر ي ــق ا لرواب ــط ا ألمامي ــة
يف سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة.
و بص ــورة عام ــة  ،غا ل ًب ــا م ــا تك ــون للبل ــدان
املنخفضــة ا لدخــل روابــط خلفيــة متدنيــة  ،ال
س ــيام وأنه ــا متخصص ــة بش ــكل أس ــا يس يف إنت ــاج
ا لســلع ا لزراعيــة وتصديرهــا .أ ّم ــا روابطهــا
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ا لقيم ــة ق ــد تك ــون أ ك ــر فائ ــدة للنم ــو وا إلنتاجي ــة
مــن ا لتجــا رة ا لثنائيــة غــر املتصلــة بسلســلة
ا لقيمــة ا لعامليــة 7 .با لفعــل  ،مثــة ا رتبــاط إ يجــايب
ب ــن من ــو ا لقيم ــة املضاف ــة ا لزراعي ــة وا لغذائي ــة
وا لنمــو يف املشــا ركة يف سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة ،
م ــع أن ه ــذا ال يعن ــي وج ــود عالق ــة س ــببية (ا لش ــكل
 .)6 . 2فف ــي ا لقطا ع ــن – ا لزراع ــة وا ألغذي ــة
واملرشو ب ــات  -غا ل ًب ــا م ــا تش ــهد ا لبل ــدان ا لت ــي
تس ــجل مع ــدل من ــو أع ــى يف املتوس ــط للقيم ــة
املضاف ــة من ـ ًو ا أع ــى يف مس ــتو يات املش ــا ركة يف
ه
سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة.
غ ــر أن ع ــد ًد ا م ــن ا لد را س ــا ت ا لتجر يبي ــة  ،ا لت ــي
تســتند إ ىل بيا نــا ت مج ّم عــة مــن مختلــف
ا لقطا عــا ت ا القتصا د يــة  ،ب ّي نــت وجــود آثــا ر
ســببية مهمــة للمشــا ركة يف سلســلة ا لقيمــة
ا لعا مليــة عــى ا لقيمــة ا ملضا فــة با لنســبة إ ىل
ا لبلــد ا ن ا ملتوســطة وا ملرتفعــة ا لد خــل  ،وآثــا ر
طفيفــة عــى ا لبلــد ا ن ا ملنخفضــة ا لد خــل .
و بص ــورة خا ص ــة  ،يش ــر ا لتحلي ــل إ ىل أن وج ــود
مز ي ــد م ــن ا لروا ب ــط ا لخلفي ــة (م ــن خ ــا ل
مز ي ــد م ــن ا ل ــوا رد ا ت ذ ا ت ا لقيم ــة ا ملضا ف ــة
ا لخا رجيــة) مل يحقــق منــ ًو ا ا قتصا د يً ــا يف بعــض
ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة ا ملنخفضــة ا لد خــل ؛ وتتميــز
ه ــذ ه ا لبل ــد ا ن مبجموع ــا ت م ــن ا مله ــا را ت
ا ملتد نيــة و با لتــا يل  ،بقــد رة متد نيــة عــى ا لتع لّــم
وا ســتيعا ب ا ملعرفــة لتطبيــق ا لتطــورا ت
ا لتكنولوجيــة ا لتــي ميكــن نرشهــا بطر يقــة أخــرى
وتعز يــز ا لنمــو 2 3 .وتعتمــد هــذ ه ا لعالقــة بــن
ا ملشــا ركة يف سلســلة ا لقيمــة ا لعا مليــة وا لنمــو
ع ــى ا لق ــد رة ع ــى ا لتك يّ ــف م ــع عملي ــا ت ا إلنت ــا ج
وا البت ــكا ر ع ــى ح ــد س ــوا ء  .ع ــى س ــبيل ا ملث ــا ل  ،إن
تعليــم ا لقــوة ا لعا ملــة ومها را تهــا  ،وا ألنظمــة
ا لت ــي تع ــزز مؤسس ــا ت ا ألع ــا ل  ،وا الس ــتثام را ت
يف ا لبحــوث وا لتطو يــر تعكــس جميعهــا قــد رة
ا لبــاد عــى ا لد خــول يف سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة
ع ــى نح ــو فع ــا ل .
كذل ــك  ،ف ــإن معظ ــم ا لدرا س ــات ا لت ــي تح لّ ــل آث ــا ر
املشــا ركة يف سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة عــى ا لنمــو
ككل  .و با لفعــل ،
ا القتصــادي تنظــر إ ىل ا القتصــاد ّ
تر ب ــط سالس ــل ا لقيم ــة ا لعاملي ــة ب ــن ا ألنش ــطة
ا القتصاديــة يف قطا عــات مختلفــة ويف بلــدان
مختلف ــة .وتت ــأىت حص ــة كب ــرة م ــن من ــو ا لقيم ــة
املضاف ــة يف قط ــاع ا لزراع ــة داخ ــل ا لبل ــد م ــن
ا لرواب ــط بقطا ع ــات اقتصادي ــة أخ ــرى  .فازدي ــاد
ص ــاد رات سلس ــلة ا لقيم ــة ا لعاملي ــة م ــن قط ــاع
ا ألغذي ــة واملرشو ب ــات  ،وقطا ع ــات أخ ــرى تس ــتخدم

ا لعاملي ــة بع ــدد أ ك ــر بكث ــر م ــن ا لرواب ــط ا ألمامي ــة
(ا لش ــكل  3 . 2وا إلط ــا ر  .)3 . 2ويف املقاب ــل  ،يف
فيي ــت ن ــام  ،وه ــو أيضً ــا م ــن ا لبل ــدان املتوس ــطة
ا لدخ ــل م ــن ا لرش يح ــة ا لدني ــا ،تك ــون املش ــا ركة
يف سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة وا ســعة نو ًع ــا مــا
وتت ـ ّم بش ــكل رئي ــي م ــن خ ــا ل ا لرواب ــط ا لخلفي ــة
(ا لش ــكل  3 . 2وا إلط ــا ر .)4 . 2
يف ا لرباز ي ــل  ،وه ــو م ــن ا لبل ــدان املتوس ــطة ا لدخ ــل
م ــن ا لرش يح ــة ا لعلي ــا ،تبق ــى مع ــدالت املش ــا ركة يف
سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة دون املتوســط ا لعاملــي
يف قط ــاع ا لزراع ــة وقط ــاع ا ألغذي ــة واملرشو ب ــات.
ك ــا أن روابط ــه ا ألمامي ــة أق ــل بكث ــر م ــن ا لرواب ــط
ا لقامئــة يف غانــا ،ال ســيام وأن ا لتجــا رة ثنائيــة يف
مثــا مــع ا لواليــات املتحــدة ا ألمر يكيــة
ً
معظمهــا -
بفع ــل ا التفاق ــات ا لتجا ر ي ــة  -وليس ــت م ــن خ ــا ل
سالســل ا لقيمــة ا لعامليــة (ا لشــكل .)3 . 2
و بع ــض ا لبل ــدان املرتفع ــة ا لدخ ــل  -ال س ــيام يف
أو رو ب ــا  -تدخ ــل يف سالس ــل ا لقيم ــة ا لعاملي ــة
ا لزراعي ــة م ــن خ ــا ل امل ــزج ب ــن ا لرواب ــط ا لخلفي ــة
ا لعا ليــة وا لروابــط ا ألماميــة ا لكثــرة .فأملانيــا،
ا لت ــي ه ــي دول ــة مرتفع ــة ا لدخ ــل  ،تش ـكّل مث ــا الً
ع ــن اقتص ــاد ذات كثاف ــة تصدي ــر عا لي ــة ومش ــا ركة
كب ــرة يف سلس ــلة ا لقيم ــة ا لعاملي ــة .وع ــاد ًة م ــا
يك ــون لبل ــدان أخ ــرى مرتفع ــة ا لدخ ــل ع ــدد أ ك ــر
م ــن ا لرواب ــط ا لخلفي ــة إمن ــا ع ــدد أق ــل نس ــب يً ا م ــن
ا لرواب ــط ا ألمامي ــة (ا لش ــكل n .)3 . 2

المشاركة في سلسلة القيمة العالمية
والنمو االقتصادي
ف
المشــاركة ي� سلســلة القيمــة العالميــة والقيمــة
ف
المضافــة ي� القطاعــات االقتصاديــة
إن ا لعالق ــة ب ــن ا لتج ــا رة ا لدولي ــة وا لنم ــو
ا القتص ــادي معق ــدة .إمن ــا هن ــا ك ا لكث ــر م ــن
ا ألدلــة ا لتجر يبيــة ا لوا ســعة ا لنطــاق ا لتــي تفيــد
ب ــأن ا لتج ــا رة تع ــزز ا لنم ــو وا لتنمي ــة يف ا ألج ــل
ا لطو يــل  .أ ّم ــا يف ا ألجــل ا لقصــر ،فيتمتــع كل
بل ــد مبي ــزة نس ــبية يف بع ــض ا لس ــلع وا لخد م ــات
وق ــد تجن ــي جمي ــع ا لبل ــدان املكا س ــب ل ــدى
انخراطهــا يف ا لتجــا رة .ويف ا ألجــل ا لطو يــل ،
بإم ــكان ه ــذه املكا س ــب يف ا لكف ــاء ة  ،با الق ــران م ــع
آثــا ر ا لتكنولوجيــا ونقــل املعرفــة ا لتــي تحفزهــا
ا لتجــا رة  ،أن تو لّــد منافــع ديناميكيــة مــن حيــث
ا إلنتاجي ــة ا ألع ــى وا البت ــكا ر ،م ــا ي ــؤدي إ ىل ا لنم ــو
ا القتص ــادي  .ك ــا أن ا لعالق ــة ب ــن ا لتج ــا رة وا لنم ــو
ا القتصــادي تســر با ال تجاهــن  ،إذ إن ا لنمــو
ا القتصــادي يح ّف ــز ا لتجــا رة ا لدوليــة يف ا لوقــت
ذات ــه  ،م ــن خ ــا ل تعز ي ــز ا لطل ــب.
وتب ـ ّـن ا ألدل ــة ا لناش ــئة أن املش ــا ركة يف سالس ــل

ه ال تنطبق هذه النتيجة عىل معدالت املشاركة يف سلسلة القيمة العاملية ،إذ إن
النمو القطاعي يؤدي إىل ارتفاع يف الصادرات ،التي تؤدي دور املقام يف احتساب
معدالت املشاركة يف سلسلة القيمة العاملية.
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الشكل 6.2
العالقة بين نمو القيمة المضافة ونمو المشاركة في سلسلة القيمة العالمية بين عامي  1995و2015
(تصنيف البلدان ضمن مجموعات بحسب مستوى الدخل
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مالحظة :املشاركة يف سلسلة القيمة املضافة تعكس النمو يف مستويات املشاركة ،وليس يف املعدالت .أ ّم ا القيمة املضافة ،فتعكس إجاميل القيمة املضافة القطاعية يف اإلنتاج .وتعكس
معدالت النمو متوسط معدالت النمو السنوي بني عامي  1995و.2015
16
املصدر Dellink :وآخرون.2020 ،

املدخ ــات املتأتي ــة م ــن ا لزراع ــة  ،ميكن ــه أن يع ـ ّز ز
ع ــى نح ــو أ ك ــر مش ــا ركة ا لزراع ــة يف ا لتج ــا رة
ا لعامليــة وأن يو لّــد قيمــة مضافــة .كذلــك ،
تر بــط سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة بــن ا لقطا عــات
ا القتصاديــة يف ا لبلــدان  .وعــى ا لصعيــد ا لعاملــي ،
تش ـكّل ا لزراع ــة  2 0يف املائ ــة م ــن ا لقيم ــة املضاف ــة
ا لخا رجيــة يف صــاد رات سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة
م ــن ا ألغذي ــة واملرشو ب ــات.
وبه ــذه الطر يق ــة ،بإم ــكان سالس ــل القيم ــة
العاملي ــة ،م ــن خ ــال التكنولوجي ــا وآث ــار املعرف ــة،
أن تو لّــد املنافــع لالقتصــاد بكاملــه وللبلــدان
األخ ــرى .وتتضم ــن الص ــادرات م ــن الس ــلع الزراعي ــة
واألغذي ــة واملرشوب ــات القيم ــة املضاف ــة الت ــي
تو لّده ــا مجموع ــة م ــن القطاع ــات االقتصادي ــة الت ــي
تق ــوم بتوري ــد املدخ ــات ،مث ــل األس ــمدة والطاق ــة
والخدم ــات .ك ــا أن ج ــز ًء ا كب ـ ًرا م ــن القيم ــة املضاف ــة
الخارجي ــة يف الص ــادرات الزراعي ــة والغذائي ــة ،يتوف ــر
م ــن قط ــاع الخدم ــات  -يف ع ــام  ،2015بالنس ــبة إىل
قطاع ــي الزراع ــة واألغذي ــة واملرشوب ــات ،ش ـكّلت
الخدم ــات نس ــبة  42يف املائ ــة و  38يف املائ ــة م ــن

القيم ــة املضاف ــة الخارجي ــة املرتس ــخة يف ص ــادرات
16
سلس ــلة القيم ــة املضاف ــة ،ع ــى الت ــوايل.
إضاف ـ ًة إ ىل ذل ــك  ،تت ــأىت حص ــة كب ــرة م ــن املدخ ــات
املس ــتوردة (يف املتوس ــط  2 2يف املائ ــة ع ــام )2 015
م ــن قط ــاع امل ــواد ا لكيميائي ــة وامل ــواد ا لخ ــام
(ا ل ــذي يتضم ــن أيضً ــا ا لنف ــط) .وتعك ــس ه ــذه
ا لحص ــة ا لكب ــرة يف ج ــزء منه ــا عومل ــة أس ــواق
ا ألس ــمدة واملبي ــدات .ك ــا أن حص ــة ا لتصني ــع (مب ــا
يف ذلــك ا آل الت) يف ا لقيمــة املضافــة ا لخا رجيــة
كب ــرة يف قط ــاع ا لزراع ــة وقط ــاع ا ألغذي ــة
واملرشو بــات  ،بنســبة تبلــغ  19يف املائــة و  16يف
املائ ــة  ،ع ــى ا لت ــوايل .
كذل ــك  ،تح ـ ّد د ه ــذه ا لرواب ــط ق ــوة ا لعالق ــة ب ــن
املشــا ركة يف سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة وا لنمــو
ا القتص ــادي وق ــدرة ا لب ــاد ع ــى ا س ــتيعاب
ا لتكنولوجيــا واملعرفــة بشــكل ف ّع ــا ل  .فا لعوا مــل
مثــل بنيــة ا القتصــاد وا لجغرافيــا ،وحجــم ا لســوق
املحلي ــة ومس ــتوى ا لتنمي ــة  ،فض ـ ًـا ع ــن أط ــر
ا لسيا ســات ا لحكوميــة ا لحا ســمة هــي عوا مــل
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الشكل 7.2
تأثير التغيير بنسبة واحد في المائة في المشاركة في سلسلة القيمة العالمية على القيمة المضافة
الزراعية للعامل الواحد
0.40

0.30

0.20

0.10

0

ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘ�ﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ اﻟﺰراﻋ�ﺔ

ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘ�ﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻏﺬ�ﺔ

اﻷﺳﺎ�
اﻟﻨﻤﻮذج
�

ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘ�ﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ اﻟﺰراﻋ�ﺔ

ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘ�ﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻏﺬ�ﺔ

ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘ�ﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ اﻟﺰراﻋ�ﺔ

�
ﻓ�ة 2015 - 2009

اﻷﺳﺎ�
اﻟﻨﻤﻮذج
�
�
اﻟﺘﺄﺧ� )ﺳ�ﺘﺎن(
ﻓ�ة
�

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘ�ﻤﺔ

مالحظة :سلسلة القيمة العاملية
املصدر :باالستناد إىل تحليل أج راه . 2020 Montalbano & Nenci

ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘ�ﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻏﺬ�ﺔ

ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘ�ﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ اﻟﺰراﻋ�ﺔ

ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘ�ﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻏﺬ�ﺔ

اﻟﺮوا�ﻂ اﻟﺨﻠﻔ�ﺔ ﻓﻘﻂ

ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘ�ﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ اﻟﺰراﻋ�ﺔ

ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘ�ﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻏﺬ�ﺔ

اﻟﺮوا�ﻂ اﻷﻣﺎﻣ�ﺔ ﻓﻘﻂ

ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺜﻘﺔ

26

مهم ــة .وم ــن املر ّج ــح أن تختل ــف آث ــا ر املش ــا ركة
املتزايــدة لسلســة ا لقيمــة ا لعامليــة بحســب
ا لسيا س ــات ا لت ــي تع ـ ّز ز حرك ــة عوا م ــل ا إلنت ــاج ،
و بخاص ــة ا لعم ــل  ،و بحس ــب ا لظ ــروف ا لت ــي تتي ــح
توس ــع ا لنش ــاط ا القتص ــادي  ،مث ــل ا الس ــتثامرات
ّ
يف رأس امل ــا ل ا لب ــري م ــن خ ــا ل مه ــا رات أفض ــل
محس ــنة وأنظمــة فعا لــة.
و بنيــة تحتيــة
ّ

املحس ــنة مــا يــؤدي إ ىل مامرســات
ا لتكنولوجيــا
ّ
زراعيــة أفضــل وتحســن إنتاجيــة ا لعام لــة.
وميك ــن أن مت ثّ ــل سالس ــل ا لقيم ــة ا لعاملي ــة أيضً ــا
فرص ــة لد ع ــم ا لتح ـ ّو ل ا لج ــا ري يف قط ــاع ا ألغذي ــة
وا لزراعــة يف ا لبلــدان ا لناميــة ولتحفيــز ا لتحــ ّو ل
م ــن إنتاجي ــة منخفض ــة إ ىل قط ــاع زراع ــي أ ك ــر
تســو ي ًق ا و إنتاجيــة ذات روابــط خلفيــة وأماميــة
25
أق ــوى با القتص ــاد املح ــي وا لس ــوق ا لعاملي ــة.
كــا أن ا لتقد يــرا ت ا لتجر يبيــة ا لتــي تســتخد م
ا لبيا نــا ت عــن ا ملشــا ركة يف سلســلة ا لقيمــة
ا لعا ملي ــة يف  16 0بل ـ ًد ا ب ــن عا م ــي  1 9 9 5و ،2 01 5
وا لتــي ُو ضعــت لغــرض هــذ ا ا لتقر يــر ،تقيــم
عالقــة ســببية بــن ا ملشــا ركة يف سلســلة ا لقيمــة
ا لعا مليــة وا لقيمــة ا ملضا فــة ا لز را عيــة للعا مــل
وتبــن أ يضً ــا أن ا لتغــرا ت يف ا ملشــا ركة
ا لوا حــد ؛
ّ
يف سلســلة ا لقيمــة ا لعا مليــة قــد تؤ ثــر بشــكل
كبــر عــى إ نتا جيــة ا لعام لــة ا لز را عيــة ا لتــي
تقــا س بحســب ا لقيمــة املضافــة لــكل عامــل (أنظــر

ف
المشــاركة ي� سلســلة القيمــة العالميــة والقيمــة
المضافــة للعمالــة الزراعيــة
يشــر ا لتحليــل أيضً ــا إ ىل أن ا لتجــا رة يف سلســلة
ا لقيم ــة ا لعاملي ــة ت ــؤدي إ ىل قيم ــة مضاف ــة أ ك ــر
للعام لــة أو ا إلنتاجيــة للفــرد ا لواحــد 2 4 .وتتمثــل
ا آل ليــة ا لرئيســية لذلــك يف كيفيــة تفكيــك سالســل
ا لقيمــة لعمليــة ا إلنتــاج  -مبــا يتيــح للمــزا ر ع
واملؤسســات تعز يــز ا لخيــا رات ا إلضافيــة املتاحــة
للمي ــزة ا لنس ــبية  -م ــا ي ــر ّو ج ملنافس ــة أق ــوى
ووص ــول أفض ــل إ ىل رأس امل ــا ل واملعرف ــة .ع ــى
س ــبيل املث ــا ل  ،يف ح ــا ل وج ــود امله ــا رات املال مئ ــة ،
ميكــن أن تشــكّل ا لروابــط ا لخلفيــة قنــاة لنقــل
| | 43

الجزء  :2سالسل القيمة العالمية في األغذية والزراعة

ا لخا رجيــة لإلنتــا ج ا ملعــ ّد للتصد يــر وتوفــر
مز ي ــد م ــن ا ملد خ ــات لل ــركا ء ا لخا رجي ــن
لصا د را تهــم تــأيت مبنا فــع ا قتصا د ية  .ذ ومــن منظــور
ا لسيا ســا ت  ،يعنــي ذلــك أن ا لسيا ســا ت ا لتجا ر يــة
ا ملتعلقــة با لتصد يــر وا الســتريا د عــى حــد ســوا ء
هــي سيا ســا ت حا ســمة ا أل هميــة n .

ا لش ــكل  .)7. 2و وع ــى ا لصعي ــد ا لعامل ــي  ،ف ــإن ز ي ــادة
بنســبة  1يف املائــة يف املتوســط يف مشــا ركة قطــاع
ا لزراعــة يف سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة تــؤدي إ ىل
ز ي ــادة بنس ــبة تق ــا رب  0 .12يف املائ ــة يف إنتاجي ــة
ا لعام لــة يف ا لزراعــة  ،وا لتــي تقــاس با لقيمــة
املضافــة ا لزراعيــة للعامــل ا لواحــد.
و يُ عت ــر أيضً ــا أن مش ــا ركة أ ك ــر لقط ــاع ا ألغذي ــة
واملرشو بــات يف سالســل ا لقيمــة ا لعامليــة تو لّــد
آث ــا ًر ا إ يجابي ــة ع ــى ا لقيم ــة املضاف ــة ا لزراعي ــة
للعام ــل ا لواح ــد  ،م ــع متوس ــط تأث ــر يبل ــغ ح ــوايل
 0 . 0 8يف املائ ــة .و يُ ع ــزى ه ــذا ا ألم ــر إ ىل ا لرواب ــط
ا لقو ي ــة ا لقامئ ــة ب ــن ا لزراع ــة وقط ــاع ا ألغذي ــة:
ميك ــن للس ــلع ا لزراعي ــة ا لت ــي يق ــوم قط ــاع ا ألغذي ــة
واملرشو بــات بإنتاجهــا محل يً ــا ثــم تجهيزهــا
وتصديره ــا م ــن خ ــا ل سالس ــل ا لقيم ــة ا لعاملي ــة أن
ترفــع مســتوى ا إلنتاجيــة يف ا لزراعــة.
وتشــر ا لتقديــرات أيضً ــا إ ىل أن املشــا ركة يف
سالس ــل ا لقيم ــة ا لعاملي ــة ق ــد تف ــي إ ىل آث ــا ر
مس ــتدا مة وطو يل ــة ا ألج ــل ع ــى إنتاجي ــة ا لي ــد
ا لعاملــة يف ا لزراعــة .وتســتمر ا لز يــادة يف
املشــا ركة يف سالســل ا لقيمــة ا لعامليــة بنســبة  1يف
املائ ــة يف ز ي ــادة إنتاجي ــة ا لي ــد ا لعامل ــة ا لزراعي ــة
حت ــى بع ــد س ــنتني  ،م ــع أن ه ــذه ا آلث ــا ر ا لطو يل ــة
ا ألج ــل تتق لّ ــص بش ــكل معت ــدل م ــع م ــرو ر ا لزم ــن -
أي أن تأثــر املشــا ركة يف سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة
ا لزراعيــة ينخفــض إ ىل  0 .10يف املائــة بعــد ســنتني .
كذل ــك  ،يو فّ ــر تحلي ــل إض ــايف للف ــرة ا ألق ــر
املمت ــدة ب ــن عام ــي  2 0 0 9و  2 015أد لّ ــة ع ــى أن
تأثــر املشــا ركة يف سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة
عــى إنتاجيــة ا ليــد ا لعاملــة ا لزراعيــة مل يشــكّل
مي ــزة مؤقت ــة يف ا لف ــورة ا القتصادي ــة ا لت ــي ش ــهدت
ا رتفا ًع ــا يف ا لنم ــو يف بداي ــة ا لق ــرن  ،إمن ــا ا س ــتمر
خ ــا ل ا لف ــرة ا لت ــي تراج ــع فيه ــا ا لنم ــو إ ىل ح ـ ّد
بعي ــد بع ــد ع ــام  .2 0 0 8وه ــذا يش ــر إ ىل أن ــه يف
ف ــرات ا لنم ــو ا لرس ي ــع ،يش ــري املج ّه ــزون وتج ــا ر
ا لتجزئ ــة املنتج ــات م ــن امل ــزا ر ع  ،في ــا يخ ــرج ا ألق ــل
إنتاجيــة مــن بينهــم مــن سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة
ح ــن يش ــهد ا لنم ــو رك ــو ًد ا .وق ــد تف ــي عملي ــة
ا لف ــرز ه ــذه  ،حي ــث تبق ــى امل ــزا ر ع ا أل ك ــر إنتاجي ـ ًة
فقــط متصلــة با ألســواق ا لعامليــة  ،إ ىل متوســط
تأث ــر أع ــى ع ــى ا إلنتاجي ــة (ا لش ــكل .)7. 2
وتســا هم ا لروا بــط ا لخلفيــة وا أل ما ميــة يف
سلســلة ا لقيمــة ا لعا مليــة إ ىل حــ ّد كبــر يف
إنتا جيــة ا ليــد ا لعا ملــة يف قطــاع ا لزرا عــة ،
و تُضــا ف إ ىل تأثــر إجــا يل للمشــا ركة يف سلســلة
ا لقيمــة ا لعا مليــة ( أنظــر ا لشــكل  .)7. 2بعبــا رة
أخ ــرى  ،إن ا الس ــتعا نة مبز ي ــد م ــن ا ملد خ ــات
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سلسلة القيمة العالمية

ســاهمت املفا وضــات بشــأن ا لتجــا رة ا لدوليــة ،
خ ــا ل ا لعق ــود ا أل ر بع ــة ا ألخ ــرة  ،ضم ــن ا التف ــاق
ا لعــام بشــأن ا لتعر يفــات ا لجمركيــة  ،و بعد هــا
يف إطــا ر منظمــة ا لتجــا رة ا لعامليــة  ،يف انفتــاح
ا ألســواق ا لعامليــة .وقــد تراجعــت ا لتعر يفــات
ا لجمركي ــة ع ــى ا ل ــوا ردات املفروض ــة ع ــى ا لس ــلع
ا لزراعيــة واملنتجــات ا لغذائيــة منــذ تنفيــذ اتفــاق
منظمــة ا لتجــا رة ا لعامليــة بشــأن ا لزراعــة يف ا لفــرة
( 19 9 6 -19 9 5أنظ ــر ا لش ــكل  ،12 .1ا لج ــزء ا أل ول).
وأطل ــق ا لعدي ــد م ــن ا لبل ــدان ا لنامي ــة إصالح ــات
يف ا لسيا ســات لتقليــص ا لحواجــز ا لتجا ر يــة
وا النخ ــراط يف ا لتج ــا رة ا لدولي ــة.
لك ــن با لرغ ــم م ــن ه ــذه ا إلصالح ــات  ،م ــا زا ل ــت
ا ألســواق ا لزراعيــة وا لغذائيــة تحظــى بحاميــة
مرتفعــة نســب ًي ا مقا رنــة بقطا عــات اقتصاديــة
أخــرى  .و با لفعــل  ،إن متوســط ا لتعر يفــات
ا لجمركي ــة ع ــى ا لس ــلع ا لزراعي ــة وا ألغذي ــة أع ــى
بثالثــة أضعــاف تقر ي ًب ــا مــن ا لتعر يفــات ا لجمركيــة
املفروض ــة ع ــى س ــلع أخ ــرى  3 3 .ك ــا أنه ــا أع ــى أيضً ــا
يف ا لبل ــدان املنخفض ــة واملتوس ــطة ا لدخ ــل م ـ ّـا ه ــي
عليــه يف ا لبلــدان املرتفعــة ا لدخــل (أنظــر ا لشــكل
 ،12 .1ا لجــزء ا أل ول) .و يف بعــض ا لبلــدان ا لناميــة ،
تكــون ا لتكا ليــف ا ألخــرى املتصلــة با لتجــا رة كبــرة
بفعــل ا إلنفــاذ ا لضعيــف للعقــود وا ألنظمــة ،
وا لبنيــة ا لتحتيــة غــر املال مئــة يف مجــا ل ا لنقــل
 ،3 4ح
وتش ــوهات أخ ــرى .
وم ــن ش ــأن فت ــح ا ألس ــوا ق ا لعا ملي ــة أن يجل ــب
منا فــع لجميــع ا لــركا ء ا لتجا ر يــن وأن يو لّــد
آثــا ًر ا مه ّم ــة مــن خــا ل ا نتقــا ل ا لتكنولوجيــا
ذ يف ح ــن أن االختالف ــات ب ــن األقاليم كب ــرة ،ميكن أن تلقي دراس ــات إقليمية أكرث
تفصي ـ ًـا الض ــوء ع ــى هذه الرواب ــط .فالنتائج التجريبية من جنوب رشق آس ــيا
تش ــر إىل أن االس ــتعانة مبص ــادر خارجية إلنت ــاج الصادرات تك ّم ل تولي ــد القيمة
املضاف ــة املحلي ــة ،وال تح ـ ّـل مح لّها 27.كام ميك ــن إيجاد عالقة إيجابية بني اس ــتخدام
املدخ ــات املس ــتوردة والزيادات يف من ــو اإلنتاجية لالقتص ــاد ككل ،وبخاصة
30
للزراع ــة يف البل ــدان النامي ــة ،يف معام ــل التصنيع يف ش ــييل  28وهنغاريا  29والهند
23
وإندونيس ــيا 31وأمري ــكا الالتينية والبح ــر الكاريبي.
ح وه ــي تعن ــي أيضً ــا أن تحميل التكاليف وال رضائب للرشكات األساس ــية
واملس ــتهلكني لي ــس مثال يً ــا عىل اإلطالق ،حيث يتح ّم ل املزارع ــون حص ًة كبرية من
تكالي ــف التج ــارة .عالو ًة عىل ذل ــك ،إن فرض تعرفة جمركي ــة ال يحقق النتائج
املتوخ ــاة يف ح ــال مل تتجس ــد أب ًدا إيرادات هذه التعرف ــة؛ وتصحيح اإليرادات
يغي بش ــكل كبري عملية احتس ــاب منافع السياس ــة الرضيبية .وبصورة
املفق ــودة ّ
عام ــة ،يف وج ــود ته ّرب م ــن التعريفات ،قد يكون من غري الفعال محاولة اس ــتهداف
منتجات محددة من خالل التعريفات كش ــكل من أش ــكال السياس ــات الزراعية.

مفص ل للمنهجية والنتائج التجريبية يف  Montalbanoو. Nenci، 2020
و يرد وصف ّ
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اإلطار 5.2
تحليل السياسات لتعزيز المشاركة في سلسلة القيمة العالمية :اآلثار بحسب التدابير
السياساتية والعائدات على األراضي ،والعمالة ورأس المال
بحس ــب التدب ــر والقط ــاع االقتص ــادي ال ــذي تنطب ــق علي ــه.
ويف معظ ــم األقالي ــم ،م ــن املتوق ــع أن تك ــون اإلزال ــة
التدريجي ــة للحواج ــز أم ــام التج ــارة يف قطاع ــي الزراع ــة
واألغذي ــة واملرشوب ــات أك ــر أهمي ــة م ــن تخفيض
التش ــوهات ع ــى صعي ــد الدع ــم املح ــي .ك ــا أن إزالة
الحواج ــز أم ــام التج ــارة يف س ــائر القطاع ــات غ ــر قطاع ــي
األغذي ــة والزراع ــة تنط ــوي أيضً ــا ع ــى آثار ع ــى الصادرات
الزراعي ــة والغذائي ــة (أنظ ــر الش ــكل .)8.2
وم ــن املتوق ــع أن ت ــؤدي إزال ــة التعريف ــات ع ــى الس ــلع
الزراعي ــة واملنتج ــات الغذائي ــة يف جمي ــع البل ــدان
واألقالي ــم إىل زي ـ ٍ
ـادات يف الص ــادرات الزراعي ــة والغذائي ــة.
وه ــذا يعن ــي أيضً ــا تحس ــن ف ــرص املش ــاركة يف سلس ــلة
القيم ــة العاملي ــة بش ــكل القيم ــة املضاف ــة الخارجي ــة يف
اإلنت ــاج للص ــادرات (الرواب ــط الخلفي ــة) ،فض ـ ًـا ع ــن زي ــادة
الص ــادرات م ــن املنتج ــات الوس ــيطة ألغ ــراض التجهي ــز
الخارج ــي وإع ــادة التصدي ــر (الرواب ــط األمامي ــة).
وتنج ــم ع ــن إزال ــة الدع ــم املح ــي للزراع ــة آث ــار قليلة عىل
الص ــادرات الزراعي ــة والغذائي ــة مقارن ـ ًة بتحري ــر التج ــارة.
وت ــؤدي إزال ــة الحواج ــز أم ــام التج ــارة يف قطاعات
غ ــر األغذي ــة والزراع ــة يف املقاب ــل إىل تعدي ــات تفي ــد
الص ــادرات الزراعي ــة والغذائي ــة م ــن بع ــض األقالي ــم
ع ــى حس ــاب الص ــادرات م ــن أنح ــاء أخرى م ــن العامل.
ع ــى س ــبيل املث ــال ،تؤث ــر اإلزال ــة التدريجي ــة للحواج ــز
التجاري ــة غ ــر الزراعي ــة والغذائي ــة يف أفريقي ــا تأث ـ ًرا
تحس ــن الرشوط
إيجاب ًي ــا ع ــى اقتص ــاد اإلقلي ــم ،م ــن خ ــال ّ
التجاري ــة مب ــا يف ــي إىل زي ــادات يف املوق ــع التناف ــي

يُ س ــتخدم من ــوذج الت ــوازن الع ــام الحاس ــويب  -وه ــو منوذج
م ــن االقتص ــاد العامل ــي يش ــمل قط ــاع الزراع ــة واألغذي ــة
 لتحفي ــز آث ــار السياس ــات املختلف ــة ع ــى املش ــاركة يفسلس ــلة القيم ــة العاملي ــة .وتنظ ــر عملي ــة املح ــاكاة يف
رزم ــة م ــن السياس ــات تض ـ ّم إزال ــة جمي ــع التعريف ــات
ع ــى االس ــترياد والقي ــود املفروض ــة ع ــى التصدي ــر يف
جمي ــع القطاع ــات االقتصادي ــة ،فض ـ ًـا ع ــن إزال ــة اإلعان ــات
املحلي ــة والرضائ ــب ع ــى الس ــلع الزراعي ــة ،واملنتج ــات
الغذائي ــة واملرشوب ــات ،واملدخ ــات الخاص ــة ب ــاألرايض .ويف
ح ــن أن النم ــوذج ه ــو ع ــرض بي ــاين لالقتصادي ــات املعني ــة،
ينبغ ــي تفس ــر ه ــذه النتائ ــج بعناي ــة :فآلي ــات التأث ــر
وتوجهه ــا أه ــم م ــن حجمه ــا.
وينت ــج ع ــن التغي ــرات يف السياس ــات تأث ــرات مب ــارشة
ع ــى الص ــادرات الزراعي ــة والغذائي ــة وم ــن خالله ــا ،عىل
القيم ــة املضاف ــة وسالس ــل القيم ــة العاملي ــة .ويف ح ــن
أن اآلث ــار اإلجاملي ــة ع ــى املش ــاركة يف سلس ــلة القيم ــة
العاملي ــة إيجابي ــة ،ق ــد يختل ــف التأث ــر بحس ــب اإلقلي ــم
والتداب ــر ع ــى مس ــتوى السياس ــات وعام ــل اإلنت ــاج.

اآلثــار المتوقعــة عــى الصــادرات اإلجماليــة
التدب� عىل مســتوى السياســات
بحســب
ي

من منظور سلسلة القيمة العاملية ،يُ نظر إىل الحواجز الجمركية
وغ ــر الجمركي ــة  -مب ــا يف ذل ــك الحواج ــز أم ــام التج ــارة يف
الخدم ــات  -بوصفه ــا أدوات مهم ــة يف تحدي ــد القيم ــة
املضاف ــة املحلي ــة .لك ـ ّن ق ــوة ه ــذه اآلث ــار عىل سالس ــل
القيم ــة العاملي ــة الزراعي ــة والغذائي ــة ق ــد تختل ــف

الشكل 8.2
اآلثار المتوقعة إلزالة التدابير المختلفة على مستوى السياسات على الصادرات الزراعية
والغذائية اإلجمالية ،التغييرات بالنسبة المئوية
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مالحظة :يتألف سيناريو املحاكاة من إزالة جميع التعريفات (الزراعية والغذائية وغريها) ،واإلعانات وال رضائب عىل املخرجات الزراعية والغذائية،
واملدخالت من األرايض .وتعكس الصادرات القيمة املضافة املحلية والخارجية التي تص دّرها القطاعات الزراعية والغذائية.
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اإلطار 5.2
(يتبع)
الشكل 9.2
اآلثار المتوقعة لالنفتاح على التجارة بشأن القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والغذائية
المصدرة بحسب عامل اإلنتاج ،التغييرات بالنسبة المئوية
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مالحظة :يتألف سناريو املحاكاة من إزالة جميع التعريفات واإلعانات وال رضائب (الزراعية الغذائية وغريها) عىل املخرجات الزراعية الغذائية واملدخالت الزراعية .وتعكس الصادرات
القطاعية القيمة املضافة املحلية والخارجية التي تصدرها قطاعات األغذية الزراعية.
37
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والسياس ــات املش ــوهة ،إىل زي ــادة كب ــرة نس ــب ًي ا يف الطل ــب
ع ــى الي ــد العامل ــة غ ــر املاه ــرة يف األقاليم حي ــث يكون
متوس ــط الدخ ــل للف ــرد الواح ــد منخفضً ــا .أ ّم ــا يف البل ــدان
واألقالي ــم املتقدم ــة ،فتش ــر النتائ ــج إىل أن املنفع ــة س ــتعود
ع ــى الي ــد العامل ــة املاه ــرة وغ ــر املاهرة عىل الس ــواء
(الش ــكل  **.)9.2إمن ــا يتعل ــق س ــؤال رئي ــي بالوق ــت الذي
س ــيتمكن في ــه املزارع ــون والع ــال الزراعي ــون ذوو امله ــارات
املتدني ــة م ــن جن ــي ه ــذه املناف ــع ،ال س ــيام وأن التجارة
القامئ ــة ع ــى سلس ــلة القيم ــة العاملي ــة غال ًب ــا م ــا تف ــرض
متطلب ــات صارم ــة ع ــى اإلنت ــاج ال ــذي يس ــتوجب مهارات
وق ــدرات محددة.
وم ــن املتوق ــع أيضً ــا بص ــورة عام ــة أن تزداد مس ــاهمة
األرايض والرس ــاميل يف القيم ــة املضاف ــة املص ـ ّد رة ***.ومت ثّــل
أوروب ــا االس ــتثناء الوحي ــد ،حي ــث م ــن املتوق ــع أن تفيض
إزال ــة الرضائ ــب املحلي ــة واإلعان ــات املتصل ــة باألرايض إىل
تراج ــع يف القيم ــة املضاف ــة****.

النس ــبي لص ــادرات جمي ــع القطاع ــات ،مب ــا يف ذل ــك
الص ــادرات م ــن األغذي ــة والزراع ــة .بالت ــايل ،ميكن أن
يحظ ــى مص ـ ّد رون األغذي ــة الزراعي ــة يف أفريقي ــا بحص ــة
أك ــر م ــن الس ــوق العاملي ــة مقاب ــل منافس ــيهم *.إمن ــا يف
آس ــيا وأوروب ــا ،يتده ــور ه ــذا املوق ــع التناف ــي ،م ــا يفاقم
توقع ــات التصدي ــر لألغذي ــة والزراع ــة.

اآلثــار المتوقعــة عــى العائــدات بحســب
عامــل اإلنتاج

يف املتوس ــط ،ميك ــن للتج ــارة واملش ــاركة يف سلس ــلة القيم ــة
العاملي ــة أو تؤث ــرا إيجاب ًي ــا ع ــى الدخ ــل الزراع ــي ،م ــن حيث
القيم ــة املضاف ــة املحلي ــة وحص ــة العامل ــة 38 .ويف البل ــدان
النامي ــة خاص ـ ًة  ،ق ــد تولّ ــد مش ــاركة أك ــر يف سلس ــلة القيم ــة
العاملي ــة مزي ـ ًد ا م ــن ف ــرص العم ــل للعامل غ ــر املاهرين.
بالفع ــل ،م ــن املتوق ــع أن ت ــؤدي مش ــاركة أكرب يف سلس ــلة
القيم ــة العاملي ــة ،م ــن خ ــال إزال ــة الحواجز أم ــام التجارة

* تس ــتفيد أوس ــيانيا وأمري ــكا الجنوبي ــة أيضً ــا م ــن إع ــادة التوزيع ه ــذه ،إمنا تطغى آثار إزال ــة الحواجز أمام تج ــارة األغذية الزراعية يف هذي ــن اإلقليمني.
** ق ــد ت ــؤدي إزال ــة جمي ــع الحواج ــز أمام التجارة والسياس ــات املش ــوهة أيضً ــا إىل زيادة فرص العمل خ ــارج قطاع األغذية الزراعي ــة ،وبخاص ــة يف القطاعات التي تو ّرد
املدخ ــات لقط ــاع املنتج ــات الزراعي ــة الغذائية .وميكن أن تكون ه ــذه اآلثار مه ّم ة.
عم إذا كان القط ــاع بحدّ ذاته أو قط ــاع إنتاج آخر يقوم
*** تعك ــس األعم ــدة يف الش ــكل  9-2القيم ــة املضاف ــة الت ــي تتولّ ــد يف قط ــاع األغذي ــة الزراعية ،بغ ــض النظر ّ
بتصديره ــا .وباملقاب ــل ،تب ـ ّـن الص ــادرات اإلجاملي ــة املب ّي نة يف الش ــكل  - 8-2واملعروضة عىل ش ــكل واس ــات س ــوداء يف الش ــكل  - 9-2صادرات قط ــاع املنتجات الزراعية
الغذائي ــة فق ــط للقيم ــة املضاف ــة املحلي ــة ،وه ــي تتضم ــن القيم ــة املضاف ــة الناش ــئة يف القطاع بحد ذاته أو يف قط ــاع توريد الحق .والفرق ب ــن القيمتني صغري نس ــب ًي ا يف
األقالي ــم :بالفع ــل ،يق ــوم قط ــاع املنتج ــات الزراعي ــة والغذائي ــة بحدّ ذات ــه بتصدير الجزء األكرب م ــن هذه القيم ــة املضافة .ويف املحاكاة ،يب ـ ّـن قطاع ــا املنتجات الزراعية
الغذائي ــة يف إقليم ــي آس ــيا وأوروب ــا ،الل ــذان يواجه ــان تغي ــرات يف موقعه ــا التنافيس يف االقتص ــاد الكيل ،زي ــاد ًة أدىن يف القيمة املضافة الناش ــئة يف قط ــاع املنتجات الزراعية
الغذائي ــة مقارن ـ ًة بالقيم ــة املضاف ــة الت ــي يصدّ ره ــا ه ــذا القطاع .وه ــذا يعني أن قط ــاع املنتجات الزراعي ــة الغذائي ــة يعتمد بقدر أكرب ع ــى القيمة املضاف ــة التي تتولّد يف
قطاع ــات أخ ــرى ،يف ح ــن أن هن ــاك إمكاني ــات أق ــل لرتس ــيخ القيم ــة املضافة الزراعي ــة الغذائية مقارنة م ــع أقاليم أخرى .ويف أوروبا خاص ـ ًة  ،توفّر هذه الرواب ــط الخلفية
األق ــوى تحفي ـ ًزا للقيمة املضاف ــة الخارجية.
ناجم عن قاع ــدة البيانات الخاصة مب ــروع تحليل
**** يتص ــل ه ــذا التأث ــر بكيفي ــة احتس ــاب الدع ــم ال ــذي يُ قدّ م الس ــتخدام األرايض يف أوروب ــا يف النموذج ،وهذا قد يك ــون ً
التج ــارة العاملية.
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و إزا ل ــة ا لتداب ــر املحلي ــة املش ــوهة بص ــورة خاص ــة
ا لروابــط ا لخلفيــة يف سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة
في ــا تز ي ــد ا لبل ــدان ا ل ــوا ردات م ــن املدخ ــات
للزراع ــة  ،مث ــل ا لب ــذو ر وا ألس ــمدة .و ي ــؤدي ه ــذا إ ىل
ز يـ ٍ
ـادات يف ا إلنت ــاج ومز ي ــد م ــن ا لص ــاد رات ا لت ــي
تتطابــق مــع ز يــادة يف ا لقيمــة املضافــة ا لخا رجيــة.
كذل ــك  ،ت ــزداد ا لقيم ــة املضاف ــة املحلي ــة إمن ــا
بدرج ــة أق ــل  .وه ــذه ا آلث ــا ر قو ي ــة بص ــورة خاص ــة يف
ي
أفر يقي ــا وأو رو ب ــا (ا لش ــكل  ،10 . 2ا لج ــدول أل ــف).
أم ــا يف قط ــاع ا ألغذي ــة واملرشو ب ــات  ،فت ــزداد
أيضً ــا ا لقيمــة املضافــة املحليــة وا لخا رجيــة يف
جمي ــع ا ألقا لي ــم  ،إمن ــا يف بع ــض ا ألقا لي ــم  ،ا لرواب ــط
ا لخلفيــة (مــن خــا ل ا لقيمــة املضافــة ا لخا رجيــة)
ليســت مهمــة بقــدر ا لقيمــة املضافــة املحليــة كــا
ه ــي ا لح ــا ل يف ا لزراع ــة (ا لش ــكل  ،10 . 2ا لج ــدول
ب ــاء) .و يعك ــس ه ــذا وج ــود ا س ــرا تيجيات مختلف ــة
لتعز ي ــز ا النفت ــاح ع ــى ا لتج ــا رة ا لعاملي ــة .وق ــد
ترفــع بعــض ا لبلــدان مســتوى املشــا ركة يف سلســلة
ا لقيم ــة ا لعاملي ــة م ــن خ ــا ل ز ي ــادات يف ا س ــتخدام
املدخــات املحليــة  ،وتتولــد با لتــايل قيمــة مضافــة
محلي ــة أع ــى  .ويف بل ــدان أخ ــرى  ،ق ــد يخت ــا ر قط ــاع
ا ألغذي ــة واملرشو ب ــات توس ــيع نط ــاق ا لص ــاد رات ع ــن
طر ي ــق ز ي ــادة ا ل ــوا ردات م ــن ا لس ــلع ا لزراعي ــة  ،م ــا
يعك ــس قيم ــة مضاف ــة خا رجي ــة أع ــى .
كذل ــك  ،تع ـ ّز ز إزا ل ــة ا لحواج ــز أم ــام ا لتج ــا رة
ا لروابــط ا ألماميــة يف سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة
(ا لش ــكل  ،10 . 2ا لج ــدوال ن جي ــم ودا ل) .ويف قط ــاع
ا لزراع ــة  ،ت ــزداد ا لقيم ــة املضاف ــة املحلي ــة ع ــى
نح ــو أ ك ــر م ــن خ ــا ل ا لرواب ــط ا ألمامي ــة يف سلس ــلة
ا لقيم ــة ا لعاملي ــة  -أي ع ــن طر ي ــق ا لص ــاد رات م ــن
ا لس ــلع ا ألسا س ــية ا لت ــي تع ــر ا لح ــدود ألغ ــراض
تجهيزه ــا ث ــم تصديره ــا  -ولي ــس م ــن خ ــا ل
ا لتجــا رة ا لثنائيــة غــر املتصلــة بسلســلة ا لقيمــة
ا لعامليــة (ا لصــاد رات ا لتــي يتــم ا ســتهالكها
مب ــارشة يف بل ــد ا لوجهة) .ك أ ّم ــا يف قط ــاع ا ألغذي ــة
واملرشو ب ــات  ،فت ــزداد ا لقيم ــة املضاف ــة املحلي ــة م ــن
خ ــا ل ا لرواب ــط ا ألمامي ــة يف ا لتج ــا رة ضم ــن سلس ــلة
ا لقيمــة ا لعامليــة وا لصــاد رات خــا رج ا لسلســلة
م ًع ــا .و يتمث ــل تأث ــر رئي ــي إل زا ل ــة ا لحواج ــز أم ــام
ا لتج ــا رة يف تعز ي ــز ا لرواب ــط ب ــن قطا ع ــي ا لزراع ــة
وا ألغذي ــة واملرشو ب ــات ع ــر ا لبل ــدان وم ــن خ ــا ل
سالســل ا لقيمــة ا لعامليــة .ويف قطــاع ا لزراعــة ،
يت ــم تحفي ــز ا لرواب ــط ا ألمامي ــة م ــن خ ــا ل ص ــاد رات
ا لس ــلع املع ـ ّد ة للتجهي ــز يف ا لخ ــا رج .وه ــذا يف ــي
إ ىل مكا ســب مهمــة با لنســبة إ ىل قطــاع ا ألغذيــة

ونق ــل ا لد را ي ــة  .وم ــن ا ملرج ــح أن يف ــي فت ــح
ا ألس ــوا ق إ ىل منا ف ــع كب ــرة يف ح ــا ل ت ـ ّم ا س ــتكام لها
بسيا ســا ت أخــرى تســتند إ ليهــا ا ملنا فســة ،
تحس ــن ا لحوكمــة وا لبنيــة
مثــل ا لتد ا بــر ا لتــي
ّ
ا لتحتيــة  ،وترتقــي با ملهــا را ت  ،وتز يــل أ وجــه
ـر إ ع ــا د ة
ا لجم ــود يف أس ــوا ق ا لعم ــل وتي ـ ّ
تخصي ــص ا لعم ــل ب ــن ا لقطا ع ــا ت .إمن ــا مث ــة
مخ ــا وف بش ــأن ا آلث ــا ر ا لقص ــرة ا ألج ــل لفت ــح
ا لتج ــا رة  ،و بخا ص ــة ا آلث ــا ر ع ــى توز ي ــع ا لد خ ــل
36,35,12
وا نع ــد ا م ا ملس ــا وا ة .
و به ــدف جن ــي املناف ــع ا لناش ــئة ع ــن املش ــا ركة يف
سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة با لنســبة إ ىل ا لنمــو
ا القتصــادي  ،تتســم ا لسيا ســات ا لتجا ر يــة املال مئــة
يف جانبــي ا الســترياد وا لتصديــر بأهميــة حا ســمة.
فا النفتــاح عــى ا لتجــا رة و إلغــاء ا لسيا ســات
ا لت ــي تس ـ ّب ب تش ــوهات يف ا ألس ــواق ق ــد يع ـ ّز ز
ف ــض ا لرتاب ــط ب ــن عملي ــات ا إلنت ــاج ع ــى ا لصعي ــد
ا ل ــدو يل  ،و يش ـ ّج ع با لت ــايل ع ــى املش ــا ركة يف سلس ــلة
ا لقيمــة ا لعامليــة .كذلــك  ،يح ّف ــز ا النفتــاح عــى
ا لتج ــا رة  ،م ــن خ ــا ل آلي ــات مختلف ــة  ،ا ألنش ــطة
ا القتصاديــة بصــورة عامــة  ،وميكنــه أن يســ ّه ل
تح ـ ّو ل ا لنظ ــام ا لغ ــذايئ  ،مب ــا يف ذل ــك ظه ــور قط ــاع
مح ــي لألغذي ــة (أنظ ــر ا لج ــزء ا أل ول).
ك ــا أن مح ــا كا ة من ــوذج ا لت ــوا زن ا لع ــا م ا لحا س ــو يب
ا لت ــي ُو ضع ــت له ــذ ا ا لتقر ي ــر ( أنظ ــر ا إلط ــا ر )5 . 2
تش ــر إ ىل أن إ زا ل ــة ا لحوا ج ــز أم ــا م ا لتج ــا رة
وا لد ع ــم ا ملح ــي ا ملش ــوه للتج ــا رة ق ــد يع ـ ّز ز
ا لفــرص للمشــا ركة يف سلســلة ا لقيمــة ا لعا مليــة ،
و ي ّو لــد بــد و ره قيمــة مضا فــة محلية  .ط وهــذ ا
ا لســينا ر يو ا فــرا يض يقصــد منــه إظهــا ر تأثــر
عمليــة تقليــص ا لحوا جــز أمــا م ا لتجــا رة و إ زا لــة
ا لسيا ســا ت ا ملحليــة ا ملشــ ّو هة عــى ا ملشــا ركة يف
سلســلة ا لقيمــة ا لعا مليــة .

ف
االنفتــاح عــى التجــارة والمشــاركة ي� سلســلة
القيمــة العالميــة

م ــن ا ملتوق ــع أن ت ــؤد ي إ زا ل ــة جمي ــع ا لحوا ج ــز
أم ــا م ا لتج ــا رة وتش ــوها ت ا لس ــوق  ،يف صنا ع ــا ت
ا لزرا ع ــة وا ألغذ ي ــة وا ملرشو ب ــا ت  ،برف ــع مس ــتوى
ا ملشــا ركة يف سلســلة ا لقيمــة ا لعا مليــة وا لقيمــة
ا ملضا فــة مــن خــا ل ا لروا بــط ا لخلفيــة وا أل ما ميــة
يف جميــع ا ألقا ليــم .
يف قط ــاع ا لزراع ــة  ،يع ـ ّز ز ا النفت ــاح ع ــى ا لتج ــا رة
ط يس ــتند ه ــذا النموذج إىل قاع ــدة البيانات الخاصة مب ــروع تحليل التجارة
العاملي ــة ،ولي ــس عىل مجموعة بيانات  EORAاملس ــتخدمة يف تحليل املش ــاركة يف
سلس ــلة القيم ــة العاملي ــة يف فقرة س ــابقة يف هذا الجزء .لذا ،هن ــاك بعض االختالفات
الرقمي ــة .عىل س ــبيل املثال ،بالنس ــبة إىل تحليل السياس ــة التجاري ــة ،يتم تجميع
االتح ــاد األورويب ضم ــن إقليم واحد ،ما يعني معدالت أدىن من املش ــاركة يف سلس ــلة
القيم ــة العاملي ــة بالنس ــبة إىل بع ــض البلدان األوروبية واألفريقية .ويت ــم التعبري عن
النتائ ــج املعروضة يف هذا التقرير بش ــكل انحرافات عن خط األس ــاس.

يش ــمل إقلي ــم أوروب ــا البلدان التي هي جزء م ــن االتحاد األورويب وتلك التي
ليس ــت جز ًءا منه؛ والس ــنة األس ــاس للحواجز أمام التجارة هي .2014
ك تتش ــكل القيم ــة املضاف ــة الثنائي ــة املص ّدرة من التجارة غري املرتبطة بسلس ــلة
القيم ــة العاملي ــة ،فض ـ ًـا عن التجارة املرتبطة بسلس ــلة القيمة العاملية فحس ــب
ع ــن طري ــق الرواب ــط الخلفية .بعبارة أخرى ،تس ــتثنى كل أنواع التج ــارة التي لديها
رواب ــط أمامية يف سلس ــلة القيمة العاملية.
ي

| | 47

الجزء  :2سالسل القيمة العالمية في األغذية والزراعة

الشكل 10.2
اآلثار المتوقعة لالنفتاح على محاكاة التجارة بشأن المشاركة في سلسلة القيمة العالمية،
التغيرات بالنسبة المئوية
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مالحظة :يتألف سناريو املحاكاة من إزالة جميع التعريفات (الزراعية الغذائية وغريها) إضاف ًة إىل اإلعانات وال رضائب عىل املخرجات الزراعية الغذائية واملدخالت الزراعية .وتعكس
صادرات القطاعات القيمة املضافة املحلية والخارجية التي تص دّرها قطاعات األغذية الزراعية .وتعكس القيمة املضافة املحلية القيمة املضافة التي تنشأ يف قطاع األغذية الزراعية
بغض
ألغ راض التصدي ر؛ وتعكس القيمة املضافة الخارجية القيمة املضافة املرتسخة يف صادرات األغذية الزراعية األجنبية املنشأ التي يولّدها قطاع األغذية الزراعية ألغ راض التصديرّ ،
النظر عن القطاع املص دّر .
37
املصدر :باالستناد إىل التحليل الذي يوفّره سلفاتييش.2020 ،

ا لنس ــبية يف ا لب ــاد (مز ي ــج ا لس ــلع املص ـ ّد رة مه ــم).
ع ــى س ــبيل املث ــا ل  ،تس ــود يف أمر ي ــكا ا لش ــا لية
مســتو يات أدىن مــن ا لحواجــز أمــام ا لتعر يفــات
وم ــن ا لتداب ــر املش ـ ّو هة مقا رن ـ ًة مبعظ ــم ا ألقا لي ــم
ا ألخ ــرى  ،و با لت ــايل م ــن املتوق ــع أن تجن ــي مكا س ــب
أق ــل م ــن عملي ــة إزا لته ــا.
ع ــا و ًة ع ــى ذل ــك  ،يعتم ــد تش ـتّ ت املكا س ــب ع ــى
ا لتغيــر يف املوقــع ا لتنافــي ا لنســبي  .وتتكيــف
ا لبلــدان مــع ا لتغــرات يف بيئــة ا لسيا ســة
ا لتجا ر يــة تب ًع ــا لطر يقــة تنظيــم اقتصادا تهــا،

واملرشو ب ــات ا ل ــذي يس ــتفيد أيضً ــا م ــن ز ي ــادة يف
رشاء املدخ ــات م ــن ا لزراع ــة املحلي ــة.
وتوج ــد اختالف ــات مهم ــة ب ــن ا ألقا لي ــم يف املكا س ــب
املتوقع ــة م ــن ا النفت ــاح ع ــى ا لتج ــا رة .و يُ ع ــزى
ه ــذا ا ألم ــر إ ىل أن نتائ ــج املح ــا كاة ا لنموذجي ــة
تعتم ــد ع ــى حج ــم ا لصد م ــة (املس ــتوى ا ألس ــا يس
للتعر يفــات املفروضــة عــى ا الســترياد مهــم) ،
وحج ــم ا لس ــوق ا لعاملي ــة لس ــلع مح ــددة (ا لقط ــاع
مه ــم)  ،وحج ــم ا لبل ــد (حج ــم ا القتص ــاد املح ــي
مه ــم)  ،وا ألمن ــاط املح ــددة لالختص ــاص واملي ــزة
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اإلطار 6.2
دور اتفاقات التجارة اإلقليمية
التكنولوجي ــا كب ــرة .وتب ــدو ه ــذه اآلث ــار قوية بص ــورة خاصة
ح ــن يتضم ــن االتف ــاق التج ــاري اإلقليم ــي عنارص تيس ــر ،مثل
املس ــاعدة الفني ــة واملالي ــة والوص ــول إىل املعرف ــة ،إمنا من
الصع ــب تحديده ــا م ــن حي ــث الكمية.
كذل ــك ،تس ـ ّه ل منظم ــة التج ــارة العاملي ــة تخفي ــض تكالي ــف
التج ــارة م ــن خ ــال اتفاق تيس ــر التجارة ال ــذي يرمي إىل
ترسي ــع الحرك ــة ،وإط ــاق البضائ ــع وتخليصه ــا ،مب ــا يف ذلك
عب ــور البضائ ــع ،وإىل تحس ــن التع ــاون الجم ــريك .وم ــن املق ّد ر
أن يخ ّف ــض التنفي ــذ الكام ــل التف ــاق تيس ــر التج ــارة تكالي ــف
التج ــارة بنس ــبة  14يف املائ ــة يف املتوس ــط ،وأن يرف ــع التج ــارة
العاملي ــة إىل ترلي ــون دوالر أمري ــي يف الس ــنة ،حي ــث تحصل
املكاس ــب األك ــر يف البلدان األك ــر فق ًرا .ويه ــدف االتفاق
أيضً ــا إىل تحس ــن الش ــفافية وزي ــادة إمكانات املش ــاركة يف
42
سالس ــل القيم ــة العاملي ــة وتقلي ــص نطاق الفس ــاد.
ويتضم ــن اتف ــاق تيس ــر التج ــارة أحكا ًم ــا تتعل ــق باملعالج ــة
الخاص ــة والتفضيلي ــة الت ــي تس ــمح للبل ــدان األق ــل من ًوا
طل ــب املس ــاعدة الفني ــة والدع ــم لبن ــاء القدرات .وقد
ُوض ــع اتف ــاق تيس ــر التج ــارة للمس ــاعدة يف الحرص عىل أن
تحظ ــى البل ــدان النامي ــة واألق ــل من ـ ًوا باملس ــاعدة املطلوبة
لجن ــي املناف ــع الكامل ــة الناجم ــة ع ــن اتف ــاق تيس ــر التجارة.
وه ــذا مفي ــد ب ــدوره بالنس ــبة إىل البل ــدان النامي ــة إذ إنه
ل ــن يخ ّف ــض التكالي ــف املتغ ـ ّـرة والثابت ــة للتج ــارة فحس ــب،
إمن ــا ق ــد يخ ّف ــف أيضً ــا الع ــبء عليها للمش ــاركة يف سلس ــلة
43
القيم ــة العاملي ــة.
وتولّ ــد اتفاق ــات التج ــارة اإلقليمي ــة آث ــا ًرا مهمة بحس ــب ما
إذا كان ــت سالس ــل القيم ــة متت ــد يف البلدان ضم ــن اإلقليم أو
إذا كان ــت عاملي ــة مبعن ــى أنه ــا تربط ب ــن البلدان م ــن أقاليم
مختلف ــة يف الع ــامل .وتق ــوم بع ــض األقالي ــم ،وبخاصة يف أوروبا
وآس ــيا الوس ــطى ورشق آس ــيا ،بالت ــداول يف التجارة بصورة
خاص ــة يف سالس ــل القيم ــة العاملي ــة اإلقليمي ــة .أ ّم ــا أقاليم
أخ ــرى ،مث ــل أفريقي ــا جن ــوب الصحراء الكربى وجنوب آس ــيا
وأمري ــكا الالتيني ــة والبح ــر الكاريب ــي ،فه ــي تعتم ــد بقدر أكرب
ع ــى نظ ــام التج ــارة العامل ــي  -وبالتايل ع ــى التكام ــل العاملي
 ملش ــاركتها يف سلس ــلة القيم ــة العاملي ــة (أنظ ــر اإلط ــار  1.1يفالج ــزء األول) 1.ويف الس ــنوات األخ ــرة ،ليس م ــن الواضح ما
إذا كان ــت التج ــارة تصب ــح ذات طاب ــع إقليم ــي أكرث أو «عاملي
حق ـاً» ،واألزم ــات االقتصادي ــة ،كاألزم ــة التي تس ــببت بها
جائح ــة كوفي ــد ( 19-أُنظ ــر اإلطار  ،)7.2تدف ــع الحكومات إىل
الح ــذر م ــن التج ــارة العاملية .إمنا من ش ــأن تع طّ ــل املفاوضات
التجاري ــة املتع ــددة األط ــراف أن يعي ــق تنمي ــة البلدان
الضعيف ــة ،وبخاص ــة بل ــدان أفريقي ــا جن ــوب الصح ــراء الكربى،
الت ــي لديه ــا رواب ــط تجاري ــة م ــع رشكاء عامليني خ ــارج أقاليمها.

تنش ــئ اتفاق ــات التج ــارة العاملي ــة عالق ــات وتدفق ــات تجارية
جدي ــدة ب ــن املوقّع ــن عليه ــا وم ــن املرجح أن تح ـ ّول التجارة
بعي ـ ًد ا ع ــن غ ــر املوقّعني .وتع ـ ّزز االتفاق ــات أيضً ا التنس ــيق
العم ــودي يف سالس ــل القيم ــة ع ــر الحدود 39 .كذل ــك ،ميكن أن
تزي ــد االتفاق ــات التجاري ــة اإلقليمي ــة املش ــاركة يف سلس ــلة
القيم ــة العاملي ــة ع ــن طري ــق تعزي ــز الرواب ــط الخلفية
واألمامي ــة 40 .ويف الوق ــت ذاته ،إن احت ــال االنضامم إىل
أصل
اتف ــاق تج ــاري عامل ــي أعىل ح ــن تك ــون البل ــدان مرتبطة ً
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ببعضه ــا م ــن خ ــال سالس ــل القيم ــة العاملية.
مب ــا أن الص ــادرات الزراعي ــة والغذائي ــة تنطوي ع ــى قيمة
مضاف ــة يوفّره ــا عدد م ــن القطاع ــات االقتصادي ــة ،مثل
التصني ــع والطاق ــة والخدم ــات ،ترتس ــخ القيم ــة املضاف ــة
لألغذي ــة الزراعي ــة يف ص ــادرات قطاع ــات الطل ــب .وميكن أن
تك ــون اتفاق ــات التج ــارة اإلقليمي ــة الت ــي تتمت ــع بتغطي ــة
قطاعي ــة واس ــعة أك ــر فعالي ــة يف الرتوي ــج للتج ــارة بني
املوقّع ــن م ــن خ ــال سالس ــل القيم ــة العاملية .عىل س ــبيل
املث ــال ،ق ــد يزي ــد فتح التج ــارة يف قط ــاع الخدمات بني
املوقّع ــن التج ــارة يف سلس ــلة القيم ــة العاملي ــة للمنتج ــات
الزراعي ــة الغذائي ــة يف إط ــار اتف ــاق التج ــارة اإلقليم ــي .وهذا
م ــن ش ــأنه أن يح ّف ز ص ــادرات القيم ــة املضاف ــة الزراعية
والغذائي ــة ،وأن يش ـ ّج ع الزي ــادات يف القيم ــة املضاف ــة
املحلي ــة والخارجي ــة ،ويع ـ ّزز الرواب ــط الخلفي ــة يف سلس ــلة
القيم ــة العاملي ــة .ع ــاو ًة ع ــى ذلك ،ميك ــن أن تح ّف ــز اتفاقات
ترس ــخ
التج ــارة اإلقليمي ــة ص ــادرات املنتج ــات الغذائي ــة التي ّ
املدخ ــات الزراعي ــة ،وتنش ــئ الرواب ــط األمامي ــة الزراعية
الغذائي ــة يف سلس ــلة القيم ــة العاملي ــة.
وم ــن املحتم ــل أن يت ــم التعوي ــض جزئ يً ا ع ــن الزيادة يف
القيم ــة املضاف ــة املت ــداول به ــا من خ ــال سالس ــل القيمة
العاملي ــة ضم ــن مجموع ــة األعض ــاء  -مفع ــول تولي ــد التجارة
 بالقيم ــة املضاف ــة املخفض ــة واملت ــداول به ــا م ــن خارجاتف ــاق التج ــارة الح ــرة  -مفع ــول تحوي ــل التجارة  -إ الّ إذا
كان ــت التج ــارة الخارجي ــة مرتس ــخة بق ــوة يف سلس ــلة القيم ــة
العاملي ــة .وتختل ــف ه ــذه األمن ــاط بش ــكل كبري ب ــن البلدان
والقطاع ــات .إمن ــا ت ــرز مناف ــع اتفاق ــات التج ــارة اإلقليمية
بش ــكل أك ــر ل ــدى األخ ــذ يف االعتب ــار القيمة املضاف ــة عوضً ا
ع ــن الص ــادرات اإلجاملية ،ال س ــيام وأن الزخ ــم يف الصادرات
الت ــي ترتس ــخ فيه ــا القيم ــة املضاف ــة بفع ــل االتفاقات
التجاري ــة يس ــاهم بش ــكل رئي ــي يف من ــو القطاعات.
وتت ــأىت مناف ــع أخ ــرى أيضً ا ع ــن اتفاق ــات التج ــارة اإلقليمية
الت ــي ت ــرك آث ــا ًرا مبارشة من خ ــال سالس ــل القيم ــة العاملية.
ع ــى س ــبيل املث ــال ،ميك ــن أن تح ّف ــز التجارة من خالل سالس ــل
القيم ــة العاملي ــة اإلصالح ــات املؤسس ــاتية والسياس ــاتية
الت ــي تق لّ ــص أوج ــه ع ــدم الكفاءة .وميك ــن أن تكون آثار
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اإلطار 7.2
استجابات السياسات التجارية لجائحة كوفيد19-
األغذي ــة .وفي ــا ال تحص ــل اآلث ــار يف الع ــامل يف الوق ــت ذاته،
ميك ــن أن تس ــاعد التج ــارة الدولي ــة يف إدارة املخاط ــر وأن
تس ــاهم يف الق ــدرة ع ــى الصم ــود.
إمن ــا ي ــأيت التهدي ــد األك ــر بالنس ــبة إىل األم ــن الغ ــذايئ
م ــن حظ ــر التصدي ــر .وق ــد ش ـ ّد دت منظم ــة األغذي ــة
والزراع ــة ،م ــع منظ ــات دولي ــة أخ ــرى مث ــل الصندوق
ال ــدويل للتنمي ــة الزراعي ــة ،وبرنام ــج األغذي ــة العامل ــي،
ومنظم ــة الصح ــة العاملي ــة ،ومنظم ــة التج ــارة العاملي ــة
والبن ــك ال ــدويل ،ع ــى رضورة الس ــهر ع ــى اس ــتمرار عم ــل
سالس ــل القيم ــة يف األغذي ــة والزراع ــة ،وع ــى اآلث ــار
الض ــارة الت ــي ق ــد تنج ــم ع ــن القي ــود املفروض ــة عىل
التصدي ــر ع ــى األس ــواق العاملي ــة .وخ ــال أزمة أس ــعار
امل ــواد الغذائي ــة يف الف ــرة  ،2008 -2007تفاق ــم تق لّ ــب
األس ــعار بفع ــل حظ ــر التصدي ــر والتصعي ــد الرسي ــع يف
رشاء مخزون ــات األغذي ــة م ــن خ ــال االس ــترياد .وكانت
نتائ ــج ه ــذه التداب ــر مؤذي ــة ج ـ ًد ا للبل ــدان املنخفض ــة
الدخ ــل الت ــي تعتم ــد ع ــى اس ــترياد األغذي ــة ،ولجه ــود
املنظ ــات اإلنس ــانية ل ــراء اإلم ــدادات.
واس ــتجاب صانع ــو السياس ــات يف الع ــامل .فف ــي خ ــال
اجت ــاع وزراء الزراع ــة يف مجموع ــة العرشي ــن يف 21
أبريل/نيس ــان  ،2020الت ــزم ال ــوزراء «باالح ــراس م ــن أي
تداب ــر تقيي ــد غ ــر م ـ ّر رة ق ــد تف ــي إىل تق لّ ــب مفرط
يف أس ــعار األغذي ــة يف األس ــواق الدولي ــة ،وته ـ ّد د األمن
الغ ــذايئ والتغذي ــة ل ــدى رشائ ــح س ــكانية ك ــرى يف الع ــامل،
وبخاص ــة األش ـ ّد ضع ًف ــا م ــن بينه ــم الذي ــن يعيش ــون يف
بيئ ــات يت ــدىن فيه ــا األم ــن الغ ــذايئ» .واتفق ــوا أيضً ــا عىل
تنفي ــذ تداب ــر ش ــفافة ومؤقت ــة ،ال ت ــؤدي إىل اخت ــاالت
يف السالس ــل العاملي ــة لإلم ــدادات الغذائي ــة ،متاش ـ ًي ا م ــع
قواع ــد منظم ــة التج ــارة العاملي ــة.
ع ــاو ًة ع ــى ذل ــك ،تع ّه ــد االتح ــاد األورويب و  21عض ًو ا
آخ ــر يف منظم ــة التج ــارة العاملي ــة بض ــان حس ــن أداء
السالس ــل العاملي ــة لتوري ــد األغذي ــة ،والتزم ــوا بتحقي ــق
تج ــارة مفتوح ــة وقابل ــة للتوق ــع للمنتج ــات الزراعي ــة
والغذائي ــة خ ــال الجائح ــة.

يف ربي ــع ع ــام  ،2020كان ــت لجائح ــة كوفي ــد -والقي ــود
املفروض ــة ع ــى حرك ــة األش ــخاص الحتوائه ــا آث ــار حادة
ع ــى الس ــلع والخدم ــات الت ــي تعتم ــد ع ــى النق ــل،
وبخاص ــة الش ــحن ال ــري والج ــوي ،وع ــى تو فّ ــر اليد
العامل ــة الزراعي ــة ع ــى الصعيدي ــن املح ــي وال ــدويل .وق ــد
ولّ ــدت ه ــذه العوام ــل اخت ــاالت إجاملي ــة يف لوجس ــتية
سالس ــل القيم ــة الغذائي ــة ،ع ــى املس ــتويني العامل ــي
واملح ــي ،مب ــا يعي ــق نق ــل املدخ ــات الغذائي ــة والزراعي ــة
(أنظ ــر أيضً ــا اإلط ــار  2.1يف الج ــزء األول) .وعن ــد إعداد
ه ــذا التقري ــر ،مل يك ــن الش ــحن البح ــري ق ــد تأث ــر إىل ح ـ ّد
تنس ــق إجراءاته ــا
كب ــر  -حي ــث أن س ــلطات دول ــة املين ــاء ّ
الس ــتمرار العم ــل يف املوان ــئ والنق ــل البح ــري .غ ــر أن
تعط ــل الش ــحن الج ــوي – ج ــراء تراج ــع الرح ــات الجوي ــة
يف الع ــامل بنس ــبة  70يف املائ ــة ب ــن يناير/كان ــون الث ــاين
وأبريل/نيس ــان  - 2020أف ــى إىل تحدي ــات ،ال س ــيام أم ــام
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تج ــارة األغذي ــة القابل ــة للتل ــف مث ــل الفاكه ــة.
وم ــع أن الجائح ــة أطلق ــت ،م ــر ًة أخ ــرى ،نقاشً ــا حول
العومل ــة ،ق ــد تتط لّ ــب القي ــود املفروض ــة ع ــى الس ــفر
والحرك ــة إع ــادة ت ــوازن يف األج ــل القص ــر بني سالس ــل
القيم ــة العاملي ــة واملحلي ــة لض ــان توف ــر األغذي ــة،
وخاص ــة بالنس ــبة إىل الرشائ ــح الس ــكانية األضع ــف .أ ّم ــا يف
األج ــل الطوي ــل ،فق ــد ت ــؤدي اآلث ــار االقتصادي ــة للجائح ــة
إىل تعدي ــات يف أمن ــاط التج ــارة الت ــي ق ــد تؤث ــر عىل
سالس ــل القيم ــة العاملي ــة ،ع ــى غ ــرار التباط ــؤ االقتص ــادي
بع ــد األزم ــة املالي ــة ع ــام  .2008وتع ـ ّز ز سالس ــل القيم ــة
العاملي ــة القن ــوات الت ــي تنت ــر م ــن خالله ــا التكنولوجي ــا
واملعرف ــة .وه ــذه القن ــوات ذاته ــا تنق ــل الصدم ــات
االقتصادي ــة وآثاره ــا .وال يج ــب أن يش ـكّل قط ــع ه ــذه
القن ــوات ملعالج ــة املقايض ــات ب ــن الكف ــاءة والق ــدرة
ع ــى الصم ــود يف وج ــه الصدم ــات اس ــراتيجي ًة يف األج ــل
الطوي ــل .ك ــا أن التح ـ ّو ل ع ــن التج ــارة الدولي ــة وسالس ــل
القيم ــة العاملي ــة ق ــد يق ـ ّو ض بش ــكل كب ــر مكاس ــب
الكف ــاءة املتصل ــة باملي ــزة النس ــبية ،وق ــد ي ــؤدي إىل
زي ــادة األس ــعار الغذائي ــة املحلي ــة  -وه ــي نتيج ــة غ ــر
مرغ ــوب به ــا يف أوق ــات تراج ــع الدخ ــل .وتتطل ــب جائح ــة
كوفي ــد  19-التع ــاون والتنس ــيق ع ــى الصعي ــد ال ــدويل
عوضً ــا ع ــن الس ــعي إىل تحقي ــق الكفاي ــة الذاتي ــة يف

املصادر :منظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة الصحة العاملية ،ومنظمة التجارة العاملية2020 ،؛ منظمة األغذية والزراعة ،والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،والبنك الدويل وبرنامج
49 ،48 ،47 ،46
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حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020

تبعــات السياســة التجاريــة والدعــم المحـ يـ�

وموا رد هــا ومــدى مرونتهــا يف تخصيصهــا .عــى
ســبيل املثــا ل  ،يف أفر يقيــا ،يعنــي ا لتوافــر
املحتم ــل ل ــأ رض أن إزا ل ــة ا لتعر يف ــات ع ــى
ا الس ــترياد تع ـ ّز ز بش ــكل كب ــر ا لرواب ــط ا لخلفي ــة
لسلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة يف ا لزراعــة وتز يــد
ا لقيم ــة املضاف ــة ا لخا رجي ــة ع ــن طر ي ــق ا ل ــوا ردات ،
ا ألم ــر ا ل ــذي يح ّف ــز ب ــدو ره ا لقيم ــة املضاف ــة
املحليــة يف ا لصــاد رات .و باملقابــل  ،مــن املتوقــع
أن تز يــد ا لزراعــة يف أوســيانيا ا لقيمــة املضافــة
املحلي ــة املص ـ ّد رة لديه ــا م ــن خ ــا ل مز ي ــج م ــن
ا لرواب ــط ا ألمامي ــة  -مب ــا يف ذل ــك توس ــيع نط ــاق
ص ــاد رات قط ــاع ا ألغذي ــة واملرشو ب ــات  -إمن ــا أيضً ــا
م ــن خ ــا ل ا لتج ــا رة ا لزراعي ــة خ ــا رج سلس ــلة
ا لقيمــة ا لعاملية .ل كذلــك  ،تتأثــر ا لنتائــج بشــكل
حا ســم با التفاقــات ا لتجا ر يــة ا إلقليميــة (أنظــر
39
ا إلطا ر .)6 . 2

ع ــى ا لصعي ــد ا لعامل ــي  ،ميك ــن أن تح ّف ــز ا ألس ــواق
املفتوحــة ا لنشــاط ا القتصــادي وأن تعــ ّز ز ا لتجــا رة
واملشــا ركة يف سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة .وميكــن
أن تف ــي إزا ل ــة ا لحواج ــز أم ــام ا لتج ــا رة إ ىل مز ي ــد
م ــن ا ل ــوا ردات م ــن املدخ ــات للزراع ــة و إ ىل ز ي ــادة
ا لص ــاد رات م ــن ا لس ــلع ا لزراعي ــة لغ ــرض تجهيزه ــا
يف بل ــدان أخ ــرى  .ويف ا لوق ــت ذات ــه  ،بإم ــكان قط ــاع
ا ألغذي ــة واملرشو ب ــات أن يس ــتورد مز ي ـ ًد ا م ــن
املدخ ــات م ــن قط ــاع ا لزراع ــة يف ا لخ ــا رج وأن يز ي ــد
صاد را ت ــه ملز ي ــد م ــن ا لـ ــتجهيز ،ويف وق ـ ٍ
ـت الح ــق
لالســتهال ك ا لنهــايئ يف ا لبلــدان ا لرش يكــة.
إمن ــا يف املتوس ــط  ،م ــن املتوق ــع أن يس ــتخدم قط ــاع
ا ألغذي ــة املح ــي ج ــز ًء ا أ ك ــر م ــن ا إلنت ــاج ا لزراع ــي
(أنظ ــر ا لش ــكل  ،11. 2ا لج ــدول أل ــف) .وه ــذا
يعن ــي أن قط ــاع ا ألغذي ــة س ــوف يص ـ ّد ر ا لقيم ــة
املضاف ــة املحلي ــة م ــن ا لزراع ــة .ل ــذا  ،ق ــد ي ــؤدي
خف ــض ا لحواج ــز أم ــام ا لتج ــا رة إ ىل انتش ــا ر سالس ــل
ا لقيمــة ا لعامليــة  ،إمنــا أيضً ــا إ ىل إمكانيــة تنميــة
ا لقط ــاع املح ــي لألغذي ــة .و يت ــاىش ه ــذا املس ــا ر
م ــع ا لتفا ع ــل ب ــن ا لنم ــو ا القتص ــادي وتح ـ ّو ل
سالس ــل ا لقيم ــة يف ا ألغذي ــة وا لزراع ــة (أنظ ــر
ا لج ــزء ا أل ول) .و ينم ــو قط ــاع ا ألغذي ــة ع ــى ط ــول
مســا ر ا لتنميــة  ،فيــا ترتاجــع املســاهمة ا لنســبية
للزراعــة يف إجــايل ا لقيمــة املضافــة لألغذيــة
ا لزراعي ــة (أنظ ــر ا لش ــكل  14 .1يف ا لج ــزء ا أل ول).
و بإم ــكان ا لرواب ــط ا ألق ــوى للزراع ــة بقطا ع ــات
ا ألغذي ــة املحلي ــة وا ألجنبي ــة أن تح ّف ــز ق ــد ًر ا أ ك ــر
م ــن ا لنم ــو يف إنتاجي ــة ا لي ــد ا لعامل ــة  ،مب ــا يز ي ــد
ا لنمــو ا القتصــادي .
و ينطــوي ا لتحليــل عــى مســا ر ين اثنــن يك ّم ــل
أحد ه ــا ا آلخ ــر لتعز ي ــز ا لنم ــو ا القتص ــادي يف
ا ألغذي ــة وا لزراع ــة م ــن خ ــا ل املش ــا ركة يف سلس ــلة
ا لقيمــة ا لعامليــة .وميكــن أن تدخــل ا لبلــدان
إ ىل سالســل ا لقيمــة ا لعامليــة املتســقة عمود يً ــا
م ــن جه ــة ا لع ــرض وأن تز ي ــد صاد راته ــا م ــن
ا لس ــلع ا لزراعي ــة .وق ــد ي ــؤدي ه ــذا إ ىل ز ي ــادات يف
ا إلنتاجي ــة م ــن خ ــا ل مجموع ــة م ــن ا لط ــرق  ،مب ــا يف
ذل ــك م ــن خ ــا ل تحس ــن ا لتكنولوجي ــا واملعرف ــة.
و بإم ــكان ا لبل ــدان أيضً ــا أن تدخ ــل م ــن جه ــة
ا لطل ــب إ ىل سالس ــل ا لقيم ــة ا لعاملي ــة م ــن خ ــا ل
قطا عاتهــا ا لغذائيــة .إمنــا يف حــا ل كان قطــاع
ا ألغذي ــة املح ــي مس ــتج ًد ا أو مل يك ــن متط ــو ًر ا
با لكام ــل  ،ميك ــن امل ــزج ب ــن توس ــيع نط ــاق ا لقيم ــة
املضاف ــة املحلي ــة ع ــن طر ي ــق ا لص ــاد رات ا أل ّو لي ــة
إ ىل امل ّج هز يــن ا لخا رجيــن مــع تعز يــز تدر يجــي
لق ــدرات تجهي ــز ا ألغذي ــة  ،ا ألم ــر ا ل ــذي ق ــد يس ــاهم
بص ــورة غ ــر مب ــارشة يف تصدي ــر ا لقيم ــة املضاف ــة

اع
السيا ئســات التجاريــة وتحويــل القطــاع الــزر ي
المحل
ـذا�
ي
الغـ ي

يف معظ ــم ا ألقا لي ــم  ،م ــن املتوق ــع أن ت ــؤدي إزا ل ــة
ا لحواج ــز أم ــام ا لتج ــا رة يف قط ــاع ا لزراع ــة إ ىل
توس ــع باتج ــاه ا لقيم ــة املضاف ــة املص ـ ّد رة بص ــورة
ّ
غ ــر مب ــارشة  ،ع ــن طر ي ــق قط ــاع ا ألغذي ــة واملرشو ب ــات
(أو قطا عــات اقتصاديــة أخــرى تســتخدم املدخــات
لتوس ــع ع ــن طر ي ــق
ا لزراعي ــة)  ،أق ــوى م ــن ا ّ
ا لصــاد رات املبــارشة للســلع ا لزراعيــة (ا لشــكل
 ،11. 2ا لج ــدول ألف) .م وه ــذا يعن ــي أن ا ألس ــواق
املفتوح ــة ق ــد تس ــا عد ع ــى تحفي ــز املش ــا ركة يف
سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة مــن خــا ل تنميــة قطــاع
ا ألغذي ــة املح ــي (أنظ ــر أيضً ــا ا إلط ــا ر .)8 . 2
و يف املتوس ــط  ،يف قط ــاع ا ألغذي ــة واملرشو ب ــات ،
لتوس ــع يف
ميك ــن أن تحف ــز ا ألس ــواق املفتوح ــة ا ّ
ا التجاه ــن  ،إمن ــا بأث ــر أق ــوى ع ــى ا لقيم ــة املضاف ــة
املص ـ ّد رة مب ــارش ًة  .ك ــا أن ا لقيم ــة املضاف ــة ا لت ــي
يو لّد ه ــا قط ــاع ا ألغذي ــة واملرشو ب ــات و يص ّد ره ــا
بذات ــه تعك ــس أيضً ــا طاب ــع ا لطل ــب ا ل ــذي مي يّ ــز ه ــذا
ا لقط ــاع (ا لش ــكل  ،11. 2ا لج ــدول ب ــاء).
فا آلث ــا ر با لنس ــبة إ ىل أوس ــيانيا كب ــرة م ــن حي ــث
ا لنســبة املئو يــة  ،لكــن فيــا يســتحوذ ا إلقليــم عــى
أق ــل م ــن  10يف املائ ــة م ــن ا لتج ــا رة ا لعاملي ــة يف
ا لقطا ع ــن  ،تُخف ــي ه ــذه ا لز ي ــادة مس ــتو يات أولي ــة
منخفضــة مــن ا لتجــا رة.
ل نظ ـ ًرا إىل التعب ــر عن معدالت املش ــاركة يف سلس ــلة القيم ــة العاملية بوصفها
النس ــبة إىل الص ــادرات اإلجاملي ــة ،فإن أي زيادة يف الصادرات الثنائية خارج سلس ــلة
القيم ــة العاملي ــة تعن ــي تخفيضً ا يف معدل املش ــاركة يف سلس ــلة القيمة العاملية.
وتزداد مس ــتويات املش ــاركة يف سلس ــلة القيمة العاملية بش ــكل كبري يف أوسيانيا.
م تعتم ــد ه ــذه النتيجة بش ــكل محوري عىل افرتاض النمذجة ب ــأن قطاعي الزراعة
واألغذي ــة واملرشوب ــات يزي ــان الحواجز أمام التجارة؛ وقد يكون هذا املس ــار أقل
جاذبي ــة يف حال عدم تحري ــر قطاع األغذية واملرشوبات.
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الشكل 11.2
اآلثار المتوقعة لالنفتاح على التجارة على القيمة المضافة الزراعية والغذائية
المصدرة بصورة مباشرة وغير مباشرة
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مالحظة :يتألف سيناريو املحاكاة من إزالة جميع التعريفات (الزراعية الغذائية وغريها) واإلعانات وال رضائب عىل املخرجات الزراعية الغذائية واملدخالت الزراعية .وتعكس القيمة
بغض النظر عن القطاع املص دّر .
املضافة لألغذية الزراعية املص دّرة كل القيمة املضافة التي يولّدها قطاع األغذية الزراعية ألغ راض التصديرّ ،
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املصدر :باالستناد إىل التحليل الذي يوفّره سلفاتييش.2020 ،

عد ي ــد ة ع ــى ط ــول سلس ــلة ا لقيم ــة  .وفي ــا تع ــر
ا ملد خــات وا ملنتجــا ت ا لوســيطة ا لحــد ود عــ ّد ة
مــ ّر ا ت  ،ت ُط ّب ــق ا لتعر يفــا ت عــى كا مــل قيمــة
ا لص ــا د را ت  ،مب ــا يف ذل ــك ع ــى مبا ل ــغ ا لتعر يف ــا ت
ا ملد فوع ــة يف ا لس ــا بق  .وق ــد ي ــرك ه ــذ ا آث ــا ًر ا
صا د م ــة ع ــى جمي ــع ا ل ــركا ء ا لتجا ر ي ــن يف
سلســلة ا لقيمــة ا لعا مليــة  .إضا فــ ًة إ ىل ذلــك ،
ميك ــن أن ي ــزد ا د ع ــد م ا ليق ــن حي ــا ل ا لسيا س ــا ت
ا لتجا ر يــة مــن خــا ل سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة  ،ال
س ــيام وأن ا ل ــركا ت تك ــون أ ك ــر ت ــرد ًد ا يف ا لقي ــا م
مبز ي ــد م ــن ا الس ــتثام را ت يف حا ل ــة ا لعالق ــا ت
ا لجد ي ــد ة أ و ا لقا مئ ــة م ــع مورد ي ــن خا رجي ــن .
وفيــا تنتقــل ا لتعر يفــات عــر سالســل ا لقيمــة
ا لعاملي ــة  ،يصب ــح أثره ــا أ ك ــر ،وح ــن يت ــم تصدي ــر
ســلعة لغــرض تجهيزهــا و إعــادة ا ســترياد ها
الح ًق ــا يف بل ــد املنش ــأ ،يصب ــح ه ــذا ا أل ث ــر ض ــا ًر ا.
ع ــا و ًة ع ــى ذل ــك  ،في ــا تع ــزز سالس ــل ا لقيم ــة
ا لعامليــة ا لروابــط ا لتجا ر يــة بــن ا لبلــدان  ،يتأثــر
نشــوء ا لقيمــة املضافــة املحليــة  ،ليــس بفعــل
ا لتدابــر ا لتجا ر يــة املحليــة فحســب  ،إمنــا أيضً ــا
بفعــل ا لسيا ســات ا لتــي تعتمد هــا بلــدان أخــرى .
فا لتعر يفــات املفروضــة يف ســوق ا لوجهــة قــد

للزراعة .ن وه ــذه ه ــي ا لح ــا ل يف ا لكث ــر م ــن
مثــا .
ً
ا لبلــدان ا ألفر يقيــة
كذل ــك  ،إن حص ــة ا لتج ــا رة ا لت ــي تتدف ــق م ــن خ ــا ل
سالس ــل ا لقيم ــة ا لعاملي ــة  ،با الق ــران م ــع آثا ره ــا
ع ــى ا إلنتاجي ــة وا لنم ــو ا القتص ــادي  ،ق ــاد رة ع ــى
تعز يــز ا لحجــة لصا لــح تخفيــض ا لحواجــز أمــام
ا لتج ــا رة وفت ــح ا ألس ــواق  .وفي ــا تق ــوم سالس ــل
ا لقيمــة ا لعامليــة بتجزئــة عمليــة ا إلنتــاج يف
ا لبلــدان  ،تجمــع بــن امليــزة ا لنســبية للكثــر مــن
ا ل ــركات يف ع ــدة بل ــدان وتو فّ ــر با لت ــايل نقط ــة
دخ ــول مهم ــة إ ىل ا لتج ــا رة ا لدولي ــة .ويف ظ ــل
وج ــود سالس ــل قيم ــة عاملي ــة تك ــون فيه ــا مراح ــل
تخصص ــا ،يصب ــح م ــن
ا إلنت ــاج أصغ ــر حج ـ ًـا وأ ك ــر
ً
ا ألس ــهل دخ ــول ا لس ــوق ا لعاملي ــة.
كذل ــك  ،يكش ــف تحلي ــل ا لتج ــا رة م ــن خ ــا ل
منظــور سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة أن ا لتكا ليــف
ا لنا جم ــة ع ــن ا لحوا ج ــز أم ــا م ا لتج ــا رة ق ــد تك ــون
مرتفعــة  5 3 , 1 .فا لتجزئــة ا أل كــر لإلنتــا ج عــر
ا لحــد ود تعنــي أن ا لتعر يفــا ت فُرضــت مــ ّر ا ت
ن بالنس ــبة إىل البل ــدان الفردي ــة ،هناك مقايضة بني ه ــذه اآلثار ،وهذا يعني أن
التوس ــع يف اتجاه واحد قد يحصل عىل حس ــاب االتجاه اآلخر37.
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اإلطار 8.2
القطاعات الناشئة لتجهيز األغذية في البلدان النامية
ونيجريي ــا ،مي ثّ ــل تجهي ــز األغذي ــة ح ــوايل  50يف املائ ــة م ــن
مجم ــل أنش ــطة التصني ــع (الش ــكل  ،)12.2حي ــث توج ــد
ف ــرص عم ــل ع ـ ّد ة يف املؤسس ــات الصغ ــرى ،والصغ ــرة
52
واملتوس ــطة الحج ــم يف االقتص ــاد غ ــر النظام ــي.
نظ ـ ًرا لطبيع ــة قط ــاع تجهي ــز األغذي ــة يف املس ــار
املتوس ــط ،يو لّ ــد ه ــذا القط ــاع رواب ــط أمامي ــة وخلفي ــة
محلي ــة ودولي ــة قو ي ــة م ــع األنش ــطة الزراعي ــة وغريه ــا
م ــن األنش ــطة غ ــر الزراعي ــة .لك ــن يف ح ــن أن ــه من
املتوق ــع أن ينم ــو الطل ــب ع ــى تجهي ــز األغذي ــة
بش ــكل أ ك ــر يف ع ــدة بل ــدان نامي ــة ،غال ًب ــا م ــا يك ــون
من ــو املجهز ي ــن الصناعي ــن ع ــى نط ــاق واس ــع مقي ـ ًد ا
بإم ــدادات غ ــر موثوق ــة م ــن امل ــواد األ ّو لي ــة املحلي ــة
املتس ــقة الج ــودة ،مب ــا يف ــي يف أغل ــب األحي ــان إىل
52
االعت ــاد ع ــى مدخ ــات الس ــلع املس ــتوردة.
وبه ــدف تحس ــن اإلم ــدادات املوثوق ــة واملط ــردة للس ــلع
الزراعي ــة ،ب ــدأ مج ّه ــزو األغذي ــة التح ـ ّو ل م ــن االس ــتعانة
باألس ــواق الفوري ــة إىل االنخ ــراط يف عق ــود رس ــمية أك ــر
م ــع امل ــزارع .إمن ــا يب ــدو أن الزراع ــة التعاقدي ــة املرتبط ــة
باملجهز ي ــن تظه ــر يف فئ ــات قليل ــة م ــن الس ــلع (أنظ ــر
الج ــزء الثال ــث) .وبه ــدف ض ــان ج ــودة الس ــلع الزراعي ــة،
ت ـ ّم اس ــتكامل املواصف ــات الغذائي ــة العام ــة بش ــكل
50
متزاي ــد مبعاي ــر خاص ــة (أنظ ــر الج ــزء األول).

لطامل ــا ركّ ــزت البح ــوث ح ــول التنمي ــة الزراعي ــة ع ــى
اندم ــاج القط ــاع يف األس ــواق العاملي ــة ،غ ــر أ ّن التح ـ ّو الت
يف األجــزاء الوســطى (التجهيــز والخدمــات اللوجســتية
والبي ــع بالجمل ــة) م ــن سالس ــل قيم ــة املنتج ــات الزراعي ــة
والغذائي ــة يف البل ــدان النامي ــة ق ــد خضع ــت لع ــدد أق ــل
50
م ــن الدراس ــات يف اآلونة األخرية.
و إث ــر االتجاه ــات الس ــائدة يف االقتص ــادات املتقدم ــة
والت ــي تح ّف زه ــا االس ــتثامرات املحلي ــة والدولي ــة املو ّج ه ــة
م ــن القط ــاع الخ ــاص ،غال ًب ــا م ــا ب ــدأ ه ــذا التح ّو ل
بانتش ــار املؤسس ــات الصغ ــرة واملتوس ــطة الحج ــم،
تبعته ــا عملي ــة توطي ــد وتركي ــز .وميك ــن أن تش ـكّل
األج ــزاء الوس ــطى الي ــوم نس ــبة  30إىل  40يف املائ ــة
م ــن القيم ــة املضاف ــة يف سالس ــل القيم ــة الغذائي ــة يف
البل ــدان النامي ــة 5 0 .فف ــي بنغالدي ــش وجمهوري ــة الص ــن
الش ــعبية والهن ــد ع ــى س ــبيل املث ــال ،يتب ـ ّـن أن حص ــة
األج ــزاء الوس ــطى يف هوام ــش التس ــو يق اإلجاملي ــة يف
سالس ــل القيم ــة ل ــأر ّز تق ــارب يف املتوس ــط نس ــبة  32يف
املائ ــة ،يف ح ــن أنه ــا تُق ـ ّد ر بنس ــبة  42يف املائ ــة لسالس ــل
51
القيمــة الخاصــة بالبطاطــا.
ويف أفر يقي ــا الغربي ــة ،يع ـ ّد قط ــاع تجهي ــز األغذي ــة
القط ــاع الفرع ــي األ ك ــر للتصني ــع م ــن حي ــث ف ــرص
العم ــل .وم ــع أن ــه مي ثّــل نس ــبة  5يف املائ ــة فق ــط م ــن
ف ــرص العم ــل يف االقتص ــاد اإلج ــايل لألغذي ــة الزراعي ــة،
إال أن ــه مي ثّــل نس ــبة  30يف املائ ــة يف املتوس ــط م ــن
إج ــايل ف ــرص العم ــل يف القط ــاع الثان ــوي .ويف النيج ــر

املصادر2015 ، Reardon :؛  Reardonوآخرون2012 ،؛  Allenوآخرون. 2018 ،

52,51,50
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أهمية تجهيز األغذية بالنسبة إلى توفير فرص العمل  -أفريقيا الغربية وبلدان مختارة
(الحصة من إجمالي اليد العاملة في قطاع التجهيز)
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الجزء  :2سالسل القيمة العالمية في األغذية والزراعة

روابط سلسلة القيمة العالمية بالتنمية
المستدامة :النتائج البيئية واالجتماعية والصحية

» تو لّ ــد تأث ــرات متعاقب ــة ع ــى أنش ــطة ا إلنت ــاج
املرتبطــة بسلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة واملمتــدة يف
54
بلــدان مختلفــة.
با لت ــايل  ،ف ــإن املناف ــع املتأتي ــة م ــن تخفي ــض
ا لتعر يف ــات تك ــون أ ك ــر ح ــن يت ـ ّم ج ــزء كب ــر م ــن
ا لتجــا رة باملنتجــات ا لزراعيــة ا لغذائيــة مــن خــا ل
سالســل ا لقيمــة ا لعامليــة .و يســتتبع ذلــك تحــ ّو ل يف
تركي ــز ا لسيا س ــات م ــن سيا س ــات ا الس ــتعاضة ع ــن
ا ل ــوا ردات وحامي ــة املنتج ــن املحلي ــن م ــن خ ــا ل
ا لتعر يف ــات  ،إ ىل توف ــر ا لحواف ــز م ــن أج ــل ز ي ــادة
ا لنش ــاط ا القتص ــادي املح ــي ع ــن طر ي ــق تعز ي ــز
56,55
ا لص ــاد رات وا الند م ــاج يف ا لس ــوق ا لعاملي ــة.
ومب ــا أن حص ــة متزاي ــدة م ــن ا لتج ــا رة ا لعاملي ــة
تتحقــق بــن ا القتصاديــات ا لناشــئة وا لناميــة ،
وم ــن املتوق ــع أن ت ــزداد ه ــذه ا لحص ــة أ ك ــر بع ــد ،
ال ميك ــن له ــذه ا الس ــرا تيجية أن تنج ــح إال إذا ت ـ ّم
تنفيذ ه ــا يف أ ك ــر ع ــدد ممك ــن م ــن ا لبل ــدان  ،عوضً ــا
ع ــن ا العت ــاد ع ــى ز ي ــادة إمكاني ــة ا لوص ــول إ ىل
ا ألس ــواق يف ا لبل ــدان املتقد م ــة وحد ه ــا.
ولقــد فرضــت سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة  ،وتطــور
ا ألغذ يــة وا لزرا عــة بشــكل أ وســع  ،متطلبــا ت
متزا يــد ة عــى صعيــد ا لتكنولوجيــا و رأس
ا مل ــا ل ومه ــا را ت ا لي ــد ا لعا مل ــة إلنت ــا ج ا ألغذ ي ــة
وا ملرشو ب ــا ت ( أنظ ــر ا إلط ــا ر  .)5 . 2و ميك ــن تيس ــر
إقا مــة ا لروا بــط بسالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة عــن
طر يــق تشــجيع تحــ ّو ل ا لقطا عــا ت ا ملحليــة
وتنميتهــا .و با لفعــل  ،فــإ ن تنميــة قطــاع تنا فــي
للزرا عــة وا ألغذ يــة تتطلــب وضــع سيا ســا ت
تو فّــر ا لحوا فــز لالســتفا د ة مــن ا لتكنولوجيــا ت
ا لجد يــد ة  ،وتعز يــز ا ملهــا را ت وا لقــد را ت  ،وتيســر
ا لتعــا و ن بــن ا لجهــا ت ا لفا علــة يف ا لقطا عــن
ا لع ــا م وا لخ ــا ص  5 5 , 3 8 .و يف ا لوق ــت ذ ا ت ــه  ،يف ح ــن أن
ا ألســوا ق ا ملفتوحــة مؤا تيــة بصــورة عا مــة للنمــو
ا القتصــا د ي  ،قــد تخ لّــف آثــا ًر ا مختلفــة با لنســبة
إ ىل تحقيــق ا لنتا ئــج ا لبيئيــة وا الجتام عيــة
وا لصحي ــة  .وق ــد تك ــون ا آلث ــا ر ا إل يجا بي ــة
وا لس ــلبية ع ــى ا لس ــوا ء مض ّخ م ــة م ــن خ ــا ل
سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة .
و يجــب أن تكــون رشوط ا لسيا ســا ت ا ملحليــة
متســقة مــع إطــا ر ا لسيا ســا ت ا لتجا ر يــة
لالس ــتفا د ة م ــن ا لف ــرص ا لنا ش ــئة ع ــن ز ي ــا د ة
ا ملشــا ركة يف سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة  .و يجــب
أن يرمــي صا نعــو ا لسيا ســا ت إ ىل إقا مــة بيئــة
ميكــن فيهــا لألغذ يــة وا لزرا عــة أن تعــ ّز ز ميزتهــا
ا لنســبية وأن تكــون تنا فســية يف سالســل ا لقيمــة
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ا لعا مليــة ا لخا صــة با ألغذ يــة ا لزرا عيــة n .

يســتفيد ا لحــوا ر بشــأن ا ملكا ســب ا القتصا د يــة
ا لنا جمــة عــن ا لتجــا رة مــن منا قشــة آثا رهــا
ع ــى ا لبيئ ــة  ،وا نع ــد ا م ا ملس ــا وا ة  ،و بخا ص ــة يف
مج ــا ل تج ــا رة ا ألغذ ي ــة وا ملخ ــا وف بش ــأن ا لصح ــة
وا لتغذ يــة  .و بإ مــكا ن ا لتجــا رة ا لد وليــة  ،وكذلــك
ا ألنشــطة ا القتصا د يــة  ،أن تد عــم ا ملام رســا ت
ا ملســتد ا مة  ،وأن تشــ ّج ع ا ملام رســا ت غــر
ا ملســتد ا مة  ،كــا ميكنهــا أن تو لّــد مجموعــ ًة مــن
ا لنتا ئــج ا لبيئيــة وا الجتام عيــة ( ا إلطــا ر .)9. 2
وسالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة قــا د رة عــى تعز يــز
ا آلث ــا ر ع ــى ا لنتا ئ ــج ا ملس ــتد ا مة  ،ال س ــيام وأنه ــا
تد ع ــم قي ــا م ر وا ب ــط أ وث ــق ب ــن مختل ــف ا لجه ــا ت
ا لفا عل ــة أ ك ــر م ـ ّـا تع ّز زه ــا أش ــكا ل فضفا ض ــة م ــن
ا لتج ــا رة  .م ــن جه ــة  ،ميك ــن أن تتضخ ــم ا آلث ــا ر
ا إل يجا بي ــة وا لس ــلبية ع ــى ا لس ــوا ء م ــن خ ــا ل
سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة  ،و بخا صــة يف ظــل
ا لتج ــا رة ا ملفتوح ــة  .وم ــن جه ــة أخ ــرى  ،ميك ــن
أن تعا لــج تد ا عيــا ت ا ملعرفــة وا لتكنولوجيــا ،
ا لتــي قــد تتعــ ّز ز يف سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة ،
ا ملقا يضــا ت ا لقا مئــة بــن مختلــف ا أل هــد ا ف
ا القتصا د يــة وا لبيئيــة وا الجتام عيــة .

التجــارة وسالســل القيمــة العالميــة والبيئــة
بإمــكان سالســل ا لقيمــة ا لعامليــة املتســقة
م ــع أه ــداف ا لتنمي ــة املس ــتدا مة أن تن ــر
ا لتكنولوجيــات واملامرســات املســتدا مة  ،وأن
تش ـ ّج ع يف ا لوق ــت عين ــه ا إلنتاجي ــة ومن ــو ا لدخ ــل
يف ا لبل ــدان  .كذل ــك  ،م ــن ش ــأن ز ي ــادة املش ــا ركة
يف سالس ــل ا لقيم ــة ا لعاملي ــة أن تز ي ــد ا آلث ــا ر
ا إل يجابيــة لألنظمــة ا لبيئيــة عــر ا لحــدود ،
وأن تســاهم يف ا لتنميــة املســتدا مة .عــى
س ــبيل املث ــا ل  ،ق ــد تلت ــزم ا ل ــركات املوجه ــة
نح ــو ا لتصدي ــر يف بل ــد م ــا بش ــكل أ ك ــر بأنظم ــة
ا الســتدا مة  ،وتســتخدم تكنولوجيــات أنظــف
م ــن ا ل ــركات املحلي ــة ا لتقليدي ــة  ،إ ّم ــا لض ــان
ا الســتجابة للمعايــر ا لعامــة يف ا لبلــد املســتورد
أو بســبب املعايــر ا لخاصــة ا لتــي يفرضهــا ا لــركاء
يف قطــاع ا لطلــب يف سلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة.
تيــر
كــا أن ا لسيا ســا ت ا لتجا ر يــة ا لتــي
ّ
ا ملوا ء مــة بــن ا للوا ئــح ا لتنظيميــة وتحا فــظ عــى
معا يــر عا ليــة لالســتد ا مة عــى ا متــد ا د سالســل
ا لقيمــة ا لعا مليــة  ،ميكنهــا أن تحــول د و ن
لجــو ء ا لــركا ت ا ملتعــد د ة ا لجنســيا ت ا لقــا د رة
بس ــهولة ع ــى نق ــل أ ج ــزا ء م ــن سلس ــلة ا إل نت ــا ج
عــر ا لحــد ود إ ىل ا لتحكيــم ا لتنظيمــي  .عــى
س ــبيل ا ملث ــا ل  ،إ ن ا ألح ــكا م ا ملؤقت ــة ا ل ــوا رد ة يف
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اإلطار9.2
سالسل القيمة العالمية وعمل القطاع الخاص والنتائج البيئية
يف االقتص ــاد الربازي ــي .ك ــا أن القط ــاع مندم ــج جي ـ ًد ا يف
االقتص ــاد العامل ــي وأس ــواق الس ــلع وعلي ــه ،فه ــو يصب ــح
ش ــديد التأث ــر بق ــوى الس ــوق والدع ــوات الدولي ــة إلنت ــاج
أك ــر اس ــتدامة ومع ــدالت أدىن إلزال ــة الغاب ــات.
وش ـكّل اتف ــاق حظ ــر الصوي ــا اس ــتجاب ًة م ــن القط ــاع
الخ ــاص لتصاع ــد الضغ ــوط م ــن املجموع ــات البيئي ــة
واملســتهلكني إزاء اآلثــار البيئيــة لسلســلة القيمــة
العاملي ــة الخاص ــة بف ــول الصوي ــا .وميث ـ ّـل ه ــذا االتف ــاق
التزا ًم ــا دا مئً ــا م ــن جان ــب تج ــار ف ــول الصوي ــا الرئيس ــيني
يف الربازي ــل بع ــدم تس ــويق ف ــول الصوي ــا ال ــذي يت ــم
إنتاج ــه يف املناط ــق الت ــي أُ زيل ــت غاباته ــا بع ــد ع ــام
 2006يف منطق ــة األم ــازون الربازيلي ــة .وحظ ــر الصوي ــا
فري ــد م ــن نوع ــه إذ إن القط ــاع الخ ــاص تح ـ ّرك بش ــكل
ـص مد ّو ن ــة
جامع ــي لالمتث ــال ألنظم ــة الحكوم ــة (تن ـ ّ
الغاب ــات الربازيلي ــة ع ــى وج ــوب الحف ــاظ ع ــى  80يف
املائ ــة م ــن النبات ــات األصلي ــة يف املناط ــق ذات ملكي ــة
خاص ــة يف منطق ــة األم ــازون البيئي ــة) .وقب ــل اتف ــاق حظ ــر
توس ــعت منطق ــة زراع ــة ف ــول الصوي ــا بنس ــبة
الصوي ــاّ ،
 30يف املائ ــة تقري بً ــا م ــن خ ــال إزال ــة األش ــجار يف منطق ــة
األم ــازون ،وتراجع ــت بع ــد ذل ــك بح ــوايل  1يف املائة65 .
ويو فّ ــر اتف ــاق حظ ــر الصوي ــا مث ــالً مفي ـ ًد ا ع ــن كيفي ــة
معالج ــة التج ــارة واألس ــواق الدولي ــة ع ــى نح ــو فع ــال
املقايض ــات ب ــن األه ــداف االقتصادي ــة والبيئي ــة.
ويف ح ــن بق ــي الطل ــب العامل ــي ع ــى ف ــول الصوي ــا قو يً ــا
توس ــع نط ــاق الزراع ــة يف املناط ــق
يف الس ــنوات الالحق ــةّ ،
الت ــي أُ زيل ــت األش ــجار منه ــا والت ــي كان ــت تُس ــتخدم
كم ــراع يف حين ــه وبعده ــا يف منطق ــة س ــرادو البيئي ــة.
وتن ــدرج ه ــذه املناط ــق الحرجي ــة وأرايض الس ــافانا ضم ــن
فئ ــة تنظيمي ــة مختلف ــة تس ــمح يف الوق ــت الح ــارض
لألف ــراد م ــن مال ــي األرايض إج ــراء تغي ــرات مهم ــة يف
غط ــاء األرايض واس ــتخدامها .ويبق ــى احت ــال توس ــيع
نط ــاق ه ــذه املب ــادرات يف سالس ــل قيم ــة ومناط ــق بيئي ــة
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أخ ــرى قا مئً ــا م ــن أجل وق ــف إزال ــة الغابات.
كذل ــك ،ش ــملت االتفاق ــات التجاري ــة الت ــي ت ـ ّم
موس ــعة.
التف ــاوض بش ــأنها مؤخ ـ ًرا أحكا ًم ــا بيئي ــة ّ
وعلي ــه ،تو فّ ــر ه ــذه االتفاق ــات حواف ــز للمنتج ــن العت ــاد
مامرس ــات مس ــتدامة م ــن أج ــل التمك ــن م ــن الوص ــول
إىل أس ــواق جدي ــدة والبق ــاء فيه ــا .وميك ــن الس ــتجابات
السياس ــات العرصي ــة الت ــي تتخ طّ ــى الترشيع ــات
الوطني ــة الحرصي ــة وتض ـ ّم جه ــات فاعل ــة ع ــى الصعي ــد
العامل ــي أن تو فّ ــر حواف ــز اقتصادي ــة وأن تدع ــم تحقي ــق
أه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة الوطني ــة.

تنط ــوي األنش ــطة االقتصادي ــة ع ــى آث ــار بيئي ــة ال تك ــون
ع ــادة ج ــز ًء ا م ــن حس ــابات املنتج ــن للكلف ــة .وه ــذه
اآلث ــار تحص ــل خ ــارج األس ــواق وتو لّ ــد تكالي ــف عىل
املجتم ــع ال ت ُحتس ــب يف أس ــعار املنتج ــات .ولطامل ــا
تتدخ ــل الحكوم ــات ملواءم ــة نتائ ــج الس ــوق م ــع املصال ــح
الجامعي ــة ،وم ــن بينه ــا الرف ــاه االجتامع ــي والبيئ ــي.
و تُس ــتخدم اللوائ ــح التنظيمي ــة املب ــارشة ،والرضائ ــب
ٍ
كأدوات لض ــان أخ ــذ ه ــذه اآلث ــار يف االعتبار.
واإلعان ــات
وخ ــال العق ــود األخ ــرة ،ب ــادر القط ــاع الخ ــاص تدريج ًي ــا
إىل معالجــة العوامــل الخارجيــة االجتامعيــة والبيئيــة يف
مؤسس ــاته بش ــكل طوع ــي.
وب ــات كل م ــن األع ــال التجاري ــة واملس ــتهلكني ي ــدرك
بش ــكل متزاي ــد مس ــتوى االرتب ــاط غ ــر املس ــبوق ب ــن
اقتصاداتنــا ،والبيئــة والرفــاه االجتامعــي .وبالنســبة
إىل البل ــدان املندمج ــة بش ــكل جي ــد يف سالس ــل القيم ــة
العاملي ــة ،ق ــد متت ــد الحواف ــز االقتصادي ــة لنش ــاط
مؤسس ــات األع ــال املرتبط ــة بالعوام ــل الخارجي ــة
البيئي ــة إىل م ــا بع ــد الح ــدود والس ــلطات الوطني ــة.
وتتمث ــل ه ــذه الديناميكي ــة يف زي ــادة مع ــدالت إزال ــة
األح ــراج يف منطق ــة األم ــازون الربازيلي ــة يف مطل ــع
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األلفي ــة الثالث ــة ومنتص ــف العق ــد األول منه ــا.
وخ ــال تس ــعينيات الق ــرن امل ــايض ،ت ــم ع ــزل قطاع
امل ــوايش يف الربازي ــل ع ــن األس ــواق اإلقليمي ــة والعاملي ــة
بفع ــل املخ ــاوف الصحي ــة املتصل ــة بوج ــود م ــرض الحم ــى
القالعي ــة يف القطع ــان املحلي ــة ،يف ح ــن أن زراع ــة ف ــول
الصوي ــا كان ــت ضئيل ــة بفع ــل غي ــاب أن ــواع تت ــاءم م ــع
ظ ــروف الرتب ــة واملن ــاخ املحلي ــة .إضاف ـ ًة إىل ذل ــك ،كان ــت
62
البنيــة التحتيــة اإلقليميــة املالمئــة غائبــة تقري بً ــا.
وق ــد تغ ـ ّـر ه ــذا الوض ــع بفض ــل التق ــدم التكنولوج ــي
يف قطاع ــي األبق ــار وف ــول الصوي ــا ،األم ــر الذي س ـ ّه ل
عملي ــة اإلنت ــاج .ويف الوق ــت عين ــه ،رف ــع من ــو الس ــكان
والدخ ــل مس ــتوى الطل ــب ع ــى األبق ــار وف ــول الصوي ــا،
ع ــى الصعيدي ــن املح ــي والعامل ــي ع ــى الس ــواء .كذل ــك،
و فّ ــر الطل ــب األع ــى الحواف ــز االقتصادي ــة األساس ــية
للمنتج ــن ،مب ــا يُ ح ــدث تغ ــرات كب ــرة يف اس ــتخدام
األرايض وإزال ــة األح ــراج يف منطق ــة األمازون.
ك ــا أفض ــت التنمي ــة االقتصادي ــة الواس ــعة النط ــاق
إىل تطوي ــر البني ــة التحتي ــة .فف ــي منطق ــة األم ــازون
الربازيلي ــة ،س ــاهم رب ــط املناط ــق املعزول ــة م ــن خ ــال
توس ــع ش ــبكات الطرق ــات يف خف ــض تكالي ــف النق ــل،
ّ
وزي ــادة تكام ــل األس ــواق ورف ــع قيم ــة األرايض وبالت ــايل،
و فّ ــر حواف ــز إضافي ــة إلزال ــة الغاب ــات 6 4 ,63 .ويف الوق ــت
ذات ــه ،جعل ــت ه ــذه الق ــوى م ــن الزراع ــة ركي ــزة مهمة

املصادر Nepstad :وآخرون2006 ،؛  Mirandaوآخرون2019 ،؛  ،Nascimentoوآخرون2019 ،؛  Gibbsوآخرون2015 ،؛  Soterroniوآخرون2019 ،؛
67,66,65,64,63,62
منظمة األغذية والزراعة. 2016 ،
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التجــارة وسالســل القيمــة العالميــة
وعدم المســاواة

ا تف ــا ق ا لتج ــا رة ا لجد ي ــد ب ــن ا ال تح ــا د ا أل و ر و يب
وا لســوق ا ملشــركة لبلــد ا ن ا ملخــر وط ا لجنــو يب
تر بــط بشــكل مبــا رش إ لغــا ء ا لتعر يفــا ت با ملعا يــر
57
ا لخا صــة با لرفــق با لحيــوا ن .
كذلــك  ،ميكــن أن تضطلــع سالســل ا لقيمــة
ا لعا مليــة بــد و ر رئيــي يف نــر ا لتكنولوجيــا ت
وا ملام رس ــا ت ا ملس ــتد ا مة ع ــى ا لصعي ــد ا ل ــد و يل .
و يتمثــل جــزء رئيــي مــن ا النتقــا ل إ ىل ا لتنميــة
ا ملســتد ا مة يف ا الســتفا د ة ا لوا ســعة ا لنطــا ق مــن
تكنولوجيــا ت أ كــر كفــا ء ة ونظا فــة  .و بإ مــكا ن
ا ألســوا ق ا ملفتوحــة وا ملشــا ركة يف سالســل ا لقيمــة
ا لعا مليــة أن يح ّف ــزا هــذ ه ا لتنميــة ا لتكنولوجيــة
عــى ا ملســتوى ا لعا ملــي وأن يشــ ّج عا ا نتشــا رها
يف ا لبلد ا ن  .س إمنــا حــن تنغلــق سالســل ا لقيمــة
ا لعا ملي ــة يف أمن ــا ط تجا ر ي ــة مح ــد د ة  ،ق ــد تعي ــق
ا الســتفا د ة مــن ا لتكنولوجيــا ا لنظيفــة .
كذلــك  ،فــإ ن ا إلد ا رة ا لبيئيــة لسلســلة ا إل مــد ا د
به ــد ف ا لح ـ ّد م ــن ا آلث ــا ر ا لبيئي ــة وا لتل ــوث
وا له ــد ر مهم ــة بص ــورة خا ص ــة يف ع ــر سالس ــل
ا لقيمــة ا لعا مليــة  5 9 , 6 0 .وهــذ ا يشــمل إد ا رة
ا لخد مــا ت ا للوجســتية ا لخــرا ء مــع ا لحــ ّد مــن
ا النبعا ثــا ت وا لهــد ر وا لتلــوث مــن ا ألنشــطة
ا للوجســتية ؛ وخيــا را ت ا لنقــل ا ملســتد ا م عــن
طر يــق وســا ئل ا لنقــل ا لبد يلــة وشــا حنا ت مــ َّر د ة
ع ــى نح ــو أ ك ــر ا س ــتد ا مة ؛ وخف ــض ا لتعبئ ــة
وا ســتخد ا م مــوا د ا لتعبئــة ا ملعــا د تد و يرهــا.
ونظــ ًر ا للطا بــع ا لعا ملــي للكثــر مــن سالســل
ا لقيم ــة  ،ف ــإ ن ا لتنس ــيق ا ل ــد و يل أس ــا يس ك ــا
ا ال هتــا م با آلثــا ر ا لبيئيــة ا لتــي ال ميكــن عزوهــا
بســهولة إ ىل بلــد محــد د  ،مثــل ا آلثــا ر ا لنا جمــة
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ع ــن ا لش ــحن أ و ا لط ــرا ن ا ل ــد و يل .
و ميكــن أن تشــكّل ا ملعا يــر ا لخا صــة أيضً ــا أد ا ًة
فعا لــة لجعــل سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة أ كــر
ا ســتد ا م ًة  .وهنــا ك منا فــع بيئيــة وا جتام عيــة
وا ضحــة متأتيــة مــن ا ال لتــزا م مبتطلبــا ت خطــط
إص ــد ا ر ش ــها د ا ت ا الس ــتد ا مة ( أنظ ــر أد ن ــا ه وا لج ــزء
ا لثا ل ــث) 6 8 .وت ــزد ا د برسع ــة حص ــة ا إلنت ــا ج ا لزرا ع ــي
ا ملتأث ــر مبعا ي ــر ا الس ــتد ا مة ؛ وحت ــى ع ــا م ،2 015
حص ــل أ ك ــر م ــن  5 0ملي ــون هكت ــا ر ع ــى ش ــها د ة
بوصف ــه مي ــا رس ا لزرا ع ــة ا لعضو ي ــة  ،ك ــا أن
منا ط ــق ز را ع ــة ا لقط ــن وا مل ــوز وا ل ــكا كا و وا لش ــا ي
ا لت ــي حصل ــت ع ــى ش ــها د ة ا س ــتد ا مة ا زد ا د ت أ ك ــر
م ــن ا لضع ــف ب ــن عا م ــي  2 011و .2 015

تزا منــت ا لز يــا د ة ا لحــا د ة يف مشــا ركة ا لبلــد ا ن
ا لنا ميــة يف ا لتجــا رة ونشــوء سالســل ا لقيمــة
ا لعا ملي ــة م ــع ترا ج ــع كب ــر يف ا لفق ــر ا ملد ق ــع
م ــن ح ــول ا لع ــا مل  6 9 .وغا ل ًب ــا م ــا ت ُعت ــر ا ألس ــوا ق
ا ملفتوحــة أد ا ًة للنمــو ،إمنــا ليســت آ ليــة للحــ ّد
م ــن ا نع ــد ا م ا ملس ــا وا ة  7 0 .با لفع ــل  ،في ــا تط ـ ّو رت
توس ــعت موا ط ــن ع ــد م ا ملس ــا وا ة يف
ا لعومل ــة ّ ،
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ا ل ــر وة وا لد خ ــل د ا خ ــل بل ــد ا ن عد ي ــد ة .
وأش ــا ر تحلي ــل أخ ــر لآلث ــا ر ا ملتأتي ــة ع ــن إ لغ ــا ء
ا لتعر يفــا ت عــى ا ملنتجــا ت ا لزرا عيــة يف 5 4
مــن ا لبلــد ا ن ا ملنخفضــة وا ملتوســطة ا لد خــل إ ىل
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ح ــد وث ز ي ــا د ا ت يف ا لد خ ــل وع ــد م ا ملس ــا وا ة .
وتش ــر ا لنتا ئ ــج إ ىل أن ــه يف ا ملتوس ــط  ،ق ــد يز ي ــد
تحر يــر ا لتجــا رة ا لزرا عيــة مد ا خيــل ا ألرس.
و يف ا لوق ــت ذ ا ت ــه  ،تب ـ ّـن أن إ لغ ــا ء ا لتعر يف ــا ت
ا ملفروض ــة ع ــى ا ل ــوا رد ا ت خ لّ ــف آث ــا ًر ا غ ــر
متجا نس ــة إ ىل ح ـ ّد بعي ــد ب ــن ا لبل ــد ا ن  ،ود ا خ ــل
ا لبلــد ا ن عــى نطــا ق ا ألرس ا ملعيشــية  .و يف 37
م ــن أص ــل  5 4بل ـ ًد ا  ،ق ــد تكس ــب ا لرش يح ــة ا لعلي ــا
ا لبا لغ ــة  2 0يف ا ملا ئ ــة م ــن ا ألرس ا ألغن ــى م ــن
ا لتحر يــر أ كــر مــن ا لرش يحــة ا لد نيــا ا لبا لغــة 2 9
يف ا ملا ئ ــة  ،م ــا يفا ق ــم با لت ــا يل ا نع ــد ا م ا ملس ــا وا ة
ا لنســبية  ،حتــى حــن تكــون مكا ســب جميــع
مجموعــا ت ا ألرس ا ملعيشــية با أل رقــا م ا ملطلقــة .
ع ــى س ــبيل ا ملث ــا ل  ،يف فيي ــت ن ــا م  ،ا رتف ــع د خ ــل
ا ألرس ا ملعيشــية ا ألغنــى  ،بنســبة  2 . 7يف ا ملا ئــة يف
ا ملتوس ــط يف ح ــن ا زد ا د د خ ــل ا ألرس ا ألفق ــر بنس ــبة
 1يف ا ملا ئــة  .وتعتمــد هــذ ه ا آلثــا ر ا ملختلفــة
ع ــى مي ــزا ت ا ألرس ا ملعيش ــية  ،م ــن قبي ــل أمن ــا ط
ا الس ــتهال ك ا ملب ــا رشة وهي ــا كل ا لد خ ــل  ،إمن ــا تد ع ــو
أيضً ــا إ ىل وضــع سيا ســا ت و إجــرا ء ا ت تكميليــة .
وق ــد تك ــون آث ــا ر ز ي ــا د ة ا لتج ــا رة ا لزرا عي ــة
م ــن خ ــا ل سالس ــل ا لقيم ــة ا لعا ملي ــة ع ــى
ا نع ــد ا م ا ملس ــا وا ة أ ك ــر وضو ًح ــا  ،خا ّص ــة وأن
ا لتكنولوجيــا ت ا لجد يــد ة وا لعمليــا ت
ا البتكا ر يــة ا ملصا حبــة لهــا تتطلــب مهــا را ت
أ رف ــع .ل ــذ ا  ،ف ــإ ن ا لتج ــا رة ا لقا مئ ــة ع ــى سلس ــلة
ا لقيم ــة ا لعا ملي ــة ق ــد تق ـ ّو ض إ ىل ح ـ ّد م ــا
ا لفــرص ا ملتا حــة للبلــد ا ن ا لنا ميــة لجنــي ا مليــزة
ا لنســبية ا ملســتند ة إ ىل ا ليــد ا لعا ملــة ذ ا ت
ا مله ــا را ت ا ملتد ني ــة  7 2 .و يف ا مل ــا يض  ،ش ــهد ع ــد د م ــن
ا القتص ــا د ا ت يف جن ــوب رشق آس ــيا من ـ ًو ا رس ي ًع ــا
وتحــ ّو لً إ ىل ا لتصنيــع ا ملتــد ين ا لكلفــة وا ملو ّج ــه
نح ــو ا لتصد ي ــر م ــن خ ــا ل تعز ي ــز سالس ــل ا لقيم ــة
ا إلقليميــة وا لعا مليــة وا ليــد ا لعا ملــة ا ملتد نيــة
ا ملخا ط ــر؛ وق ــد أ ّد ى ذل ــك إ ىل ز ي ــا د ة ا إلنتا جي ــة
و رف ــع ا ألج ــور ،م ــا يتي ــح له ــذ ه ا لبل ــد ا ن أن

س ت تّ ج ــه البل ــدان أحيانً ــا إىل وقف الواردات (مبا يف ذلك من خ ــال متطلبات املحتوى
املح ــي) م ــن املنتجات التي تنطوي ع ــى تكنولوجيا رسيع ــة التطور (مثل لوحات
الطاق ــة الشمس ــية) من أجل حامية االبتكاري ــن املحليني وبالت ــايل ،تحفيز الصناعة
املحلي ــة ،مب ــا يرمي إىل جن ــي منافع املبادر األول م ــن التكنولوجيا األكرث تطو ًرا .وال
تكون هذه السياس ــات الحامئية فعالة س ــوى حني يتبع البلد املعني سياس ــات دعم
58
لض ــان أن تح ّف ــز هذه التداب ــر التنمية املحلي ــة للتكنولوجيا.
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تصب ــح ذ ا ت د خ ــل متوس ــط  .وتش ــر ا ألد لّ ــة ا ألخ ــرة
ا ملســت َم د ة مــن تحليــل سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة
ا ملتصلــة با لتصنيــع يف  5 8بلــ ًد ا إ ىل أنــه  ،رغــم
ا لز يــا د ا ت يف ا إلنتا جيــة بفضــل ا ملشــا ركة يف
ِ
تفــض إ ىل منــو
سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة  ،فهــي مل
يف ف ــرص ا لعم ــل  7 3 .وق ــد يُ ع ــزى ه ــذ ا ا أل م ــر إ ىل أن
ا لتصني ــع أصب ــح أ ك ــر فأ ك ــر كثا ف ــة م ــن حي ــث
رأس ا ملا ل .
وح ــن تك ــون ا لزرا ع ــة ولي ــس ا لتصني ــع مح ــور
ا لرتكي ــز ،م ــن ا ملرج ــح أن تنخف ــض وط ــأة
ا ملتطلب ــا ت م ــن حي ــث رأس ا مل ــا ل وا مله ــا را ت
ا لعا لي ــة ل ــد ى ا لي ــد ا لعا مل ــة  .إمن ــا حت ــى سالس ــل
ا لقيمــة ا لعا مليــة لألغذ يــة ا لزرا عيــة تســتفيد مــن
ا لي ــد ا لعا مل ــة ا ملا ه ــرة  ،وحج ــم ا مل ــزا ر ع وا لوص ــول
إ ىل ا ال ئتــا ن  .وال يتمتــع جميــع ا ملزا رعــن
يف ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة با ملهــا را ت وا لوســا ئل
ا ملطلو بــة العتــا د ا ملام رســا ت ا لزرا عيــة  ،وا ملعا يــر
وا أل هــد ا ف ا للوجســتية ا لتــي يح ّد د هــا رشكا ء
سلســلة ا لقيمــة ا لعا مليــة يف قطــاع ا لطلــب.
و إذ ا كا ن ا لوصــول إ ىل سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة
ممك ًن ــا للمزا رعــن مــن أصحــا ب ا لحيــا زا ت
ا لكب ــرة وذ و ي ا مله ــا را ت ا لعا لي ــة فق ــط  ،ق ــد ي ــزد ا د
ا نعــد ا م ا ملســا وا ة ا الجتام عيــة ا لنســبية  ،رغــم
ا لز ي ــا د ا ت يف متوس ــط ا لد خ ــل  .ك ــا أن ا لتس ــو يق
ا لزرا عــي ا لــذ ي تح ّف ــزه أحيا نًــا سالســل ا لقيمــة
ا لعا ملي ــة ق ــد يه ّم ــش ا ملزا رع ــن ا لفق ــرا ء م ــن
أصحــا ب ا لحيــا زا ت ا لصغــرة ا لذ يــن ال ميكنهــم
تلبيــة ا ملتطلبــا ت ا لصا رمــة  ،حتــى ف يحــا ل
ا زد ا د متوســط ا إلنتا جيــة ا لزرا عيــة  ،وا لذ يــن
يشــا ركون يف جنــي ا ملكا ســب ا القتصا د يــة مــن
جا نــب سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة  .ونظــ ًر ا إ ىل هــذ ه
ا ملخ ــا وف إ زا ء ا لتوز ي ــع  ،م ــن ا ألس ــا يس معا لج ــة
موا ط ــن ا لفش ــل يف ا لس ــوق ا لت ــي متن ــع ا ملزا رع ــن
ا لفق ــرا ء م ــن ا لوص ــول إ ىل ا ألس ــوا ق ا ملر بح ــة
( أنظ ــر ا لج ــزء ا لثا ل ــث لال طّ ــاع ع ــى نق ــا ش ح ــول
مشــا ركة ا ملزا رعــن يف سالســل ا لقيمــة).
و ميك ــن ا لتخفي ــف م ــن موا ط ــن ع ــد م ا ملس ــا وا ة
م ــن خ ــا ل ا عت ــا د منظ ــور ا لنم ــو ا لش ــا مل يف
ا لسيا س ــا ت وم ــع تركي ــز ا ال هت ــا م ع ــى ض ــا ن ع ــد م
إه ــا ل أح ــد  .ع ــى س ــبيل ا ملث ــا ل  ،تس ــتخد م مب ــا د رة
ا ال تحــا د ا أل و ر و يب بشــأن تحليــل سلســلة ا لقيمــة
للتنميــة إطــا ًر ا منهج ًي ــا يركّــز عــى ا لتأثــرا ت
ا القتصا د يــة وا لبيئيــة  ،إمنــا أيضً ــا عــى ا لجوا نــب
ا الجتام عيــة ا لتــي تــر ّو ج للنمــو ا لشــا مل  ،مثــل
رف ــا ه ا ألطف ــا ل  ،وقضا ي ــا ا ملس ــا وا ة ب ــن ا لجنس ــن ،
وا لحق ــوق ا لخا ص ــة ب ــا أل را يض وا ملي ــا ه و رأس ا مل ــا ل
ا الجتام عــي  .و يقــوم تحليــل سلســلة ا لقيمــة
للتنميــة بتزو يــد صا نعــي ا لقــرا را ت مبعلومــا ت
قا مئــة عــى ا ألد لّــة تتصــل با ســرا تيجيا ت ا لتنميــة

ا ملســتد ا مة ا لخا صــة بسالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة .
و بص ــورة عا م ــة  ،يتي ــح ا لحص ــول ع ــى ا ملي ــا ه
وا لطا ق ــة ا ألف ــرا د  -و بخا ص ــة ا لنس ــا ء ا لل ــوا يت
ميض ــن با إلج ــا ل مز ي ـ ًد ا م ــن ا لوق ــت لجم ــع ا ملي ــا ه
وا لوقــود  -ا لفرصــة لالســتفا د ة مــن وقتهــم
بشــكل منتــج عوضً ــا عــن تخصيصــه لتلبيــة
ا الحتيا ج ــا ت ا ألسا س ــية  .وم ــن ا ل ــرو ر ي مب ــكا ن
ا لح ــرص ع ــى أن يحص ــل جمي ــع ا ألطف ــا ل ع ــى
ا لتعليــم وأن يحظــى ا لبا لغــون با لتعليــم مــد ى
ا لحيــا ة  .و ميكــن أن تشــكل متطلبــا ت ا ملهــا را ت
ا لعا ليــة ا ملرتبطــة بسالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة
و بوســا ئل ا إلنتــا ج ا ملســتد ا مة حا فــ ًز ا رئيســ ًي ا
لتحســن ا لروا بــط بــن ا أل هــد ا ف ا لتعليميــة
وأهــد ا ف ا لعمــل ا لال ئــق  .كــا أن تكنولوجيــا
ا إلنت ــا ج ا أل ك ــر حد ا ث ـ ًة ا لت ــي غا ل ًب ــا م ــا تك ــون
رضو ر يــة لالند مــا ج يف سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة
ميك ــن أن تجع ــل قطا ع ــي ا ألغذ ي ــة وا لزرا ع ــة أ ك ــر
جا ذ بيــ ًة لألجيــا ل ا ألصغــر ا ملثقفــة بحيــث تبقــى
يف ا ملنا طــق ا لر يفيــة وتســا هم يف ا القتصــا د ا ت
ا لر يفيــة ا لحيو يــة .
ع

التجــارة وسالســل القيمــة العالميــة واألمــن
ئ
ـذا� والتغذيــة
الغـ ي

بص ــورة عا م ــة  ،ق ــد تش ــكل سالس ــل ا لقيم ــة
مهــا لفــرص ا لتحســن
ا لعا مليــة مصــد ًر ا
ً
ا القتصــا د ي  74 .و بإ مــكا ن ا ملشــا ركة يف سالســل
ا لقيمــة ا لعا مليــة ا لخا صــة با ألغذ يــة ا لزرا عيــة
تحس ــن ا أل م ــن ا لغ ــذ ا يئ ل ــد ى ا ملزا رع ــن م ــن
أن
ّ
أصح ــا ب ا لحي ــا زا ت ا لصغ ــرة م ــن خ ــا ل تعز ي ــز
ا إلنتا جي ــة  ،وه ــذ ا ق ــد يز ي ــد ب ــد و ره ا لد خ ــل يف
ا ملنا طــق ا لر يفيــة  ،و يحــ ّد مــن ا لفقــر يف ا لر يــف
و يح ّف ــز ا لف ــرص ا ملش ـ ّج عة ع ــى ا لنم ــو ( أنظ ــر أيضً ــا
ا لجــزء ا لثا لــث) 7 5 .كــا أن ا لتأثــرا ت ا إل يجا بيــة ،
و بخا ص ــة م ــن خ ــا ل ز ي ــا د ة مس ــتوى ا إلنتا جي ــة ،
ع ــى أس ــوا ق ا ألغذ ي ــة ا ملحلي ــة  ،ميك ــن أن تس ــا هم
أيضً ــا يف ا أل مــن ا لغــذ ا يئ للجميــع 7 7, 7 6 .وتتيــح
ه ــذ ه ا ملكا س ــب لألش ــخا ص رشا ء كمي ــة أ ك ــر م ــن
ا ألغذ ي ــة (مب ــا يز ي ــد ا ملتن ــا ول للطا ق ــة) ورشا ء
أغذ ي ــة أ ك ــر تنو ًع ــا (و با لت ــا يل ز ي ــا د ة ا لتن ــو ع يف
ا ألمن ــا ط ا لغذ ا ئي ــة و ر مب ــا جود ته ــا  ،أ و ا الس ــتثام ر
يف ا إلصح ــا ح وا لرعا ي ــة ا لصحي ــة (وه ــذ ه مح ـ ّد د ا ت
محور يــة للنتا ئــج ا لتغذ و يــة  ،و بخا صــة لــد ى
ا ألطفــا ل) 7 8 .غــر أن ا ملقا يضــا ت ا ملعنيــة معقــد ة ،
وتوج ــد ا ختالف ــا ت كب ــرة ب ــن ا ألقا لي ــم وا ألس ــوا ق .
وح ــن ت ُتّ خ ــذ إج ــراء ات مح ــددة  ،ق ــد تس ــا عد سالس ــل
ا لقيمــة ا لعامليــة أيضً ــا عــى املســاهمة يف ا لحــ ّد
م ــن س ــوء ا لتغذي ــة .وق ــد تش ــمل ا لتدخ ــات تقو ي ــة
ع أنظ ــر «تحلي ــل سلس ــلة القيمة من أجل التنمي ــة» املتاح عىل املوقعhttps:// :
.-europa. eu/capacity4dev/value-chain-analysis-for-development-vca4d
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سالسل القيمة العالمية والمعايير والقضايا
المتصلة بالمنافسة

ا ألغذي ــة املج َّه ــزة مبغذي ــات دقيق ــة مح ــددة (مث ــل
حمــض ا لفوليــك وا لحديــد) قــد ت ُفقــد يف تجهيــز
ا ألغذيــة  ،أو ا لتــي ال يســتهلكها ا لفقــراء عامــة
بشــكل منتظــم أو بكميــات كافيــة .و بإمــكان
سالســل ا لقيمــة ا لعامليــة ا لتــي تعمــل جيــ ًد ا
محس ــنة للسلســلة
واملســتندة إ ىل تكنولوجيــا
ّ
ا لب ــا ردة أن تتي ــح املز ي ــد م ــن ا لتج ــا رة با لفا كه ــة
وا لخض ــا ر ،ا لت ــي ق ــد تتل ــف خ ــا ل نقله ــا .و با لت ــايل ،
ميكنه ــا أن تز ي ــد م ــن تن ــو ع ا ألمن ــاط ا لغذائي ــة
للمســتهلكني يف ا لبلــدان ا لتــي ليســت لديهــا
مي ــزة نس ــبية يف إنت ــاج ا لفا كه ــة وا لخض ــا ر .وأخ ـ ًر ا ،
كل مــن ا لتغليــف وا لتوســيم
ميكــن أن يــؤدي ّ
ا لتغ ــذوي أيضً ــا إ ىل تعز ي ــز ا لطل ــب ع ــى ا ألغذي ــة
املغذي ــة بق ــدر أ ك ــر ،و رمب ــا إ ىل ا لح ـ ّد م ــن ا لطل ــب
عــى ا ألغذيــة ا لكثيفــة ا لطاقــة.
غــر أ ّن ا لتوا فــر ا ملتزا يــد لألغذ يــة ا ملج ّه ــزة
ق ــد أف ــى إ ىل مخ ــا وف إ زا ء مس ــا همة ا لتج ــا رة
وسالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة يف فــرط ا لتغذ يــة
لتوس ــع ا لح ــري وأمن ــا ط
وا لس ــمنة  .كذل ــك  ،أف ــى ا ّ
ا لحي ــا ة ا ملتغ ـ ّـر ة و ز ي ــا د ة ع ــد د ا ألرس ا لت ــي ت ــزا ول
فيه ــا ا لنس ــا ء وا لرج ــا ل أع ــا لً مأج ــورة  ،إ ىل
ا س ــتهال ك أ ك ــر لألغذ ي ــة ا ملج ّه ــزة  .وتش ــر ا ألد لّ ــة
م ــن ا ملكس ــيك إ ىل ز ي ــا د ا ت كب ــرة يف حص ــة ا لطا ق ــة
ا ملســتخد مة مــن ا ألغذ يــة ا لعا ليــة ا لتجهيــز يف
ا ألرس ا لحرض ي ــة ذ ا ت ا لد خ ــل ا ألع ــى  ،وا لت ــي يك ــون
ع ــى رأس ــها ش ــخص مثق ــف ج ـ ًد ا  ،وا لت ــي يش ــا رك
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ا لرج ــا ل وا لنس ــا ء فيه ــا م ًع ــا يف س ــوق ا لعم ــل .
وق ــد ج ــرى تحد ي ــد ع ــد د م ــن أ ولو ي ــا ت ا لتد خ ــل
لعك ــس و ب ــا ء ا لس ــمنة وا أل م ــرا ض غ ــر ا لس ــا ر ية
ا ملرتبط ــة با س ــتهال ك أن ــواع مح ــد د ة م ــن ا ألغذ ي ــة
ا ملج ّه ــزة  ،مب ــا يف ذل ــك ا ألغذ ي ــة ا لت ــي تحت ــوي ع ــى
كمي ــا ت كب ــرة م ــن ا لد ه ــون ا ملش ـ ّب عة وا ملل ــح
وا لس ــكر .وتض ــم ا لتد ا ب ــر ا ملقرتح ــة ف ــرض رضا ئ ــب ،
وتنظي ــم ا إلعالن ــا ت ع ــن ا ألغذ ي ــة  ،وا لرت و ي ــج
لألغذ يــة ا لصحيــة بقــد ر أ كــر مثــل ا لفا كهــة
وا لخضــا ر ،وتحســن توســيم ا ألغذ يــة ا ملج ّه ــزة
وا س ــتخد ا م مك ّو ن ــا ت صحي ــة أ ك ــر يف ا ألغذ ي ــة
ا ملج ّه ــزة  ،8 0 .ف ومث ــة أد لّ ــة ع ــى أن ا لسيا س ــا ت
ا لرا مي ــة إ ىل خف ــض ا س ــتهال ك ا ملرشو ب ــا ت ا ملح ـاّة
با لس ــكر كا ن ــت نا جح ــة يف ع ــد د م ــن ا لبل ــد ا ن
( ا إلط ــا ر  .)10 . 2إمن ــا تتوف ــر فرص ــة أم ــا م
ا لحكوم ــا ت للعم ــل م ــع مؤسس ــا ت ا ألع ــا ل ع ــى
معا لجــة ا لنتا ئــج غــر ا ملتوخــا ة ا لنا جمــة عــن
ا إلجــرا ء ا ت ا ملتخــذ ة ملكا فحــة ا لســمنة n .

إن تح ـ ّو ل ا ألس ــواق ا لزراعي ــة وا لغذائي ــة ه ــو
نتيج ــة مجموع ــة عوا م ــل مث ــل ا لدخ ــل ا ألع ــى ،
لتوس ــع ا لح ــري وا النتق ــا ل ا لتغ ــذوي  .وه ــو ق ــد
وا ّ
حف ــز مع ــدل دخ ــول كب ــر للمتاج ــر ا لك ــرى ع ــى
مســتوى ا لبيــع با لتجزئــة واعتــاد معايــر صا رمــة
بش ــأن ج ــودة ا ألغذي ــة وس ــامتها .ك ــا أن ا لطل ــب
عــى منتجــات مختلفــة وتطبيــق معايــر عامــة
وخاص ــة يف ا لبل ــدان يؤدي ــان إ ىل قي ــام سالس ــل
قيم ــة عاملي ــة أ ك ــر فأ ك ــر تعقي ـ ًد ا .ويف ا لوق ــت
عينــه  ،يتطلــب انتشــا ر سالســل ا لقيمــة ا لعامليــة ،
و بخاصــة تجزئــة عمليــات ا إلنتــاج يف ا لبلــدان ،
تنســي ًق ا عمود يً ــا قو يً ــا وحوكمــة داخــل ا لسالســل
ا لت ــي غا ل ًب ــا م ــا تث ــر املخ ــا وف إزاء احت ــواء ق ــدرة
ا لس ــوق يف ح ــا ل اخت ــاف سيا س ــات املنافس ــة.

المعايـ يـر والوصــول إىل سالســل
القيمــة العالميــة
المعايـ يـر الفنيــة
هن ــا ك أ س ــبا ب عد ي ــد ة للج ــو ء إ ىل إ ص ــد ا ر
ا لشــها د ا ت وا ملعا يــر يف ا ملرا حــل ا ملختلفــة
مــن سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة  .وتســتخد م
ا لحكومــا ت ا أل نظمــة ا لعا مــة وا ملعا يــر لضــا ن
صحــة ا لســلع ا لز را عيــة وا ألغذ يــة ا لتــي تد خــل
أ ســوا قها  ،وســا متها وجود تهــا ا لبيئيــة
وا الجتام عيــة  .و يجــري تنظيــم هــذ ه ا ملعا يــر
مــن خــا ل ا تفا قــا ت منظمــة ا لتجــا رة ا لعا مليــة ،
مثــل ا تفا قيــة ا لحوا جــز ا لتقنيــة أ مــا م ا لتجــا رة
وا تفــا ق تد ا بــر ا لصحــة وا لصحــة ا لنبا تيــة .
وتشــمل ا تفا قيــة ا لحوا جــز ا لتقنيــة أ مــا م
ا لتجــا رة معا يــر ا ملنتــج  ،وا أل نظمــة ا لفنيــة
و إ ج ــرا ء ا ت تقيي ــم ا ال متث ــا ل  ،ك ــا أ نه ــا تو فّ ــر
ا لتخصصــا ت لضــا ن معا ملــة مام ثلــة مــع
ا ملنتجــا ت ا ملســتو رد ة و« ا ملنتجــا ت ا ملشــا بهة »
ا لوطنيــة ا ملنشــأ .أ ّم ــا ا تفــا ق تد ا بــر ا لصحــة
وا لصحــة ا لنبا تيــة  ،فيهــد ف إ ىل ضــا ن وضــع
أ نظمــة لســا مة ا ألغذ يــة وصحــة ا لحيــوا ن
و ا لنبا تــا ت .
ونظ ـ ًر ا إ ىل ا خت ــاف رصا م ــة ا ملعا ي ــر ا لعا م ــة ب ــن
ا لبلــد ا ن عــى طــل سلســلة ا لقيمــة ا لعا مليــة  ،فــإ ن
ا ل ــركا ت ا لخا ص ــة تف ــرض أيضً ــا ا ملعا ي ــر لض ــا ن
قد رتهــا عــى بيــع منتجا تهــا ا لنها ئيــة يف ســوق
محــد د ة  .وتحتــا ج رشكا ت ا لبيــع با لتجزئــة يف
جهــة ا لطلــب إ ىل أن يلتــزم ا ملنتجــون يف ا ملســتوى
ا ملتوســط وا ألعــى با ملعا يــر ا ملرعيــة يف ا لبــاد
ا لتــي يحصــل فيهــا ا الســتهال ك ا لنهــا يئ .

ف ق ــد تش ــمل هذه التدخ ــات التكاليف اإلضافية عىل الجه ــات الفاعلة عىل امتداد
سلس ــلة القيم ــة ،األمر ال ــذي قد يؤثر بدوره عىل سالس ــل القيمة العاملية .وإذا
انبثق ــت األنظم ــة م ــن جهة الطل ــب ،قد يكون الرشكاء يف سالس ــل القيمة العاملية
قادري ــن ع ــى اعتامدها من خالل تنس ــيق أفضل عىل امتداد السلس ــلة.
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اإلطار 10.2
الحد من انتشار الوزن الزائد والسمنة:
سياسات
ّ
الض رائب في المكسيك والتوسيم في شيلي
ع ــى املرشوب ــات املح ـاّة بالس ــكر أفض ــت إىل الح ـ ّد من
اس ــتهالكها بنس ــبة  6يف املائ ــة خ ــال األش ــهر الت ــي تل ــت
دخ ــول الرضيب ــة ح ّي ــز التنفي ــذ .ويف ديس ــمرب/كانون األول
 ،2014بع ــد س ــنة واح ــدة م ــن التنفي ــذ ،قُ ـ ّد ر الح ــد من
االس ــتهالك بنس ــبة  12يف املائ ــة .وش ــهدت األرس الفق ــرة
االنخف ــاض األك ــر يف اس ــتهالك املرشوب ــات املح ـاّة بالس ــكر
بنس ــبة  17.4يف املائ ــة .ويف الوق ــت ذات ــه ،ب ّي ن ــت الدراس ــة
أن اس ــتهالك املرشوب ــات غ ــر املح ـاّة بالس ــكر ق ــد ارتف ــع
بنس ــبة  4يف املائ ــة خ ــال الس ــنة نفس ــها.
ويف ش ــييل ،أفض ــت املخ ــاوف م ــن انتش ــار ال ــوزن الزائد
والس ــمنة ،وبخاص ــة يف صف ــوف األطف ــال ،إىل اتخ ــاذ
إج ــراءات ع ــى مس ــتوى السياس ــات .فف ــي عام ،2016
اع تُ ــر أن  25يف املائ ــة تقري بً ــا م ــن مجم ــوع تالم ــذة
الص ــف األول يف امل ــدارس االبتدائي ــة يف ش ــييل يعان ــون م ــن
الس ــمنة 84 .واس ــتجاب ًة له ــذا الواق ــع ،عم ــدت الحكوم ــة
إىل تنفي ــذ قان ــون توس ــيم األغذي ــة واإلع ــان عنه ــا ،وه ــي
مجموع ــة م ــن السياس ــات الرامي ــة إىل الح ــؤول دون
ح ــدوث ارتف ــاع إض ــايف يف مع ــدالت انتش ــار الس ــمنة ،مبا يف
ذل ــك القي ــود املفروض ــة ع ــى تس ــويق األغذي ــة واملرشوبات
الت ــي تنط ــوي ع ــى كمي ــة عالي ــة م ــن الطاق ــة والس ــكر
والصودي ــوم والده ــون املش ــبعة (مث ــل حظ ــر مبيع ــات
ه ــذه األغذي ــة واملرشوب ــات يف امل ــدارس) ونظ ــام وطني
إلزام ــي لوض ــع بطاق ــة التوس ــيم ع ــى الجه ــة األمامي ــة م ــن
العب ــوة .وق ــد أفض ــت ه ــذه التداب ــر إىل الح ـ ّد من رشاء
املرشوب ــات املح ـ ّـا ة بالس ــكر بنس ــبة  24يف املائ ــة.
وبع ــد نج ــاح تجرب ــة املكس ــيك يف ف ــرض الرضائ ــب ع ــى
املرشوب ــات املح ـ ّـا ة بالس ــكر للح ــد م ــن اس ــتهالكها ،قام ــت
بل ــدان أخ ــرى تواج ــه تحدي ــات يف مج ــال كب ــح اتجاه ــات
ال ــوزن الزائ ــد والس ــمنة بتطبي ــق سياس ــات مامثل ــة .ع ــى
س ــبيل املث ــال ،ن ّف ــذت س ــت م ــدن يف الوالي ــات املتحدة
األمريكي ــة يف ع ــام  2017خط طً ــا لف ــرض الرضائ ــب ع ــى
املرشوب ــات املح ـ ّـا ة بالس ــكر .وتف ــرض بل ــدان مث ــل اململك ــة
العربي ــة الس ــعودية واإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة رضائ ــب
أع ــى حت ــى تاريخ ــه ع ــى املرشوبات املح ـ ّـا ة بالس ــكر.
كذل ــك ،تنش ــط ع ــدة بل ــدان م ــن أج ــل تنفي ــذ تدابري
مث ــل وض ــع بطاق ــات التوس ــيم ع ــى الجه ــة األمامي ــة
م ــن العب ــوة ،مب ــا يف ذل ــك ب ــرو وأوروغواي وإكوادور ،يف
ح ــن أن بلدا نً ــا أخ ــرى تبح ــث يف إمكاني ــة اعت ــاد قان ــون
84
التوس ــيم الخ ــاص بش ــييل كنم ــوذج لوض ــع ترشيعاته ــا.

لق ــد ازداد اس ــتهالك املرشوب ــات املح ـاّة بالس ــكر برسع ــة
يف الع ــامل وارتب ــط بزي ــادة أك ــر يف ال ــوزن واضطراب
الغلوك ــوز واإلصاب ــة باألم ــراض غ ــر الس ــارية مث ــل
الس ــكري م ــن الن ــوع الث ــاين .و تُس ــتخدم السياس ــات العام ــة
بش ــكل متزاي ــد للح ـ ّد م ــن اس ــتهالك ه ــذه املرشوب ــات
والح ــؤول دون اس ــتمرار الزي ــادات يف الس ــمنة واألم ــراض
81
املتصل ــة به ــا.
ويف املكس ــيك ،ظه ــرت الس ــمنة بوصفه ــا مش ــكلة
خط ــرة يف مج ــال الصح ــة العام ــة يف جمي ــع الفئ ــات
العمري ــة خ ــال الس ــنوات األخ ــرة .ويبل ــغ مع ــدل انتش ــار
ال ــوزن الزائ ــد والس ــمنة ل ــدى األطف ــال يف املكس ــيك نس ــبة
 33يف املائ ــة .أ ّم ــا مع ــدل انتش ــار ال ــوزن الزائ ــد والس ــمنة
ل ــدى البالغ ــن ،فيبل ــغ ح ــوايل  70يف املائ ــة ،يف ح ــن أن
مع ــدل انتش ــار الس ــمنة وحده ــا ل ــدى البالغ ــن يبل ــغ 35
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يف املائ ــة تقري ًب ــا.
ويت ــأىت ح ــوايل  70يف املائ ــة م ــن متن ــاول الس ــكر لدى
املكس ــيكيني م ــن املرشوب ــات املح ـاّة بالس ــكر .وق ــد أصب ــح
الح ـ ّد م ــن كمي ــة اس ــتهالك ه ــذه املرشوب ــات منطل ًق ــا
طبيع يً ــا للسياس ــات الرامي ــة إىل خف ــض مع ــدالت ال ــوزن
83
الزائ ــد والس ــمنة يف الب ــاد.
واســتجابة لذلــك ،وافقــت الحكومــة املكســيكية
يف ع ــام  2013ع ــى ف ــرض رض يب ــة غ ــر مبارشة عىل
املرشوب ــات املح ـاّة بالس ــكر ورض يب ــة ع ــى مبيع ــات
بع ــض األغذي ــة الكثيف ــة الطاق ــة به ــدف الح ـ ّد م ــن
انتش ــار ال ــوزن الزائ ــد والس ــمنة يف الب ــاد .ودخل ــت
الرض يب ــة غ ــر املب ــارشة ع ــى املرشوب ــات املح ـاّة بالس ــكر
ح يّ ــز التنفي ــذ يف األول م ــن يناير/كان ــون الث ــاين ،2014
وس ــط اع ــراض كب ــر م ــن جان ــب مص ّن ع ــي األغذي ــة
واملرشوب ــات يف املكس ــيك .وق ــد ُح ـ ّد دت ه ــذه الرض يب ــة
ببي ــزو مكس ــييك واح ــد ل ــكل لي ــر م ــن املرشوب ــات املح ـاّة
بالس ــكر ،م ــا يس ــاوي رض يب ــة بح ــوايل  10يف املائ ــة.
ونص ــت السياس ــة ع ــى أن ــه س ــيتم تعدي ــل الرض يب ــة غ ــر
ّ
املب ــارشة س ــنو يً ا باالس ــتناد إىل م ــؤرش التضخ ــم.
مفص ـ ًـا له ــذا التدخل
وأج ــرت دراس ــة أخ ــرة تقيي ـ ًـا ّ
للسياس ــة الرامي ــة إىل التخفي ــف م ــن وط ــأة ف ــرط التغذي ــة
ونتائجه ــا الس ــلبية ع ــى الصح ــة .وب ّي ن ــت الدراس ــة أن ــه،
رغ ــم ف ــرض ه ــذه الرضيب ــة ع ــى مص ّن ع ــي املرشوبات،
تح ّم ــل املس ــتهلكون ع ــبء الرضيب ــة بش ــكل كام ــل
تقري بً ــا .وق ـ ّد رت الدراس ــة أن الرضيب ــة غ ــر املب ــارشة

املصادر :مقتبس من  Gómezوآخرين2020 ،؛  Taillieوآخرين. 2020 ،
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الخطــط الطوعيــة إلصــدار شــهادات االســتدامة
تتضم ــن خط ــط إص ــد ا ر ش ــها د ا ت ا الس ــتد ا مة
وا ملعا يــر ذ ا ت ا لصلــة قوا عــد طوعيــة تعتمد هــا
مؤسس ــا ت ا ألع ــا ل ؛ وه ــي ترم ــي إ ىل معا لج ــة
ا ألبعــا د غــر ا القتصا د يــة لالســتد ا مة و ميكــن أن
تعــ ّز ز ا لنتا ئــج ا الجتام عيــة وا لبيئيــة  .وتحــ ّد د
هــذ ه ا ملعا يــر ا لطوعيــة لالســتد ا مة ا ملتطلبــا ت
لط ــرق ا إلنت ــا ج يف مج ــا الت مث ــل ا ح ــرا م حق ــوق
ا إلنســا ن ا ألسا ســية ؛ وصحــة ا لعــا ل وســا متهم ؛
ود فــع ســعر عــا دل للمنتجــن مقا بــل منتجا تهــم ؛
ومام رس ــا ت ز را عي ــة متنوع ــة ق ــا د رة ع ــى إد ا رة
ا مل ــوا رد ا لطبيعي ــة ع ــى نح ــو أفض ــل وا لح ـ ّد م ــن
ا آلثــا ر ا لبيئيــة ا لســلبية .
وم ــن ب ــن ا أل مثل ــة ع ــن خط ــط معروف ــة ج ـ ًد ا
إلص ــد ا ر ش ــها د ا ت ا الس ــتد ا مة خط ــة ا لتج ــا رة
ا لعا دلــة ( ا لتــي وضعتهــا منظمــة غــر حكوميــة)
وا ملا ئ ــد ة ا ملس ــتد يرة ح ــول نخي ــل ا لز ي ــت (وه ــي
ق
مبــا د رة متعــد د ة أصحــا ب ا ملصلحــة).
وق ــد وضع ــت أجه ــزة خا ص ــة بإ ص ــد ا ر ا لش ــها د ا ت
بشــكل رئيــي ا ملعا يــر للزرا عــة ا لعضو يــة  ،فيــا
تضــع ا لحكومــا ت أيضً ــا معا يــر وأنظمــة وطنيــة
بشــأن توســيم ا ملنتجــا ت ا لعضو يــة ا ملســتورد ة .
ك ــا أن ا ل ــركا ت ا لخا ص ــة تض ــع معا ي ــر د ا خلي ــة
لالســتد ا مة وأهد ا فًــا يف سالســل ا لقيمــة ا لخا صــة
بهــا ومام رســة أعام لهــا ا لتجا ر يــة  .و ميكــن أن
تختلــف ا لقوا عــد ا لخا صــة با ملعا يــر لجهــة
تفا صيلهــا ورصا متهــا  ،غــر أ ّن جميــع خطــط
إصــد ا ر شــها د ا ت ا الســتد ا مة تقر ي ًب ــا تعا لــج
ا ملقا يضــا ت بــن ا ألبعــا د ا الجتام عيــة وا لبيئيــة
وا القتصا د يــة ( أنظــر ا لجــزء ا لثا لــث).
وتكتــي معا يــر ا الســتد ا مة أهميــة يف ا ألســوا ق
ا لعا مليــة  ،خا صــة با لنســبة إ ىل ا ملنتجــا ت ذ ا ت
ا لقيمــة ا لعا ليــة و ر وا بــط ثا بتــة بسالســل
ا لقيمــة ا لعا مليــة  .كذلــك  ،أفــى ا لطلــب ا ملتنا مــي
للمســتهلكني عــى ا ملنتجــا ت ا لحا صلــة عــى
ش ــها د ا ت ا س ــتد ا مة إ ىل ز ي ــا د ة يف حص ــة ا أل را يض
ا لزرا عيــة ا لخا ضعــة لشــها د ا ت ا الســتد ا مة .
وق ــد حصل ــت حص ــة كب ــرة نس ــب ًي ا م ــن ا لس ــلع
ا الســتوا ئية ا ملزر وعــة يف ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة  ،مثــل
ا ل ـ ّن وا ل ــكا كا و وا لش ــا ي و ز ي ــت ا لنخي ــل وا لقط ــن ،
ع ــى ش ــها د ة  .و يف ع ــا م  ،2 015حص ــل أ ك ــر م ــن
 5 0ملي ــون هكت ــا ر ع ــى ش ــها د ة بوصف ــه أ را ٍض
عضو ي ــة  ،وه ــي مت ثّــل  1 .1يف ا ملا ئ ــة م ــن ا أل را يض
ا لزرا عي ــة يف ا لع ــا مل  .أ ّم ــا ز ي ــت ا لنخي ــل ا لحا ص ــل
ع ــى ش ــها د ة مبوج ــب ا ملا ئ ــد ة ا ملس ــتد يرة ح ــول
نخيــل ا لز يــت  ،فيمثــل نســبة  0 . 0 7يف ا ملا ئــة مــن
ا أل را يض ا لزرا عي ــة يف ا لع ــا مل  .وح ــوا يل ر ب ــع ا ملنا ط ــق
ا ملزر وع ــة با ل ـ ّن وا ل ــكا كا و حا ص ــل ع ــى ش ــها د ا ت

» وق ــد يك ــون م ــن ا ل ــرو ر ي أيضً ــا ا ال متث ــا ل
للمعا يــر ا لخا صــة لضــا ن إ مكا نيــة ا ســتخد ا م
ا ملد خ ــات للغ ــرض ا ملتوخ ــى يف ا ملرا ح ــل ا ألخ ــرة
م ــن سلس ــلة ا لقيم ــة  .ع ــى س ــبيل ا ملث ــا ل  ،يح ـ ّد د
محتــوى ا لقمــح مــن ا لرب وتينــا ت مالء متــه
ألغــرا ض متنوعــة  .و ميكــن أيضً ــا ا ســتخد ا م ا ملعا يــر
ا لخا صــة مــن جا نــب ا لــركا ت  -ا ملتكا ملــة
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عــا د ة بشــكل عمــود ي  -كأد ا ة تســو يق .
وهــي تســمح أحيا نًــا للــركا ت با لتمييــز بــن
ا ملنتج ــا ت و ز ي ــا د ة ا لحص ــص يف ا لس ــوق  .ك ــا أن
ا لتعقيــد يف عمليــا ت ا إلنتــا ج ا ملرتبطــة بسالســل
ا لقيمــة ا لعا مليــة وا لعال مــة ا لتجا ر يــة للمؤسســة
وا ســرا تيجيا ت ا لتســو يق  ،قــد رفــع مســتوى
ا ال هت ــا م بخط ــط إص ــد ا ر ا لش ــها د ا ت م ــن جا ن ــب
طــرف ثا لــث لتأ كيــد ا ال متثــا ل للمعا يــر ا لخا صــة
ع ــى ا مت ــد ا د سالس ــل ا لقيم ــة .
و يتمث ــل تح ـ ٍـد رئي ــي يف خط ــط إص ــد ا ر ا لش ــها د ا ت
يف عمليــة ا لتتبــع  -أي ا لقــد رة عــى تت ّب ــع
أي منت ــج غ ــذ ا يئ ع ــر جمي ــع مرا ح ــل ا إلنت ــا ج
وا لتجهيــز وا لتوز يــع د ا خــل ا لبلــد ا ن و يف
مــا بينهــا .و ميكــن ا ســتخد ا م نظــم ا لبيا نــا ت
لتحســن عمليــا ت ا لتت ّب ــع وا لتقييــم ا ملســتقلة
لال متثــا ل  .عــى ســبيل ا ملثــا ل  ،تتســم نظــم ا لتت ّب ــع
بأهميــة حا ســمة يف خطــط إصــد ا ر ا لشــها د ا ت
لألغذ ي ــة ا لبحر ي ــة  ،حي ــث أن ح ــوا يل نص ــف
ا لنظــم يتطلــب معا يــر سلســلة ا لكفا لــة لضــا ن
عمليــا ت ا لتت بّ ــع ، .ص  8 8كذلــك  ،بإ مــكا ن تطبيقــا ت
ا لتكنولوجيــا ا لرقميــة يف ا ألســوا ق  ،مبــا يف ذلــك
تقنيــة ا لســجالت ا ملغلقــة  ،أن تعــ ّز ز ا لقــد رة عــى
ا لتت بّ ــع يف سلســلة ا لقيمــة ( أنظــر ا لجــزء ا لرا بــع
لال طّــاع عــى نقــا ش حــول ا لتطبيقــا ت ا لرقميــة يف
مجــا ل ا لتت بّ ــع ).
وعــى مســتوى ا ملزرعــة  ،ب ّي نــت ا لتحليــات أنــه
قــد يكــون لال متثــا ل للمعا يــر ا لخا صــة آثــا ر
إ يجا بيــة عــى ا إلنتا جيــة وا لصــا د را ت وا لعمــل .
مثــا  ،ا رتفعــت ا ملد ا خيــل بعــد أن
ً
ففــي كينيــا
ا عتمــد ا ملزا رعــون معا يــر ا لجــود ة ا لتــي يطلبهــا
ا لبا ئعــون ا لد وليــون ملنتجا تهــم  ،ود عمــت
هــذ ه ا لــركا ت تتب ًع ــا أفضــل للمنتــج يف شــبكة
ا إل مــد ا د ا ت بكا ملهــا 8 9 .لكــن ا ألد لّــة ا لتجر يبيــة
ال تــزا ل متبا ينــة  ،وقــد ال يتمتــع ا لكثــر مــن
أصح ــا ب ا لحي ــا زا ت ا لصغ ــرة با لق ــد رة ع ــى
تور يــد ا ألغذ يــة ا لتــي متتثــل للمعا يــر ا لصا رمــة
( أنظ ــر ا لج ــزء ا لثا ل ــث لال طّ ــاع ع ــى نق ــا ش ح ــول
ا ال متثــا ل للمعا يــر ا لخا صــة ضمــن ســيا ق ا لزرا عــة
78,76
ا لتعا قد يــة ) .
ص تعك ــس سلس ــلة الكفال ــة تنفي ــذ املعايري يف جميع مراحل سلس ــلة القيمة ،من
اإلنت ــاج األويل يف مزرع ــة معتمدة وحتى االس ــتهالك النه ــايئ ،مبا يف ذلك جميع
مراح ــل التجهي ــز والتحوي ــل والتصني ــع والتخزين ،حيث أن تق ـ ّدم منتج إىل املرحلة
التالي ــة يف سلس ــلة القيمة يس ــتوجب تغي ًريا يف امللكية.

ق أنظر  https://www.fairtrade.netو https://rspo.org.
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وميكــن أن تتضخــم كلفــة املعايــر غــر املنســقة
يف ا لبل ــدان داخ ــل سالس ــل ا لقيم ــة ا لعاملي ــة  ،أ ك ــر
م ـ ّـا ه ــي ا لح ــا ل يف ا لتج ــا رة ا لثنائي ــة غ ــر املتصل ــة
بسلســلة ا لقيمــة ا لعامليــة  ،خاصــة وأنــه ينبغــي
تنس ــيق ا المتث ــا ل عن ــد كل مرحل ــة م ــن مراح ــل
ا إلنت ــاج ول ــكل س ــوق يت ــم إم ــداده باملنتج ــات يف
نهاي ــة املط ــاف .وميك ــن أن يف ــرض ا المتث ــا ل ع ــى
ا لــركات ا لقيــام با ســتثامرات مكلفــة يف عمليــات
ا إلنتــاج املتكــررة  ،وعمليــات ا لتعبئــة وا لتوســيم
املح ــددة أو إج ــراء عملي ــات عدي ــدة إلص ــدا ر
ا لشــهادات للمنتــج ذا تــه .وتكــون تكا ليــف
ا المتث ــا ل ه ــذه كب ــرة بش ــكل خ ــاص با لنس ــبة
إ ىل املؤسســات ا لصغــرة واملتوســطة ا لحجــم
واملزا رع ــن م ــن أصح ــاب ا لحي ــازات ا لصغ ــرة  ،وه ــي
تشــكل عائ ًق ــا كبــ ًر ا أمــام مشــا ركتهم يف سلســلة
95
ا لقيمــة ا لعامليــة.
كذلــك  ،بإمــكان ا لسيا ســات ا لرا ميــة إ ىل تيســر
ود عــم ا المتثــا ل للمعايــر ا لدوليــة وتنســيق
املعاي ــر و إص ــدا ر ا لش ــهادات أن تح ّف ــز املش ــا ركة
يف سلس ــلة ا لقيم ــة ا لعاملي ــة بق ــدر أ ك ــر .وق ــد
يخ ّف ــف ا لتع ــا ون ب ــن ا ألنظم ــة ع ــى ا لصعي ــد
ا ل ــدو يل وا لتق ــا رب ب ــن معاي ــر ا لج ــودة وا لس ــامة
ع ــبء ا المتث ــا ل و يع ـ ّز ز مش ــا ركة ا ل ــركات يف
ا ألس ــواق ا لعاملي ــة ( أُ نظ ــر ا لج ــزء ا أل ول) 2 5 .وميك ــن
أن تك ــون املب ــاد رات ا لدولي ــة ملامرس ــات ا ألع ــا ل
املســتدا مة  ،مثــل ا التفــاق ا لعاملــي لحقــوق
ا إلنســان  ،مهمــة أيضً ــا ملعا لجــة مســائل ا لتنميــة
املســتدا مة .غــر أن طبيعتهــا ا لطوعيــة قــد تعيــق
إ ىل ح ـ ّد م ــا ا لتق ــدم  ،ح ــن تعك ــس املقايض ــات ب ــن
ا ألهــداف ا القتصاديــة وا الجتام عيــة وا لبيئيــة
وج ــود اخت ــا الت كب ــرة ب ــن املكا س ــب يف ا لقطا ع ــن
ا لخ ــاص وا لع ــام .

م ــن خ ــا ل ا ملعا ي ــر ا لت ــي وضعته ــا منظ ــا ت غ ــر
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حكوميــة وا لقطــاع ا لخــا ص .
وتو فّــر سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة  ،بفضــل آ ليا تهــا
فرص ــا مهمــة
ا لفعا لــة للتنســيق ا لعمــود ي ،
ً
لتطبيــق معا يــر ا الســتد ا مة وموا ء مــة ا ألســوا ق
ا لعا مليــة مــع نتا ئــج ا لتنميــة ا ملســتد ا مة .
و يش ـكّل ا نتش ــا ر خط ــط إص ــد ا ر ا لش ــها د ا ت يف ج ــزء
منــه ا ســتجا ب ًة للوعــي ا ملتزا يــد لــد ى ا ملســتهلكني
إ زا ء ا ملخــا وف ا ملتعلقــة با الســتد ا مة  ،و بخا صــة
يف ا لبلــد ا ن ا ملرتفعــة ا لد خــل  ،إمنــا بشــكل
متزا يــد أيضً ــا يف ا لبلــد ا ن ا لنا شــئة وا لنا ميــة .
ع ــى س ــبيل ا ملث ــا ل  ،إن بطا ق ــة توس ــيم أ و ش ــها د ة
تصــد ر إلنتــا ج ميتثــل للمعا يــر مــن جا نــب
منظمــة ا لتجــا رة ا لعا دلــة  ،أ و ا لتحا لــف مــن
أجــل ا ملنتجــا ت ا لعضو يــة أ و أمطــا ر ا لغا بــا ت ،
تعا لــج ا ملخــا وف ا لبيئيــة وا الجتام عيــة ؛ وتو فّــر
ا ملعلومــا ت للمســتهلكني ليتخــذ وا ا لقــرا را ت
بص ــورة مس ــؤولة ح ــول م ــا يج ــب أن يش ــر وه
وف ًق ــا ألفضليا تهــم وملعتقد ا تهــم ا الجتام عيــة .
وهنــا ك عــد ة مســا ئل تثــر مخــا وف ا ملســتهلكني ،
مب ــا يف ذل ــك س ــا مة ا ألغذ ي ــة  ،وا الس ــتد ا مة ا لبيئي ــة ،
وا لقوا عــد ا الجتام عيــة مثــل عمــل ا ألطفــا ل ،
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وا ملس ــا وا ة ب ــن ا مل ــرأة وا لرج ــل و رف ــا ه ا ملنتج ــن .
المعايـ يـر وتحديــات الوصــول إىل سالســل
القيمــة العالميــة
ميك ــن أن تف ــي خط ــط إص ــدا ر ا لش ــهادات واملعاي ــر
يف ا ألس ــواق ا لدولي ــة إ ىل آث ــا ر إ يجابي ــة غ ــر أنه ــا
تنط ــوي أيضً ــا ع ــى تحدي ــات با لنس ــبة إ ىل صغ ــا ر
املجهز ي ــن واملزا رع ــن ا لذي ــن غا ل ًب ــا م ــا يفتق ــرون
إ ىل ا لقــدرات ا لفنيــة واملا ليــة ا لرضو ر يــة لالمتثــا ل
للمتطلبــات املعقــدة وا لصا رمــة .وهــذا قــد يحــثّ
بائعــي ا لتجزئــة وا لــركات يف قطــاع ا لطلــب إ ىل
ا لح ـ ّد م ــن ا الس ــتعانة باملو ّر دي ــن ع ــى نط ــاق صغ ــر.
وقــد تكــون تكا ليــف ا لعمليــة لرصــد ا المتثــا ل
للمعاي ــر مرتفع ــة ج ـ ًد ا يف ح ــا ل ا لت ــز ّو د م ــن
93
أصح ــاب ا لحي ــازات ا لصغ ــرة.
و يف ا لكثــر مــن ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة  ،ميكــن أن
يه ـ ّد د وج ــود حوا ج ــز أ خ ــرى ا إل نت ــا ج ا ل ــذ ي
يت ــا ىش م ــع ا ملعا ي ــر ا لد ولي ــة  ،مب ــا يف ذ ل ــك
ا ملؤسســا ت ا لتنظيميــة ا لضعيفــة  ،وأ نظمــة
ا لصحــة وا لصحــة ا لنبا تيــة وا لنقــل غــر ا ملال مئــة
إ ن مــن حيــث ا لتصميــم أ و ا لتطبيــق  ،و عــد م
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كفا يــة ا لبنيــة ا لتحتيــة للطا قــة وا مليــا ه .
با لت ــا يل  ،ال ميك ــن ض ـ ّم ا ملزا رع ــن م ــن أ صح ــا ب
ا لحيــا زا ت ا لصغــرة يف سالســل ا لقيمــة ا لتــي
حصل ــت ع ــى ش ــها د ا ت ا س ــتد ا مة س ــوى بفض ــل
د ع ــم خا رج ــي م ــن برا م ــج ا لتنمي ــة  ،وا ل ــرا كا ت
ب ــن ا لقطا ع ــن ا لع ــا م وا لخ ــا ص  ،أ و ا ملنظ ــا ت غ ــر
ا لحكوميــة أ و ا لعمــل ا لجام عــي .

القــوة الســوقية والمنافســة وتوزيـ ـ ــع منافــع
سالســل القيمــة العالميــة
لق ــد أف ــى ا لتح ـ ّو ل يف ا ألس ــوا ق ا لزرا عي ــة
وا لغذ ا ئيــة يف ا لعقــود ا ألخــرة إ ىل تغيــرا ت مهمــة
يف بنــى ا لســوق وا لقــوة ا لســوقية با لنســبة إ ىل
جهــا ت فا علــة مختلفــة  9 6 .كــا أن هيمنــة ا ملتا جــر
ا لكــر ى يف قطــاع بيــع ا ألغذ يــة با لتجزئــة وأهميــة
ع ــد د صغ ــر نس ــب يً ا م ــن رشكا ت ا ألغذ ي ــة ا ملتع ــد د ة
ا لجنســيا ت ســا همت بد و رهــا يف ز يــا د ة ا لتنســيق
ا لعمــود ي يف سلســلة ا لقيمــة ا لزرا عيــة ا لغذ ا ئيــة
وعــ ّز زت ا لتشــد يد عــى سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة
( أنظــر ا لنقــا ش حــول ا لتكا مــل ا لعا مــود ي يف
ا إلط ــا ر  4 .1يف ا لج ــزء ا أل ول).
وهن ــا ك أ د لّ ــة وا ضح ــة ع ــى تركّ ــز ا لس ــوق  ،خا ص ــة
يف مج ــا ل ا لب ــذ و ر 9 7 ،وا أل س ــمد ة  9 8 ،وقط ــاع
ا لتجــا رة با لســلع ا لد وليــة  9 9 ،وتجهيــز ا ألغذ يــة
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الشكل 13.2
تركز سوق البذور بحسب المحاصيل واألقاليم
اختالف درجة ّ
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مالحظة HHI :هو مؤرش  ،Hirschman-Herfindahlوهو مقياس مشرتك لرتكّز السوق يتم تحديده كمجموع حصص السوق املربعة .يف حال كانت رشكة واحدة تحتكر السوق ،يكون
منقسم بالتساوي بني  100رشكة ،يكون مقياس  HHIقدره .100
مقياس  HHIقدره 10.000؛ ويف حال كان السوق
ً
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و بيعهــا با لتجزئــة  .وت تّ ســم أ جــزا ء أ خــرى مــن
قط ــاع ا مل ــوا د ا لز را عي ــة ا لغذ ا ئي ــة بوج ــود ع ــد د
كب ــر م ــن ا ملو ّر د ي ــن  1 0 0 .و يب ـ ّـن ا لش ــكل  1 3 . 2كي ــف
ميكــن أن يختلــف تركّــز ا لســوق بشــكل كبــر
بحســب ا ملحا صيــل وا أل قا ليــم مــن خــا ل ا لنظــر
يف س ــوق ا لب ــذ و ر.
و ميكــن أن يكــون تركّــز ا لســوق وا لقــوة ا لســوقية
مو ّج ًه ــا إ ىل ح ـ ّد م ــا با حت ــكا ر ع ــا م أ و خ ــا ص ،
خا صــة حــن ت ُســتخد م ا ملــوا رد ا لطبيعيــة
ا لن ــا د رة  ،ك ــا يف ح ــا ل إ نت ــا ج ا أل س ــمد ة  .و يتمث ــل
محــ ّر ك آخــر يف كثا فــة ا لبحــوث وا لتنميــة يف
ا لقط ــاع  .ع ــى س ــبيل ا ملث ــا ل  ،م ــن ش ــأ ن وج ــود
ا ســتثام را ت عا ليــة يف ا لبحــث وا لتطو يــر يف
صنا عــا ت ا لبــذ و ر وا لتكنولوجيــا ا ألحيا ئيــة أن
يقي ــم حوا ج ــز تح ــول د و ن ا لد خ ــول إ ىل ا أل س ــوا ق ،
م ــا ق ــد يعي ــق ا ملنا فس ــة .
وغا ل ًب ــا م ــا ميك ــن ر ب ــط ا لق ــوة ا لس ــوقية يف سالس ــل
ا لقيمــة ا لعامليــة با البتــكا رات ا لتــي تو لّــد احتــكا ًر ا
محل ًي ــا ومؤق تً ــا ي ــد ّر فائضً ــا يف ا أل ر ب ــاح .ع ــى
ســبيل املثــا ل  ،ت ُعتــر ســلطة ا لخضــا ر املشــكَّلة
املع ّب ــأة  ،ا لت ــي أدخله ــا صاح ــب ا البت ــكا ر م ــن خ ــا ل
متطلبــات محــددة لصا لــح مو ّر ديــن ومج ّه ز يــن يف

قط ــاع ا لطل ــب  ،ع ــى أنه ــا تضف ــي بعضً ــا م ــن ا لق ــوة
ا لس ــوقية يف ا ألج ــل ا لقص ــر ،أق لّ ــه إ ىل ح ــن دخ ــول
رشكات متنافس ــة إ ىل ا لس ــوق  101 .ل ــذا  ،غا ل بً ــا م ــا
تو لّــد ا البتــكا رات يف سلســلة ا لقيمــة وا الختالفــات
ب ــن املنتج ــات ق ــو ًة س ــوقية يف مواق ــع مح ـ ّد دة ،
و بص ــورة مؤقت ــة إ ىل ح ــن ظه ــور متنافس ــن .
ولطامل ــا ا رتب ــط تركّ ــز ا لس ــوق يف سالس ــل ا لقيم ــة
با لســلوك ا لتواطئــي و با لقــوة ا لســوقية .وهــذا
يرفــع ا ألســعا ر با لنســبة إ ىل املســتهلكني (بفعــل
ا لر يــع ا لناجــم عــن احتــكا ر ا لقلــة) و يخ ّف ضهــا
با لنســبة إ ىل املزا رعــن (بســبب ا لر يــع ا لناجــم
ع ــن احت ــكا ر ا لف ــرد)  ،و يق لّ ــص ا لرف ــاه با لنس ــبة
إ ىل املســتهلكني واملزا رعــن عــى ا لســواء  ،و ينقــل
املكا ســب إ ىل رشكات تجهيــز ا ألغذيــة ا لكــرى
و بائع ــي ا ألغذي ــة با لتجزئ ــة 10 2 .غ ــر أن تركّ ــز
ا لس ــوق ال ي ــؤدي با ل ــرو رة إ ىل ا لتواط ــؤ أو إ ىل
منافســة غــر مثا ليــة .وتبقــى ا ألد لّــة ا لتجر يبيــة
ع ــى س ــوء ا س ــتخدام ا لق ــوة ا لس ــوقية يف ا ألس ــواق
ا لزراعي ــة وا لغذائي ــة ن ــاد رة  ،با لرغ ــم م ــن ا لرتكّ ــز
ا لع ــايل يف ا لس ــوق يف أج ــزاء م ــن سالس ــل ا لقيم ــة
تهيمــن عليهــا بعــض ا لــركات ا لتــي تعتمــد عــى
10 4 , 10 3
ا لتنســيق ا لعمــودي .
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وه ــذا يعك ــس إ ىل ح ـ ّد م ــا ا لصعو ب ــة وا لتعقي ــد
يف تحدي ــد ا لق ــوة ا لس ــوقية .وتش ــر ا ألد لّ ــة غ ــر
ا لرس ــمية إ ىل أن بع ــض ا ل ــركات ا ألق ــوى تف ــرض
بش ــكل أح ــادي رشو طً ــا يف ا لعق ــود  ،وق ــد مت ــا رس
أع ــا لً «غ ــر منصف ــة» 10 5 .إمن ــا م ــن ا لصع ــب
أيضً ــا تحدي ــد مصطل ــح «ع ــدم ا إلنص ــاف» وق ــد
يش ــمل رف ــض وض ــع عق ــد خط ــي  ،ونق ـ ًـا مفر طً ــا
للتكا ليــف واملخاطــر بــن ا لفرقــاء يف املعاملــة ،
أو تغي ــر ا ألس ــعا ر بص ــورة متك ــررة .كذل ــك ،
تعيــق ا لصعو بــات يف إثبــات مامرســات ا لتجــا رة
غــر ا لعادلــة ا ألنظمــة ا لتــي تفرضهــا ا لســلطات
املعني ــة باملنافس ــة  ،إمن ــا ق ــد يس ــا عد إضف ــاء
ا لطاب ــع ا لرس ــمي ع ــى ا لتعام ــات ع ــى ا مت ــداد
سلس ــلة ا لقيم ــة م ــن خ ــا ل ا لعق ــود ع ــى تخط ــي
بع ــض ه ــذه املس ــائل (أنظ ــر ا لج ــزء ا لثا ل ــث).
وال تد ع ــم ا ألد بي ــا ت بص ــورة عا م ــة ا الد ع ــا ء ا ت
10 6
بشــأن ا ســتغال ل منهجــي للقــوة ا لســوقية .

ع ــى س ــبيل ا ملث ــا ل  ،ح ّف ــز د خ ــول رشكا ت ا ألغذ ي ــة
وا لبيــع با لتجزئــة ا لكــر ى إ ىل أســوا ق ا ألغذ يــة
يف ا القتصــا د ا ت ا لنا شــئة وا لنا ميــة ا لقا د مــة مــن
ا لبلــد ا ن ا ملتقد مــة  ،معــدالت ا ملشــا ركة يف سلســلة
ا لقيمــة ا لعا مليــة  ،لكــن ال توجــد أد لّــة وا ضحــة
ع ــى أن ذل ــك ق ــد أف ــى إ ىل ا س ــتغال ل وا س ــع
ا لنط ــا ق للق ــوة ا لس ــوقية  .وق ــد تك ــون آث ــا ر ا لق ــوة
ا لســوقية عــى ا متــد ا د سلســلة ا لقيمــة إ يجا بيــة
أيضً ــا .ع ــى س ــبيل ا ملث ــا ل  ،هن ــا ك أد لّ ــة ع ــى أن
ز ي ــا د ة ا لرتكّ ــز وا لق ــوة ا لس ــوقية ل ــد ى ا لش ــا ر ين
يف قط ــاع ا لطل ــب ق ــد يس ــا عد ع ــى تخط ــي أ وج ــه
ا لخلــل يف ا لســوق ا ملحليــة وا لحكومــة يف ا ملنا طــق
ا لر يفي ــة حي ــث يتوا ج ــد ا مل ــو ّر د و ن  ،خا ص ــة وأنه ــا
قــد تخ ّف ــف ا لحوا جــز ا لهيكليــة ا لقا مئــة يف
ا لس ــوق م ــن خ ــا ل ا لح ـ ّد م ــن تكا لي ــف ا لعملي ــا ت
107
وجع ــل ا لعق ــد أ وض ــح .
n
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الجزء 3
المزارعون
وسالسل القيمة:
نماذج أعمال
للنمو المستدام

يتح ّو ل التحليل في ا لجزء ا لثا لث من
المستوى العالمي إلى مستوى األسرة
الزراعية .ويواجه المزارعون أصحاب
الحيازات الصغيرة عدة قيود تح ّد
من مشاركتهم في األسواق وسالسل
القيمة .وتؤثر هذه القيود أيضً ا على
تطلعا تهم للحصول على ُس بل عيش
أفضل .ويضع النقاش المزرعة داخل
عملية ا لتنمية للنظر في ا ألسواق
وسلوكها .و يشمل ا لتحليل نماذج
األعمال مثل الزراعة التعاقدية
وسالسل ا لقيمة ا لتي تشمل
خطط إصدار شهادات االستدامة.
وهذه النماذج يمكن أن تساعد
على معا لجة ا لقيود ا لتي يواجهها
المزارعون ،ودمجهم في األسواق،
وا لمسا همة في تحقيق ا لنتا ئج
ا القتصادية وا لبيئية وا الجتما عية.

الجزء  :33المزارعون وسالسل القيمة :نماذج أعمال للنمو المستدام

المزارعون وسالسل
القيمة :نماذج أعمال
للنمو المستدام
الرسائل الرئيسية

اإلجراءات الرئيسية

تُساهم األسواق الجيدة األداء
بد و ر رئيسي في ا لنمو ا لزرا عي
و تكمن في صميم عملية ا لتنمية .
فهي تو فِّر آ لية يمكن للمزا رعين من
خال لها ا الند ما ج في ا القتصاد  ،وتتيح
فرص ا لرفع مستوى د خلهم
لهم
ً
و تحسين ُس بل عيشهم .

� تس ــاهم السياس ــات الحكومي ــة ب ــدور حاس ــم يف
دع ــم املش ــاركة يف األس ــواق .وينبغ ــي له ــا اس ــتهداف
املناط ــق الريفي ــة م ــن خ ــال تداب ــر لتحس ــن
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة ،والنهــوض
بالبني ــة التحتي ــة وتعزي ــز أس ــواق العم ــل ،ودع ــم
تهيئ ــة بيئ ــة متكيني ــة مؤاتي ــة ألنش ــطة األع ــال.
� ميك ــن لن ــاذج األع ــال الش ــاملة ،مث ــل الزراع ــة
التعاقديــة ،أن تعالــج القيــود التــي يواجههــا
املزارع ــون يف دخ ــول األس ــواق وسالس ــل القيم ــة.
وميك ــن تس ــهيل ه ــذا النه ــج يف البل ــدان النامي ــة
م ــن خ ــا ل مجموع ــات فعال ــة م ــن املزارع ــن ،وه ــو
يتطل ــب إج ــراءات متع ــددة األوج ــه ومنس ــقة م ــن
الحكوم ــة والقط ــاع الخ ــاص واملجتم ــع امل ــدين.
� ميك ــن تس ــخري األس ــواق الزراعي ــة وأس ــواق
األغذيــة لتحقيــق نتائــج إمنائيــة مســتدامة.
وم ــن ش ــأن تعز ي ــز خط ــة إص ــدار ش ــهادات
االســتدامة الطوعيــة وتطبيقهــا عــى نطــاق
واس ــع أن يعال ــج املقايض ــات ب ــن األه ــداف
االقتصاديــة والبيئيــة واالجتامعيــة.

1

2

يوا جه ا لمزا رعون في كثير من
ا لبلد ا ن ا لنا مية قيو ًد ا كبيرة تح ّد
من إمكانية وصولهم إلى ا ألسواق .
وهذه ا لقيود تكون أ كبر أمام ا لنساء.
و يمكن للمتطلبا ت ا لصا رمة في
سالسل ا لقيمة ا لغذ ا ئية ا لحد يثة أن
تؤدي إلى ز يادة عزلة المزارعين عن
آ لية ا لسوق .
تتسع خيا را ت ا لمزا رعين
بازدياد مشاركتهم في ا ألسواق .
وتتيح لهم ا ألسواق ا لزراعية ا تخاذ
قرا را ت أفضل بشأن ما ينتجونه
وكيفية إ نتا جه وكيفية ا ال ستثما ر في
مزا رعهم وفي أسرهم وفي أنفسهم .
و يمكن أن يفضي ذ لك إ لى تحسين
ُس بل ا لعيش في قطاع ا لزراعة أو في
سا ئر ا لقطا عا ت ا القتصا د ية .

3

التنمية الزراعية المستدامة واألسواق
تد خــل ا أل ســوا ق يف صميــم عمليــة ا لتنميــة ،
فه ــي ا لت ــي تح ـ ّد د لأل نش ــطة وا مل ــوا رد ا ملج ــا ال ت
ا لتــي تكــون فيهــا أ كــر إ نتا جيــة  .ولألســوا ق
ا لحســنة ا أل د ا ء وا لتجــا رة يف قطــاع ا ألغذ يــة
وا لز را عــة أ هميــة عظيمــة يف تحســن ُس ــبل
عيــش ماليــن ا أل شــخا ص  ،و ميكنهــا تحقيــق فوا ئــد
إ ضا في ــة  ،مث ــل ا ملس ــا همة يف ا أل م ــن ا لغ ــذ ا يئ ع ــن
طر ي ــق ض ــا ن نق ــل ا ألغذ ي ــة م ــن منا ط ــق ا لفا ئ ــض
إ ىل منا طــق ا لعجــز.
وتتم يَّ ــز عمليــة ا لتنميــة با لتحــ ّو ل ا لهيــكيل
لالقتص ــاد .وه ــي املس ــا ر نح ــو ز ي ــادة ا لدخ ــل
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وم ــن منظ ــو ر أ ضي ــق  ،يو لِّ ــد ا لتب ــا د ل ا لقا ئ ــم ع ــى
ا أل س ــوا ق ا لز را عي ــة فوا ئ ــد م ــن خ ــا ل ا إل نت ــا ج
و بيــع ا ملنتجــا ت ا لتــي يتخصــص فيهــا ا ملزا رعــون
و يتمتعــون فيهــا مبيــزة نســبية  .و يــؤد ي ذ لــك
إ ىل تهيئــة ا لد خــل ا لــذ ي ميكــن ا ســتخد ا مه
ل ــرا ء ا لس ــلع وا لخد م ــا ت ا ألخ ــرى  ،مب ــا يش ــمل
ا لغ ــذ ا ء ا ل ــذ ي ق ــد يتم َّك ــن ا ملنتج ــون ا آلخ ــر و ن
م ــن توف ــره بكلف ــة أ ق ــل  .ك ــا ميك ــن لألس ــوا ق
يف ا ملــد ى ا لبعيــد أن تحقــق آثــا ًر ا مســتمرة .
و با لنظــر إ ىل أن ا أل فــكا ر يتــم أ يضً ــا تبا د لهــا مــن
خــا ل معا مــا ت ا لســوق  ،تنتــر ا لتكنولوجيــا ت
وتتحس ــن ا إل نتا جيــة  ،و يبنــي ا ملزا رعــون
ا أل فضــل ،
َّ
وأ رسهــم أ صولهــم ا إل نتا جيــة و يســتثمر و ن يف
3
وس ــبل عيشــهم .
ا لتعليــم وا لصحــة ُ
و يتســم ا لــرا ء عــى نحــو متزا يــد با لتحــ ّو ل
مــن أ ســوا ق ا ملعا مــا ت ا لفو ر يــة ا لتقليد يــة
ا لتــي يلتقــي فيهــا ا ملزا رعــون وا لت ّج ــا ر عنــد
بــا ب ا ملز رعــة  ،نحــو سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة
ا ملتكا ملــة عمود يً ــا ا لتــي تحــ ّد د فيهــا ا لعقــود
توقيــت ا ملعا مــات ونطا قهــا ومعا يــر ا لجــود ة
( أ نظ ــر أ يضً ــا منا قش ــة ح ــول تط ــو ر تج ــا رة
ا ألغذ يــة ا لز را عيــة وأ ســوا قها ونشــأ ة سالســل
ا لقيمــة ا لعا مليــة يف ا لجزأ يــن ا أل ول وا لثــا ين ) .
وتوجــد يف ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة سالســل قيمــة
تقليد يــة وحد يثــة عــى ا لســوا ء  ،وتفــي سالســل
ا لقيمــة ا لحد يثــة يف معظمهــا بطلــب ا ملنا طــق
ا لحرض ي ــة ع ــى ا ألغذ ي ــة  .وت ــزد ا د أ يضً ــا ا لتج ــا رة
ا لد وليــة مــن خــا ل سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة n .

وا لقض ــاء ع ــى ا لفق ــر ،وكذل ــك توس ــيع ف ــرص
تحس ــن مس ــتو يات ا لعي ــش وق ــدرة ا ألش ــخاص ع ــى
ا الختي ــا ر ب ــن مختل ــف ُس ــبل ا لعي ــش .
ومــع أن ا لتحليــا ت ا لســا بقة تنا ولــت ا لز را عــة
با عتبا رهــا قطا ًع ــا تقليد يً ــا منخفــض ا إل نتا جيــة
لتوفــر ا لعام لــة وا ملــوا رد ا ألخــرى للقطا عــا ت
ا لحد يثــة ا لرس يعــة ا لنمــو  ،مل يكــن بوســع أ ي
بل ــد أن يخ ــرج م ــن برا ث ــن ا لفق ــر م ــن د و ن قط ــاع
ز را عــي و غــذ ا يئ د ينا ميــي  1 .و يعتمــد يف ا لوقــت
نفس ــه من ــو ا لز را ع ــة ا عت ــا ًد ا حا س ـ ًـا ع ــى طر يق ــة
تطــو ر ا إل نتا جيــة وا لعمــل يف قطا عــي ا لتصنيــع
وا لخد مــا ت  .و يشــمل ا لتحــ ّو ل ا لهيــكيل مســا را ت
ا لنمــو لجميــع قطا عــا ت ا ال قتصــا د  ،وتعتمــد
ه ــذ ه ا لعملي ــة ع ــى ا أل س ــوا ق ا لجي ــد ة ا أل د ا ء
( أ نظــر منا قشــة حــول د و ر ا أل ســوا ق يف ا لتنميــة
يف ا إلط ــا ر . )1 . 3
و با لنظ ــر إ ىل أن ا أل س ــوا ق تُش ــكل ج ــز ًء ا مه ـ ًـا
مــن عمليــة ا لتحــ ّو ل ا لهيــكيل  ،فــإ ن مشــا ركة
ا ملزا رع ــن يف ا لتب ــا د ل ا لقا ئ ــم ع ــى ا أل س ــوا ق
أ مــر أ ســا يس للتنميــة ا ملســتد ا مة وا لقضــا ء
ع ــى ا لفق ــر .وم ــن ش ــأ ن ض ــا ن ا تص ــا ل ا لفق ــرا ء
با أل ســوا ق ا لجيــد ة ا أل د ا ء أن ير بطهــم عــى نحــو
أفضــل بعمليــة ا لتنميــة .
و بصف ــة عا م ــة  ،يُ س ــا هم ا لوص ــول إ ىل ا أل س ــوا ق
يف ا لتنميــة ليــس فقــط مــن خــا ل تحقيــق
ا لنم ــو ا ال قتص ــا د ي  ،ب ــل وكذ ل ــك ع ــن طر ي ــق
توف ــر ف ــرص تُ ِّك ــن ا ملزا رع ــن م ــن ا س ــتخد ا م
قد رتهــم عــى كســب ا لد خــل لتحســن حيا تهــم .
و يعتم ــد ا ال ند م ــا ج يف ا أل س ــوا ق وا ال س ــتفا د ة م ــن
جميــع أ د وا رهــا وآثا رهــا يف توســيع ا لتنميــة
ا الجتام عيــة بد رجــة كبــرة عــى ا لحكومــا ت
وا لرتتيبــا ت ا ملتخــذ ة بشــأ ن ا لتعليــم وا لصحــة
وا ال ئت ــا ن وا لحص ــول ع ــى ا لطا ق ــة وا ملي ــا ه
أ 2
وا ملنا فســة وسيا ســا ت أ خــرى .

المشاركة في األسواق في سياق البلدان النامية

يف ظ ــل بيئ ــة ا ألس ــوا ق ا لت ــي تش ــهد تح ـ ّو الت
مطــرد ة  ،ا زد ا د ت ا لتجــا رة ا لد وليــة بصــورة
ملحوظــة  ،وتر بــط سالســل ا لقيمــة ا ملتطــورة
ا لعا ملي ــة وا ملحلي ــة ع ــى ح ــد س ــوا ء ا ملزا رع ــن
با ملســتهلكني  ،مــا أد ى إ ىل إ يجــا د فــرص أفضــل .
وم ــع ذل ــك  ،ال ي ــزا ل ا لكث ــر م ــن ا ملزا رع ــن يف
ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة  ،و بخا صــة أصحــا ب ا لحيــا زا ت
ا لصغــرة  ،مهمشــن ومســتبعد ين مــن عمليــة
ا لتنمي ــة وال يت ــا ح له ــم س ــوى ا لوص ــول إ ىل
ا ألســوا ق ا لتقليد يــة أ و غــر ا لرســمية ا لضعيفــة

أ أك ــد  ،Amartya Senالحائ ــز ع ــى جائزة نوبل يف االقتص ــاد لعام  ،1998األهمية
تقييم ملس ــاهمة ذلك وحدوده يف
الكب ــرة للوص ــول إىل األس ــواق يف التنمية وأجرى
ً
تعزي ــز الحري ــات الفردية .وأش ــار يف عمله إىل أن عدم إمكانية الوصول إىل األس ــواق
ميكن أن يُ ش ــكل مص ــد ًرا لتقييد الحريات.
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اإلطار 1.3
مدى مساهمة األسواق الحسنة األداء في التنمية

ميكــن للتحـ ّول الهيــكيل أن ينشــأ بصفــة عامة عــن الزيادات
يف إنتاجيــة العاملــة ،تليهــا الزيــادات يف الدخــل التــي ميكن أن
ت ُح ِّفــز الطلــب وتهيــئ فــرص العمــل وتُشـ ِّجع النمــو االقتصادي.
وتعـ ّد التكنولوجيــات
املحســنة ،واالســتثامر يف التعليــم
َّ
واملهــارات ،وأســواق العمــل الجيدة األداء ،ورأس املال،
واملنتجــات أساســية يف هــذه العمليــة.
وتعنــي زيــادات اإلنتاجيــة يف الزراعــة أنه بوســع عدد أقل
مــن النــاس إنتــاج قدر أكرب مــن األغذية .ويتجــه الناس إىل
تــرك الزراعــة بحثًــا عن فــرص اقتصاديــة أفضل يف املدن .ويف
ظــل أســواق العمــل الجيــدة األداء ،يتح َّول العامل مــن الزراعة
إىل قطاعــات االقتصــاد األخــرى ،مثــل التصنيــع والخدمات،
للحصــول عــى فــرص للعمــل .وتو فِّــر مدخراتهم رأس املال
الــذي يغـ ّذ ي النمــو .وتشــهد املجتمعات توسـ ًعا حرض يًــا ،وتن ّو ع
األرس الريفيــة مصــادر دخلهــا عــن طريــق الحصول عــى عمل
مأجــور أفضــل يف القطــاع الريفــي غري الزراعي الــذي يربط
أيضً ــا الزراعــة بســائر قطاعــات االقتصاد.
وتربــط أيضً ــا أســواق املنتجــات قطــاع الزراعة بســائر
القطاعــات االقتصاديــة .وتحـ َّد د روابــط أماميــة مع أســواق
املنتجــات الزراعيــة نظـ ًرا لــدور الزراعــة يف (  )1توفــر أغذية
منخفضــة الكلفــة للعــال ،مــا يُشــكل األســاس لنمــو اإلنتاجيــة
يف االقتصــاد األوســع؛ (  )2وتوريــد املدخــات الالزمة
لقطاعــات األغذيــة والتصنيــع؛ (  )3وتســويق الصــادرات
لكســب العمــات األجنبيــة الرضوريــة الســترياد الســلع
املصدر Timmer :و.2008 . Selvin

الرأســالية التــي تعــزز النمــو االقتصــادي بقــدر أكــر .وهناك
أيضً ــا روابــط خلفيــة مهمــة مــن خالل أســواق املدخالت
الالزمــة لإلنتــاج الزراعــي ،مثــل البــذور ،والعاملة ،واآلالت،
واملــواد الكيميائيــة الزراعيــة ،وكذلــك الخدمــات بصــورة
متزايــدة .ومــن خــال هذه الروابــط ،ميكــن للزراعة أن
تُشــكل محـ ّركًا للنمــو االقتصــادي يف مرحلــة مبكــرة مــن عمليــة
التنميــة وميكــن أن تو فِّــر قــوة رئيســية للحــد مــن الفقــر.
وعــى طــول هذا املســار نحو التحـ ّول الهيــكيل ،ترتاجع
األهميــة النســبية للزراعــة يف االقتصــاد يف ظــل ازديــاد نصيب
الفــرد مــن الدخــل (الشــكل  .)1.3ويســتهلك النــاس منتجات
وخدمــات أكــر يف ظل ازديــاد ثرائهــم تدريجيًــا ،بينام يزداد
الطلــب عــى األغذيــة مبعدل أقــل .وهذه املرحلــة األخرية من
التحـ ّول الهيــكيل تشــكل اقتصــا ًد ا يبلــغ فيــه نصيــب الفرد من
الناتــج املحــي اإلجــايل مســتويات مرتفعة نســبيًا ،وت ُســاهم
الزراعــة يف جــزء صغــر مــن الناتج املحيل اإلجــايل .من ذلك
عــى ســبيل املثــال أن الزراعــة يف عام  2017ســاهمت بحوايل
 0.9يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجاميل يف الواليــات املتحدة
األمريكيــة مقابــل مــا متوســطه  21.4يف املائــة يف االقتصادات
األقــل منـ ًوا .ويف هــذه املرحلة األخــرة من التحـ ّول يف الواليات
املتحــدة األمريكيــة  -التــي رمبــا تحققــت يف مثانينيــات القرن
املــايض  -أصبحــت الزراعــة متكاملــة متا ًمــا مــع القطاعات
األخــرى من خالل األســواق الجيــدة األداء وباتــت إنتاجية
العاملــة يف مختلــف القطاعــات متســاوية.

1
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التحول الهيكلي عبر البلدان :حصة الناتج المحلي اإلجمالي للزراعة ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في عام2017
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تم تجميع البيانات من دراسات قياس مستويات املعيشة (غانا  ،2013مالوي  ،2011أوغندا  ،2012فييت نام )2008

تكــون أ قــل تنا فســية ( أ نظــر ا لجــزء ا لثــا ين ) .
وم ــع ذل ــك  ،ال ميك ــن ل ــكل ش ــخص أن يرتب ــط
بسالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة  ،ال ســيام عند مــا ال
تتوا ف ــر ا لظ ــروف ا لت ــي مت ِّك ــن م ــن ا لوص ــول إ ىل
ا ألس ــوا ق  .وغا ل بً ــا م ــا يبي ــع ا ملزا رع ــون أصح ــا ب
ا لحيــا زا ت ا لصغــرة يف ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة
منتجا تهــم ألســوا ق صغــرة ومحليــة و با ئعــن
غــر نظا ميــن وفئــا ت ســكا نية منخفضــة ا لد خــل .
وا لوا قــع أن معظــم ا ملزا رعــن يبيعــون منتجا تهــم
يف ا ألس ــوا ق  ،ولك ــن مش ــا ركتهم م ــن حي ــث ا لحج ــم
ا لــذ ي يقومــون بتســو يقه مــن إنتا جهــم  ،ليســت
كبــرة يف ا ملتوســط .
وال يعن ــي ذل ــك أن ا ألرس معزول ــة متا ًم ــا ع ــن
ا ألســوا ق  .فمعظــم ا ألرس يف ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة
تشــا رك يف ا ألســوا ق ا لنظا ميــة أ و غــر ا لنظا ميــة
ع ــى ح ــد س ــوا ء  ،ولك ــن حج ــم مبيعا ته ــا صغ ــر.
وقليــل منهــم با ئعــون صا فــون .
وت ــر ز بيا ن ــا ت ا ملس ــح ا ألرسي ا ملزا رع ــن يف ا لبل ــد ا ن
ا لنا مي ــة ا لذ ي ــن ال يبيع ــون س ــوى ج ــزء م ــن
إنتا جه ــم  ،وه ــذ ا ا لج ــزء ميك ــن أن يك ــون صغ ـ ًر ا
يف كث ــر م ــن ا ألحي ــا ن  .م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل ا ملث ــا ل
أن ا ملزا رع ــن يف غا ن ــا يبيع ــون يف ا ملتوس ــط ح ــوا يل
 4 6يف ا ملا ئ ــة م ــن إنتا جه ــم م ــن ا ملحا صي ــل (م ــن
حيــث ا لقيمــة) و يحتفظــون بأ كــر مــن ا لنصــف
لالســتهال ك ا ملنــز يل ( ا لشــكل  .)2 . 3و يف مــا و ي
وأ وغن ــد ا  ،يش ــا رك ا ملزا رع ــون يف ا ألس ــوا ق ا لزرا عي ــة
ا لت ــي يبيع ــون فيه ــا ح ــوا يل  21يف ا ملا ئ ــة و  3 0يف
ا ملا ئ ــة م ــن إنتا جه ــم م ــن ا ملحا صي ــل ع ــى ا لت ــوا يل .
و يف ا لزرا ع ــة ا أل ك ــر توج ًه ــا نح ــو ا لتس ــو يق
ا لتجــا ر ي يف فييــت نــا م  ،ت ُشــر ا لبيا نــا ت إ ىل أن
متوس ــط نس ــبة ا إلنت ــا ج ا ألرسي ا ملب ــاع يف ا ألس ــوا ق
ق ــد بل ــغ  52يف ا ملا ئ ــة يف ع ــا م .2 0 0 8

ا ألد ا ء أ و ا لت ــي ال تعم ــل إ ال ع ــى نط ــا ق مح ــي
محــد ود للغا يــة .
و يف كثــر مــن ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة  ،ال ســيام يف
أفر يقيــا  ،أ ثبتــت ا لتد خــات ا ملتجهــة مــن
ا لقمــة إ ىل ا لقا عــد ة و عمليــا ت تحر يــر ا أل ســوا ق
وا لتجــا رة يف مثا نينيــا ت ا لقــرن ا ملــا يض عــد م
فعا ليتهــا يف د مــج كثــر مــن ا ملزا رعــن يف
ا أل ســوا ق وتحســن ُس ــبل معيشــتهم  .وكا ن ذ لــك
يع ــزى يف كث ــر م ــن ا لح ــا ال ت إ ىل إ خفا ق ــا ت
ا لســوق ا لتــي تك ّب ــل ا ملزا رعــن بقيــود متنعهــم
م ــن ا ال س ــتجا بة لحوا ف ــز ا أل س ــعا ر ،وه ــو م ــا ي ــد ل
عــى ا لحا جــة إ ىل مجمو عــة مــن ا لسيا ســا ت
وا ال ســتثام را ت ا لعا مــة ا لتــي تتســنى معا لجــة
ا لقي ــود وجوا ن ــب ع ــد م ا ملس ــا وا ة ا ملح ـ ّد د ة ،
ب
وا ســتكام ل تحر يــر ا أل ســوا ق .
وتوجــد حا ل يً ــا يف ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة مجمو عــة
م ــن سالس ــل ا لقيم ــة ا لت ــي تر ب ــط ا ملزا رع ــن
با أل ســوا ق ا لنظا ميــة و غــر ا لنظا ميــة عــى حــد
ســوا ء  .و يجــري تطو يــر بعــض سالســل ا لقيمــة
لتلبيــة طلــب ا ملســتهلكني مــن ذ و ي ا لد خــل
ا ملرتفــع يف ا ملنا طــق ا لحرض يــة مــن خــا ل ا ملتا جــر
ا لك ــر ى ( أ نظ ــر ا لج ــزء ا أل ول)  .وتتي ــح سالس ــل
فرص ــا كبــرة
ا لقيمــة ا لعا مليــة يف ا لوقــت نفســه
ً
أ مــا م ا ملزا رعــن يف ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة للمشــا ركة
يف ا أل س ــوا ق ا لد ولي ــة ع ــى أ س ــا س م ــا يتمتع ــون
ب ــه م ــن مي ــزة نس ــبية ب ــد لً م ــن ا العت ــا د فق ــط
عــى صنا عــا ت ا لتجهيــز ا ملحليــة ا لتــي ميكــن أن
ب يف مثانينيات القرن املايض ،أكد توافق آراء واش ــنطن دور قوى الس ــوق يف
االقتص ــاد باعتباره ــا اآللية الرئيس ــية لتخصيص امل ــوارد وأوىص بتقليص دور القطاع
الع ــام .ويف بع ــض البلدان ،خاصة يف أفريقيا ،كش ــفت هذه السياس ــات املتجهة من
القم ــة إىل القاع ــدة عن أداء ضعيف وأس ــفرت عن من ــو اقتصادي بطيء وارتفاع يف
مس ــتويات ع ــدم املس ــاواة .وكان هذا التأثري واض ًح ا بصف ــة خاصة يف الزراعة يف ظل
انس ــحاب الدول ــة ،ما أثر عىل االس ــتثامرات يف املنافع العامة ،مث ــل البحث والتطوير
والبني ــة التحتية اإلنتاجية.
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ا تس ــا قها ع ــى ا لس ــوا ء  ،ف ــإ ن تج ــا ر ا لقط ــاع ا لخ ــا ص
ال يش ــر و ن ا ملنتج ــا ت م ــن ه ــؤالء ا ملزا رع ــن أ و
يش ــرطون هوا م ــش عا لي ــة  .وت ــؤد ي مس ــا فا ت
ا لنقــل وجــود ة ا لبنيــة ا لتحتيــة ذ ا ت ا لصلــة
إ ىل تبا يــن معــدالت ا لتســو يق ا لتجــا ر ي بــن
ا ملزا رع ــن  ،وه ــو م ــا ال تعكس ــه ص ــورة ا ملتوس ــطا ت ،
ك ــا ه ــو مب ـ ّـن يف ا لش ــكل  .2 . 3م ــن ذل ــك ع ــى
ســبيل ا ملثــا ل أن ا ملزا رعــن يف ا ملنا طــق ا لقر يبــة
م ــن ا مل ــد ن وا لق ــرى يتمي ــزو ن عمو ًم ــا با رتف ــاع
مســتوى مشــا ركتهم يف ا ألســوا ق مقا رنــة با ملــزا ر ع
ا لبعي ــد ة ع ــن ا ألس ــوا ق .
وا ملعلومــا ت يف ا ملنا طــق ا لر يفيــة مكلفــة أيضً ــا ،
وق ــد ال يتمك ــن ا ملزا رع ــون م ــن ا لحص ــول ع ــى
معلومــا ت عــن ا ملشــر ين وا ألســوا ق ومســتو يا ت
ا ألســعا ر .وترتفــع تكا ليــف ا لبحــث ا ملرتبطــة
با لعث ــور ع ــى تا ج ــر ،وا ملس ــا ومة  ،وا لتف ــا وض ع ــى
ا لصفقــة  ،وا ال تفــا ق عليهــا .وهــذ ه ا لتكا ليــف
ثا بتــة  ،أي أن ا ملزا رعــن ميكنهــم  ،مبجــرد
حصولهــم عــى ا ملعلومــا ت ا لرضو ر يــة  ،بيــع أي
كمي ــة م ــن د و ن ز ي ــا د ة كب ــرة يف ه ــذ ه ا لتكا لي ــف.
وق ــد يتع ـ ّذ ر ع ــى ا ملزا رع ــن أصح ــا ب ا لحي ــا زا ت
ا لصغــرة ا لذ يــن يفتقــرو ن إ ىل ا لحجــم ا لكبــر
يف ا إلنتــا ج وا ملبيعــا ت أن يتغلبــوا عــى هــذ ه
ا لتكا ليــف ا لثا بتــة  .وغا ل ًب ــا مــا تتأ لــف معظــم
ا إل م ــد ا د ا ت ا ملعروض ــة يف ا ألس ــوا ق  ،ال س ــيام
ا ألغذ ي ــة ا ألسا س ــية  ،م ــن إنت ــا ج ا ملزا رع ــن ا أل ك ــر
4
حج ـ ًـا وا لذ ي ــن ميتلك ــون ق ــد ًر ا أ ك ــر م ــن ا مل ــوا رد .

وهــذ ه ا ملعا مــات ا لضعيفــة ا لقا مئــة عــى ا لســوق
ال تضيــف كثــ ًر ا إ ىل ا لســيولة ا لتــي متتلكهــا
ا ألرسة وا لت ــي تس ــا هم ب ــد و ر حا س ــم يف ا نتش ــا ل
ا ملزا رع ــن أصح ــا ب ا لحي ــا زا ت ا لصغ ــرة م ــن
حا لــة شــبه ا لكفــا ف ( ا لشــكل  .)3 . 3وتتأ لــف
نس ــبة كب ــرة م ــن د خ ــل كث ــر م ــن ا ألرس ا ملعيش ــية
ا لزرا عي ــة م ــن قيم ــة ا إلنت ــا ج ا ل ــذ ي تحتف ــظ
ب ــه يف ا ملن ــزل لالس ــتهال ك  ،وا ألج ــور ا لت ــي
غا ل ًب ــا مــا تكســبها مــن ا لعمــل غــر ا لنظا مــي
خ ــا رج ا ألس ــوا ق ا لزرا عي ــة وا لح ــوا الت ا ملا لي ــة
وا لتحو يــات .وتعتمــد ا ألرس ا ملعيشــية ا لزرا عيــة
ع ــى ه ــذ ا ا لد خ ــل الس ــتكام ل إنتا جه ــا م ــن
ا ألغذ ي ــة  ،و يد خ ــل كث ــر م ــن ه ــذ ه ا ألرس ضم ــن فئ ــة
ا ملش ــر ين ا لصا ف ــن يف أس ــوا ق ا ألغذ ي ــة .

ف
المشــاركة ي� األســواق وتكاليــف المعامــات

يفــر ا رتفــاع تكا ليــف ا ملعا مــات ا لقا مئــة عــى
ّ
ا لس ــوق إ ىل ح ــد كب ــر ا نخف ــا ض مع ــدالت ا ملش ــا ركة
يف ا ألس ــوا ق يف ا لبل ــد ا ن ا لنا مي ــة  .م ــن ذل ــك ع ــى
س ــبيل ا ملث ــا ل أن ا لكث ــر م ــن ا ملزا رع ــن ق ــد تت ــا ح
له ــم ف ــرص مح ــد ود ة للمش ــا ركة يف ا ألس ــوا ق
بســبب ضعــف ا لبنيــة ا لتحتيــة وضيــق ُس ــبل
ا لوص ــول إ ىل ا لطرق ــا ت  ،وه ــو م ــا يف ــي إ ىل ا رتف ــاع
تكا ليــف ا لنقــل  .وتز يــد تكا ليــف ا ملعا مــات
ملتغــر ة ا لســعر ا لــذ ي يد فعــه ا ملزا رعــون مقا بــل
ا
ّ
ا ملد خ ــات  ،وتخ ّف ــض م ــا يحصل ــون علي ــه م ــن
ســعر ملنتجا تهــم  .و با لنظــر إ ىل تشــتت ا ملزا رعــن
جغرا ف يً ــا وصغ ــر حج ــم إ مد ا د ا ته ــم وع ــد م
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و يــؤد ي ا رتفــاع تكا ليــف ا ملعا مــات وا لبحــث يف
ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة إ ىل ضعــف أســوا ق ا ملنتجــا ت
وا ملد خ ــات .و يس ــفر ذل ــك أيضً ــا ع ــن إخفا ق ــا ت
بنيو ي ــة يف ا ألس ــوا ق  -ع ــد م ا س ــتقرا ر ا ألس ــعا ر
وفق ــد ا ن أس ــوا ق ا ال ئت ــا ن وا لتأم ــن  .م ــن ذل ــك ع ــى
س ــبيل ا ملث ــا ل أن ا مل ــزا ر ع يف س ــيا ق ا القتص ــا د ا ت
ا لنا ميــة توا جــه صعو بــا ت كبــرة يف ا لحصــول
ع ــى ا ال ئتام ن ــا ت أل ن ا لبن ــوك تحج ــم يف كث ــر م ــن
ا ألحيــا ن عــن إقرا ضهــا بســبب ضعــف ضام نا تهــا
وا فتقا رهــا إ ىل ا ملعلومــا ت .و يحــد ا الفتقــا ر
إ ىل ُس ــبل ا لوص ــول إ ىل ا لتأم ــن م ــن ا لق ــد رة ع ــى
ا لتخفيــف مــن مخا طــر ا إلنتــا ج و يعيــق ا الســتثام ر
ا لزرا ع ــي  .وه ــذ ه ا إلخفا ق ــا ت يف ا ألس ــوا ق ميك ــن أن
ت ــؤد ي إ ىل إ يج ــا د أفخ ــا خ للفق ــر تتم يَّ ــز ب ــد و رة
م ــن ا نخف ــا ض ا الس ــتثام را ت وت ــد ين ا إلنتا جي ــة
وضعــف ا لد خــل  ،خا صــة با لنســبة إ ىل ا ملزا رعــن
أصحــا ب ا لحيــا زا ت ا لصغــرة .
وهن ــا ك أيضً ــا قي ــود أخ ــرى ميك ــن أن تع ــزل ا مل ــزا ر ع
عــن ا ألســوا ق ا لحد يثــة  .وتتط لّــب ا ملبيعــا ت

غ ــر أن مع ــدالت مش ــاركة أصح ــاب الحي ــازات
الصغ ــرة يف األس ــواق وسالس ــل القيم ــة العاملي ــة
لل ـ ّن وال ــكاكاو أو الخض ــار ميك ــن أن تك ــون مرتفع ــة.
و تُش ــر بيان ــات املس ــح األرسي إىل وج ــود عالق ــة
إ يجابي ــة ب ــن نس ــبة إنت ــاج األرس املعيش ــية املب ــاع
يف األس ــواق وحج ــم املزرع ــة (الش ــكل  .)4 . 3م ــن
ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــال أن امل ــزار ع الصغ ــرة الحج ــم
موج ــودة يف أدىن س ــلم توز ي ــع مس ــاحات امل ــزار ع يف
غان ــا ،والت ــي تص ــل مس ــاحتها إىل  0.4هكت ــارات،
تبي ــع  35يف املائ ــة م ــن إنتاجه ــا يف األس ــواق.
أم ــا امل ــزار ع الك ــرى الت ــي تتص ـ ّد ر  2 0يف املائ ــة
م ــن توز ي ــع مس ــاحات امل ــزار ع وتز ي ــد مس ــاحتها
ع ــى  6 . 2هكت ــار ،فيف ــوق مع ــدل مش ــاركتها يف
األس ــواق  5 0يف املائ ــة .ويف فيي ــت ن ــام ،ال تختل ــف
مع ــدالت املش ــاركة يف األس ــواق ع ــن ه ــذا النم ــط،
ولكنهــا أعــى كثــ ًرا بالنســبة إىل جميــع مســاحات
امل ــزار ع ،م ــا ي ــدل ع ــى تك بّ ــد املزارع ــن يف البل ــد
ت ــدين تكالي ــف املعام ــات مقارن ــة ب ــاألرس املعيش ــية
الزراعي ــة يف م ــاوي وأوغن ــدا.
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الشكل 5.3
رب األسرة (بالدوالر األمريكي بحسب
متوسط مجموع دخل األسر المعيشية بحسب جنس ّ
أسعار عام )2011
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م ــن خ ــا ل سالس ــل ا لقيم ــة ا لحد يث ــة  ،مث ــل
ا ملتا ج ــر ا لك ــر ى  ،م ــن ا ملزا رع ــن ق ــد رة ع ــى توف ــر
ا ســتمرا ر ية ا لعــرض وتلبيــة ا ملتطلبــا ت ا لصا رمــة
لس ــا مة ا ألغذ ي ــة وجود ته ــا .وم ــن ش ــأن ا الفتق ــا ر
إ ىل معلوم ــا ت ع ــن معا ي ــر ا لج ــود ة  ،وضي ــق ُس ــبل
ا لوصــول إ ىل ا لتكنولوجيــا  ،وا نخفــا ض ا ملهــا را ت
ا إل د ا ر يــة وا للوجســتية  ،أن يجعــل مــن ا لصعــب
ع ــى كث ــر م ــن ا ملزا رع ــن أصح ــا ب ا لحي ــا زا ت
ا لصغــرة يف ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة توفــر ا إل مــد ا د ا ت
5
لسالســل ا لقيمــة ا لحد يثــة .
و عــى ســبيل ا ملثــا ل  ،أ ســفرت عمليــا ت ا لتفتيــش
ع ــن مخ لّف ــا ت مبي ــد ا ت ا آلف ــا ت يف ا ل ــوا رد ا ت
يف ا ال تح ــا د ا أل و ر و يب يف ع ــا م  2 01 3ع ــن رف ــض
 10يف ا ملا ئــة مــن ا لفا صوليــا ء وا لبــا زال ء ا لتــي
وصلــت إ ىل موا نئهــا  .وخــا ل ا لســنة نفســها ،
شــهد ت صنا عــة تصد يــر محا صيــل ا لبســتنة يف
كينيــا  ،ا لتــي تقــ َّد ر قيمتهــا مببلــغ  9 3 0مليــون
د وال ر أ مر يــي  ،ترا ج ًع ــا بنســبة  5 0يف ا ملا ئــة يف
ا لص ــا د را ت ا إلجام لي ــة  .وأ ث ّــر ذ ل ــك بش ــكل كب ــر
ع ــى صغ ــا ر ا ملزا رع ــن يف كيني ــا ا لذ ي ــن تُش ــر
ا لتقا ر يــر إ ىل أ نهــم ينتجــون حــوا يل  8 0يف ا ملا ئــة
6
م ــن ه ــذ ه ا لص ــا د را ت .

وهن ــا ك أيضً ــا تج ــا رب ناجح ــة .فف ــي إثيو بي ــا،
ُس ــجلت تحــ ّو الت يف سلســلة قيمــة حشيشــة ا لحــب
ا لحبش ــية ا لت ــي ت ُش ــكل أه ــم غ ــذاء رئي ــي يف
ا لبلــد .وأدى انخفــاض تكا ليــف ا لتجهيــز وازديــاد
ا لطلــب عــى املنتجــات ا لســهلة ا لتحضــر وا لجيــدة
إ ىل ز ي ــادات يف مع ــدالت املش ــا ركة يف ا ألس ــواق
وتحس ــن إنتاجي ــة امل ــزا ر ع يف املناط ــق ا لت ــي
ّ
7
تر بطه ــا ص ــات جي ــدة باملراك ــز ا لحرض ي ــة.
وتتبا ي ــن إ مكا ني ــة وص ــول ا مل ــزا ر ع إ ىل ا ألس ــوا ق مب ــا
أن تكا ليــف ا ملعا مــات تســفر عــن تبا يــن كبــر
يف معــدالت ا ملشــا ركة يف ا ألســوا ق  .و با لنســبة
إ ىل ا لكثــر مــن ا ملزا رعــن يف ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة ،
يق ّي ــد ا فتق ــا د ا ألس ــوا ق أ و ضع ــف أد ا ئه ــا ق ــرا را ت
ا إلنتــا ج وا ســرا تيجيا ت ا لتبــا دل .
وأه ــم م ــا ينش ــأ ع ــن ه ــذ ه ا لقي ــود م ــن آث ــا ر ع ــى
ا لنم ــو وا لتنمي ــة ه ــو أن ــه م ــن غ ــر ا ملمك ــن فص ــل
مجموع ــة كا مل ــة م ــن ا لق ــرا را ت ع ــى مس ــتوى
ا ألرسة ا ملعيشــية ا لزرا عيــة عــن بعضهــا ا لبعــض .
وع ــى س ــبيل ا ملث ــا ل  ،عند م ــا ال تعم ــل ا ألس ــوا ق
بص ــورة جي ــد ة  ،ال ميك ــن فص ــل ا لق ــرا ر ا ملتعل ــق
بتحد ي ــد م ــا يت ــم إنتا ج ــه وكيفي ــة ذل ــك ع ــن
ق ــرا ر تحد ي ــد م ــا يت ــم ا س ــتهال كه وحج ــم ذل ــك
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الشكل 6.3
متوسط النسبة المئوية إليرادات مبيعات األسر المعيشية من مجموع دخلها بحسب
رب األسرة
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ا الس ــتهال ك .و يعن ــي ا فتق ــا د ا ألس ــوا ق أن ــه بوس ــع
ا ملزا رع ــن ا ختي ــا ر تنو ي ــع إنتا جه ــم مب ــا يُ ع ـ ِّـر ع ــن
أمنا طهــم ا لغذ ا ئيــة بــدلً مــن ا ألخــذ با ســرا تيجيا ت
ا لتخص ــص ا لت ــي تز ي ــد ا لكف ــا ء ة  ،وا العت ــا د ع ــى
8
ا ألســوا ق يف ا ســتهال كهم .
وتوا ج ــه ا ملزا رِع ــا ت مس ــا و ئ أ ك ــر م ــن نظرا ئه ـ ّن
ا لرج ــا ل  ،إذ تق ـ ّـل ف ــرص وصوله ــن إ ىل ا ألس ــوا ق
و رأس ا مل ــا ل ا الجتام ع ــي  ،وت ــؤد ي ا لف ــروق ب ــن
ا لجنس ــن إ ىل ز ي ــا د ة ا لعوا م ــل ا لت ــي تح ـ ِّد د
ا ملجموعــة ا لوا ســعة مــن معــدالت ا ملشــا ركة
يف ا ألس ــوا ق يف ا لبل ــد ا ن ا لنا مي ــة  .وت ــد ّر ا ألرس
ا ملعيش ــية ا لت ــي ترأس ــها نس ــا ء د خ ـ ًـا أق ــل بكث ــر
م ــن ا ألرس ا ملعيش ــية ا لت ــي يرأس ــها رج ــا ل ( أنظ ــر
ا لش ــكل  .)5 . 3و يف كث ــر م ــن ا لبل ــد ا ن  ،ت ُش ــا رك
ا ألرس ا ملعيشــية ا لتــي ترأســها نســا ء يف ا ألســوا ق
بد رج ــة أق ــل كث ـ ًر ا م ــن ا ألرس ا ملعيش ــية ا لت ــي
يرأس ــها رج ــا ل ( أنظ ــر ا لش ــكل .)6 . 3
وتعتمــد أيضً ــا ا لقــرا را ت ا ملتعلقــة بكيفيــة
توز ي ــع ا لعام ل ــة د ا خ ــل ا ألنش ــطة ا لزرا عي ــة
وخا رجه ــا ع ــى ا ألس ــوا ق  .و ميك ــن للعام ل ــة غ ــر
ا لزرا عي ــة أن تُك ِّم ــل ا لد خ ــل ا لزرا ع ــي وتو فِّ ــر أد ا ة
مهم ــة إلد ا رة ا ملخا ط ــر ع ــن طر ي ــق تنو ي ــع مص ــا د ر

ا لد خ ــل  .و يد ف ــع ع ــد م وج ــود عم ــل لق ــا ء أج ــر
جي ــد  -وه ــو م ــا ميك ــن أن يرتب ــط أيضً ــا با نخف ــا ض
مســتو يا ت ا لتعليــم  -ا ملزا رعــن إ ىل ا لنظــر إ ىل
كلفــة عملهــم با عتبا رهــا متد نيــة للغا يــة .
و بين ــا يوا ج ــه ا ملزا رع ــون « أج ــر ا لظ ـ ّـل » ا ملنخف ــض
ه ــذ ا  ،فإ نه ــم مييل ــون إ ىل توف ــر مز ي ــد م ــن ا لعام ل ــة
ا ألرس ي ــة يف ا لعم ــل ا لزرا ع ــي  .وكل ــا كا ن حج ــم
ا لزرا ع ــة أصغ ــر كل ــا ا زد ا د ت كثا ف ــة ا لعام ل ــة ،
م ــا ي ــؤد ي إ ىل عالق ــة عكس ــية ب ــن غل ــة ا لهكت ــا ر
ا لوا ح ــد وحج ــم ا ملزرع ــة  -وه ــو م ــا يال َح ــظ يف كث ــر
م ــن ا ألحي ــا ن م ــن د و ن أن يك ــون مفهو ًم ــا بص ــورة
كا مل ــة  .و يغل ــب ع ــى ا مل ــزا ر ع ا لصغ ــرة ا لحج ــم
تحقيــق غــات أعــى للهكتــا ر ا لوا حــد مقا رنــة
با مل ــزا ر ع ا أل ك ــر حج ـ ًـا  ،ولك ــن إنتا جي ــة ا لعا م ــل
تك ــون أق ــل بكث ــر و با لت ــا يل يك ــون نصي ــب ا لف ــرد
9
م ــن ا لد خ ــل أق ــل نس ــب يً ا.
و ميك ــن أيضً ــا أن تك ــون مع ــدالت ا ألخ ــذ
با لتكنولوجيــا مرتبطــة بفقــد ا ن ا ألســوا ق .
و يأخ ــذ ا ملزا رع ــون ا لذ ي ــن يش ــا ركون يف ا لس ــوق
عــى ا أل رجــح با لتكنولوجيــا ت ا لجد يــد ة أ كــر مــن
ا ملزا رعــن ا لذ يــن تنخفــض معــدالت مشــا ركتهم
يف ا لس ــوق  .وال توج ــد ل ــد ى ا ألرس ا ملعيش ــية ا لت ــي
تضي ــق ُس ــبل وصوله ــا إ ىل ا ألس ــوا ق حوا ف ــز قو ي ــة
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وا لتس ــميد  ،و إ زا ل ــة ا ألعش ــا ب ا لض ــا رة  ،م ــن د و ن
ا لحا جــة إ ىل ا إلرشا ف عليهــم  ،و با لتــا يل بكلفــة
أق ــل مقا رن ــة با لعام ل ــة ا ملأج ــورة  1 3 .وهك ــذ ا ،
تتط ــور أحج ــا م ا مل ــزا ر ع ط ــوا ل عملي ــة ا لتح ـ ّو ل
ا لهي ــكيل و يف ظ ــل خ ــروج ا لس ــكا ن م ــن قط ــاع
لتغــر ا ت يف منــو ا لســكا ن
ا لزرا عــة  ،مد فوعــة با
ُّ
ا لر يفيــن وا لتحســينا ت ا لتــي تطــرأ عــى
14
ا لتكنولوجيــا وا لهجــرة مــن ا لر يــف إ ىل ا ملــد ن .
و يتب ـ َّـن م ــن ا ألدل ــة ا ملس ــتمد ة م ــن عملي ــا ت
ا لتع ــد ا د ا لزرا ع ــي ترا ج ــع متوس ــط حج ــم ا ملزرع ــة
خ ــا ل ا لف ــرة م ــن ع ــا م  19 6 0إ ىل ع ــا م  2 0 0 0يف
ا لبلــد ا ن ا ملنخفضــة ا لد خــل وا لبلــد ا ن ا ملتوســطة
ا لد خ ــل م ــن ا لرش يح ــة ا لد ني ــا  ،بين ــا ا زد ا د
12
حجمهــا يف ا لبلــد ا ن ا ملرتفعــة ا لد خــل .
و يف ظــل تبا طــؤ متوســط ا لنمــو ا لســكا ين يف آســيا
( أنظ ــر ا لج ــزء ا أل ول) وا س ــتمرا ر خ ــروج ا لس ــكا ن
م ــن ا لزرا ع ــة  ،م ــن ا ملتوق ــع أن يتبا ط ــأ ا لنم ــو
ا لســكا ين يف ا ملنا طــق ا لر يفيــة بحلــول منتصــف
لتوس ــع ا لحــري با لفعــل
ا لقــرن  1 5 .و
يتجس ــد ا ّ
َّ
يف ا س ــتقرا ر متوس ــط أحج ــا م ا مل ــزا ر ع أ و حت ــى
ا زد يا د ه ــا .م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل ا ملث ــا ل أن بيا ن ــا ت
ا ملس ــح ا ألرسي تش ــر إ ىل أن متوس ــط حج ــم ا ملزرع ــة
يف فيي ــت ن ــا م ا زد ا د من ــذ ع ــا م  19 9 2م ــن  0 .16إ ىل
 16ج
 0 . 5 4هكتــا ر.
وال تــزال أفر يقيــا حال ًي ــا ر يفيــة يف أغلبهــا ،إذ
يعي ــش ح ــوايل  4 0يف املائ ــة م ــن س ــكانها يف املناط ــق
الحرض ي ــة .وازداد ع ــدد س ــكانها الر يفي ــن بأ ك ــر
م ــن ثالث ــة أضع ــاف م ــا ب ــن عام ــي  195 0و  2 018من
 19 6ملي ــون نس ــمة إىل  74 0ملي ــون نس ــمة؛ ورغ ــم
التوس ــع الح ــري ،م ــن املتوق ــع أن يعي ــش
اس ــتمرار
ّ
يف املناط ــق الر يفي ــة م ــن أفر يقي ــا أ ك ــر م ــن ملي ــار
15
(  )1نس ــمة بحل ــول ع ــام . 2 05 0
و ميك ــن أ يضً ــا لب ــط ء مع ــد ل من ــو ا إل نتا جي ــة يف
قطا عــي ا لتصنيــع وا لخد مــا ت أن يســا هم يف
ا نخفــا ض معــد ال ت ا لتحــ ّو ل ا لهيــكيل وترا جــع
أ حجــا م ا ملــزا ر ع يف ا ملســتقبل  1 7 .د وتشــهد
ا ملــزا ر ع يف ا ملتوســط د ا خــل ا لبلــد ا ن ا أل فر يقيــة
ترا ج ًع ــا يف أ حجا مه ــا  .م ــن ذ ل ــك ع ــى س ــبيل
ا ملث ــا ل أن بيا ن ــا ت ا ملس ــح ا أل رسي ت ُش ــر إ ىل
ترا ج ــع متوس ــط حج ــم ا ملز رع ــة يف م ــا و ي يف م ــا
ب ــن عا م ــي  2 0 0 4و  2 011م ــن  1 . 0 8إ ىل 0 . 6 7
هكتــا ر ( ا لشــكل . )7. 3

تشــجعها عــى تبنــي ا لتكنولوجيــا ت ا لجد يــد ة
و ز يــا د ة إنتا جيتهــا كونهــا ال توا جــه ســوى طلبهــا
ا لخ ــا ص ا ل ــذ ي رسع ــا ن م ــا تف ــي ب ــه ا لز ي ــا د ا ت
ا لصغ ــرة يف ا إلنت ــا ج  .أم ــا ا مل ــزا ر ع ا ملند مج ــة
بص ــورة جي ــد ة يف ا ألس ــوا ق  ،فإ نه ــا توا ج ــه طلب ــا ت
مج َّم عــة عــى ا لســلع  ،و يتــا ىش ســلوكها إ زا ء
تبنــي ا لتكنولوجيــا مــع ا لعا ئــد ا لــذ ي تتوقعــه
3
م ــن بي ــع مز ي ــد م ــن ا إلنت ــا ج .
و يف س ــيا ق ا ألس ــوا ق ا لنا مي ــة  ،يتأث ــر كث ــر م ــن
ا لقــرا را ت  ،مبــا فيهــا ا لقــرا را ت ا ملتعلقــة بكيفيــة
تحقيــق ا أل هــد ا ف ا الجتام عيــة  ،مثــل ا الســتثام ر
يف ا لتعليــم وا لصحــة  ،با ألســوا ق ا لضعيفــة
ا ألد ا ء  .و ميك ــن أن يؤث ــر ا الفتق ــا ر إ ىل أس ــوا ق
ا لتأمــن وا ال ئتــا ن يف موا جهــة ا لظــروف ا لجو يــة
ا لســيئة تأثــ ًر ا كبــ ًر ا عــى ا الســتثام را ت ا لحا ســمة
يف تعلي ــم ا ألطف ــا ل  .و يف ك ــوت د يف ــوا ر ،ع ــى
ســبيل ا ملثــا ل  ،متيــل ا ألرس ا ملعيشــية ا لر يفيــة
ا لت ــي توا ج ــه صد م ــا ت بفع ــل س ــوء ا أل مط ــا ر إ ىل
تخفيــض معــدالت ا ال لتحــا ق با ملــد ا رس بنســبة
ت ــرا وح ب ــن  3 0و  5 0يف ا ملا ئ ــة  1 0 .و يف هن ــد و را س ،
يحقــق أطفــا ل ا ألرس ا ملعيشــية ا لر يفيــة ا لتــي ال
توج ــد أما مه ــا س ــوى ف ــرص مح ــد ود ة للوص ــول إ ىل
أســوا ق ا ال ئتــا ن نتا ئــج تعليميــة أقــل  .وا زد ا د ت
تل ــك ا آلث ــا ر ا لس ــلبية ح ــد ة ع ــى م ــا يب ــد و بس ــبب
ا لصد م ــا ت ا لت ــي أد ى إ ليه ــا س ــوء أح ــوا ل ا لطق ــس
11
أثن ــا ء إ عص ــا ر ميت ــش .

ّ
ـكل
حجــم المزرعــة واألســواق والتحــول الهيـ ي

مت ثّــل ا لزرا عــة إحــد ى ا ملهــن ا القتصا د يــة ا لرئيســية
يف ا لع ــا مل  .وا لوا ق ــع أن أ ك ــر م ــن  6 0 0ملي ــون
مزرع ــة تو فِّ ــر ا لد خ ــل وف ــرص ا لعم ــل مللي ــا را ت
ا ألش ــخا ص في ــا تنت ــج ا لغ ــذ ا ء وا مل ــوا د ا لخ ــا م
لرش يحــة ســكا نية متنا ميــة ا لعــد د ومتزا يــد ة
ا لوف ــرة  .و ت ُش ــر ا لتقد ي ــرا ت إ ىل أن ح ــوا يل 9 0
يف ا ملا ئ ــة م ــن ه ــذ ه ا مل ــزا ر ع يعتم ــد يف أغل ــب
ا ألحي ــا ن ع ــى ا لعام ل ــة ا ألرس ي ــة ا لت ــي ت ــرا وح ب ــن
 7 0و  8 0يف ا ملا ئ ــة م ــن ا أل را يض ا لزرا عي ــة يف ا لع ــا مل
وتنت ــج ح ــوا يل  8 0يف ا ملا ئ ــة م ــن ا ألغذ ي ــة يف ا لع ــا مل
م ــن حي ــث ا لقيم ــة  .ومعظ ــم ه ــذ ه ا مل ــزا ر ع ا لت ــي
تعتم ــد ع ــى ا لعام ل ــة ا ألرس ي ــة صغ ــر ا لحج ــم – إذ
تبل ــغ مس ــا حة ح ــوا يل  7 0يف ا ملا ئ ــة م ــن ا مل ــزا ر ع
ا لبا ل ــغ عد د ه ــا  6 0 0ملي ــون مزرع ــة ع ــى نط ــا ق
ا لع ــا مل هكت ــا ًر ا وا ح ـ ًد ا أ و أق ــل  ،و يعم ــل فيه ــا  7يف
12
ا ملا ئ ــة م ــن مجم ــو ع ا أل را يض ا لزرا عي ــة .
و تُش ــكل ا مل ــزا ر ع ا لت ــي تعتم ــد ع ــى ا لق ــوة
ا لعا مل ــة ا ألرس ي ــة طر يق ــة ا إلنت ــا ج ا لزرا ع ــي
ا ملهيمنــة حتــى يف ا لبلــد ا ن ا ملرتفعــة ا لد خــل .
و يرج ــع ذل ــك إ ىل أن أف ــرا د ا ألرسة  -ا لذ ي ــن
تحركهــم د وا فــع ذ ا تيــة – ا لذ يــن ميكنهــم أد ا ء
مه ــا م مح ــد د ة بحس ــب ا ملوق ــع  ،مث ــل ا لزرا ع ــة ،

ج ب ــدأ يف فيي ــت نام إلغ ــاء نظام املزارع الجامعية يف أواخ ــر مثانينيات القرن املايض،
وطُب ــق يف ع ــام  1993قانون جديد ل ــأرايض يعرتف بامللكية الرس ــمية لألرايض ويتيح
معام ــات األرايض .وظ لّ ــت األرايض آن ــذاك خاضعة مللكية الدول ــة ،ولكن تم متديد
الح ــق يف حي ــازة األرض (مل ــدة ترتاوح يف العادة بني  15و 20عا ًم ا بالنس ــبة إىل أرايض
املحاصي ــل الس ــنوية) وميكن ،مبوج ــب القانون ،نقل حيازته ــا وتبادلها ورهنها
وتوريثها.
د ت ُش ــر البح ــوث األخرية إىل أن النم ــو االقتصادي والتح ّول الهي ــكيل يف حالة أفريقيا
قد ال يس ــتمر بس ــبب انخف ــاض اإلنتاجية يف القطاعات غ ــر الزراعية من االقتصاد.
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تطور متوسط حجم المزرعة ،بالهكتارات
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المصدر :بيانات منظمة األغذية والزراعة عن أصحاب الحيازات الصغيرة ،منظمة األغذية والزراعة (متاح علىHTTP://WWW.FAO.ORG/FAMILY :
 .)/FARMING/DATA SOURCES/DATAPORTRAIT/FARM SIZE/ENتم تجميع البيانات من دراسات قياس مستويات المعيشة (غانا  ،2013مالوي
 ،2011أوغندا  ،2012فييت نام )2008

مــن ا لتعليــم وا لصحــة وا لتغذ يــة ومســتو يا ت
ا لعي ــش  ،وه ــو م ــا ي ــدل ع ــى أن ا ملش ــا ركة يف
ا لس ــوق ت ــؤد ي إ ىل ز ي ــا د ا ت يف رأس ا مل ــا ل ا لب ــري
وا لق ــد را ت ا لت ــي تس ــا هم ب ــد و ر رئي ــي يف د م ــج
أفــرا د ا ألرسة يف عمليــة ا لتنميــة  .و يف ا لوقــت
نفس ــه  ،رغ ــم ا ل ــد و ر ا ل ــذ ي ميك ــن أن تس ــا هم
ب ــه ا ألس ــوا ق يف ا لح ــد م ــن ا لفق ــر ،ف ــإ ن ز ي ــا د ة
ا ملش ــا ركة فيه ــا ميك ــن أن تف ــي إ ىل مز ي ــد م ــن
ع ــد م ا ملس ــا وا ة ك ــون نصي ــب ا لف ــرد م ــن ا لد خ ــل
يك ــون يف ا لغا ل ــب أ ك ــر ل ــد ى ا ألرس ا ملعيش ــية
ا أل ك ــر ث ــرا ًء وا لت ــي متتل ــك أص ــولً جي ــد ة نس ــب يً ا
مقا رنــة بــا ألرس ا ملعيشــية ا لفقــرة .
تيــر عمليــة
و ميكــن لألســوا ق ا لحســنة ا ألد ا ء أن
ّ
ا لتح ـ ّو ل ا لهي ــكيل  .غ ــر أن ع ــد م ا لتجا ن ــس ا ل ــذ ي
مي ّي ــز ا لزرا ع ــة وا مل ــزا ر ع وكذل ــك سالس ــل ا لقيم ــة
وا ملشــا ر يع ا لزرا عيــة ا لغذ ا ئيــة د ا خــل ا لبلــد ا ن
و يف مــا بينهــا ســيتطلب إجــرا ء ا ت متعــد د ة
ا أل وج ــه ( أنظ ــر ا إلط ــا ر  2 . 3ملنا قش ــة ح ــول
ا ملشــا ر يع ا لر يفيــة ا لصغــرة وا ملتوســطة ا لحجــم ).
ينصــب ا لرتكيــز
ومــن ا لحا ســم للتنميــة أن
ّ
ع ــى س ــبل تعز ي ــز إنتا جي ــة ا لف ــرد وا الند م ــا ج
يف ا ألس ــوا ق وتحفي ــز ا لنم ــو يف ا لقط ــاع  ،غ ــر أن
عمليــة ا لتحــ ّو ل ا لهيــكيل تتطلــب يف ا لوقــت
نفســه مــن ا ألرس ا ملعيشــية ا لزرا عيــة ا ألخــذ
با ســرا تيجيا ت مختلفــة لكســب ا لعيــش د ا خــل
»

و ميك ــن لرتا ج ــع حج ــم ا ملزرع ــة أن يؤث ــر تأث ـ ًر ا
كب ـ ًر ا ع ــى ا ملش ــا ركة يف ا ألس ــوا ق  ،ال س ــيام يف
ســيا ق أســوا ق ا ألغذ يــة ا لحد يثــة وسالســل ا لقيمــة
ا لعا مليــة ا لتــي يتطلــب ا لوصــول إ ليهــا تكا ليــف
محــد د ة كبــرة للحصــول عــى ا ملعلومــا ت .و ميكــن
لألص ــول  ،خا ص ــة ا أل را يض  ،إ ىل جا ن ــب ا لوص ــول إ ىل
ا لبنيــة ا لتحتيــة للنقــل  ،أن يرتبــط بشــكل وثيــق
با ملشــا ركة يف ا ألســوا ق .
و ميك ــن النخف ــا ض مع ــدالت ا ملش ــا ركة يف ا ألس ــوا ق
أن يعيــق عمليــة ا لتنميــة و ميكــن أن تكــون
ل ــه أيضً ــا آث ــا ر س ــلبية ع ــى جه ــود ا لقض ــا ء ع ــى
ا لفقــر وتحقيــق ا أل مــن ا لغــذ ا يئ لرش يحــة كبــرة
م ــن ا لس ــكا ن  .وا لوا ق ــع أن ا زد ي ــا د ا لتس ــو يق
ا لتج ــا ر ي يف ا مل ــزا ر ع ا لصغ ــرة ميك ــن أن يز ي ــد
ا لد خ ــل و يح ــد م ــن ا لفق ــر .وم ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل
ا ملث ــا ل أن د را س ــة أُ جر ي ــت يف كيني ــا ع ــى ع يّ ن ــة م ــن
ا ألرس ا ملعيشــية ا لزرا عيــة ا لتــي تبيــع يف ا ملتوســط
 4 4يف ا ملا ئــة تقر ي بً ــا مــن إنتا جهــا تشــر إ ىل أن
ز ي ــا د ة ا ملش ــا ركة يف ا لس ــوق بوا ق ــع  10نق ــا ط
مئو يــة تســفر عــن ز يــا د ة نســبتها  17يف ا ملا ئــة
يف متوس ــط نصي ــب ا لف ــرد م ــن ا لد خ ــل وتحق ــق
ا نخفا ضً ــا نســبته  16يف ا ملا ئــة يف معــدل ا نتشــا ر
18
ا لفقــر بــن ا ألرس ا ملعيشــية .
ولوحظــت أيضً ــا آثــا ر إ يجا بيــة نتيجــة للمشــا ركة
يف ا ألس ــوا ق عن ــد معا لج ــة ح ــا الت ا لحرم ــا ن
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اإلطار 2.3
المؤسسات الريفية الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع األغذية والزراعة

تعريــف المؤسســات المتناهيــة الصغــر
ف
والصغـ يـرة والمتوســطة الحجــم ي� قطــاع
المــواد الزراعيــة الغذائيــة

غــر الزراعــي للســكان الريفيني الفقــراء بينام يســتأثر أيضً ا مبا
يــراوح بــن  30و 40يف املائة مــن مجمــوع القيمة املضافة يف
السلســلة 24 .وبالتــايل فإن الــركات الزراعيــة املتناهية الصغر
والصغــرة تــؤدي دو ًرا مهـ ًـا يف اقتصادات املجتمعــات املحلية
25
الريفيــة ويف التحـ ّول الريفي.

تعمــل غالبيــة املؤسســات الزراعيــة يف املناطــق الريفية من
االقتصــادات الناميــة لحســابها الخــاص وتق ّد م خدمات إىل
األرس الزراعيــة املحليــة أو التجــار املحليــن الذيــن ينقلون
املنتجــات الزراعيــة مــن باب املزرعة إىل املج ّهزين أو األســواق
يف القــرى .وت ُعـ َّرف هــذه الرشكات بأنهــا مؤسســات متناهية
الصغــر .ويق َّد ر حجم املؤسســة عىل أســاس عــدد املوظفني
العاملــن فيهــا :مــن  1إىل  4موظفــن للمؤسســة املتناهية
الصغــر؛ ومــن  5إىل  9موظفــن للمؤسســة الشــديدة الصغر،
ومــن  10إىل  49موظ ًفــا للمؤسســة الصغــرة الحجــم ،ومن 50
إىل  259موظ ًفــا للمؤسســة املتوســطة الحجــم .غــر أن منظمة
العمــل الدوليــة تشــر إىل أن املعيار الشــائع االســتخدام هو
أقــل مــن  10أو  50موظ ًفــا للمؤسســات الصغــرة الحجم وأقل
21,20
مــن  100أو  250موظ ًفــا للمؤسســات املتوســطة الحجم.

وتتســم جميــع رشكات التجــارة والتجهيــز األويل يف قطاع
األغذيــة األساســية الــذي تغيب عنه الــركات الرائدة يف
البلــدان الناميــة بصغــر حجمهــا وتشــتتها وعدم تنســيقها
عــى طــول سالســل القيمة 26 .وتواجــه هذه العنــارص الفاعلة
يف العــادة الكثــر مــن القيود نفســها التي تشــمل عدم
إمكانيــة الوصــول إىل أدوات ماليــة مناســبة ،وغياب خدمات
الدعــم ،وضعــف البنيــة التحتيــة ،مــا يفرض تكاليــف عالية
للمعامــات 27 .وتعــاين املؤسســات الصغــرة الحجــم أيضً ا من
تحديــات عديــدة متأصلــة يف كونهــا صغرية بســبب االفتقار إىل
وفــورات الحجــم وقواعــد املوارد الداخليــة املحدودة .وهذه
جميعهــا عوامــل تعيــق املؤسســات الزراعية الصغــرة الحجم،
مبــا فيهــا رشكات التجهيــز الغــذايئ الصغرية ،عن االســتجابة
29,28
للســوق التي تشــهد توسـ ًعا حرض يًا بصــورة متزايدة.
وباملقارنــة مــع املؤسســات املتوســطة والكبــرة الحجم ،تواجه
الــركات الصغــرة أيضً ــا ،منذ املرحلة االســتهاللية ،مســاوئ
«الــركات الصغــرة» بســبب الطابع غري الرســمي ونقص
التمويــل والكهربــاء ورأس املــال البرشي املالئــم واملعلومات
30
واملــوارد املاليــة والقدرات يف مجــال التخطيط االســراتيجي.

وال ميكــن قيــاس حجــم املؤسســة بعدد املوظفــن إ الّ باملقارنة
مــع هيــكل وخصائــص الصناعة التــي تعمــل داخلها الرشكة
22
وبالتــايل ال يوجــد «تصنيــف مو َّحــد يناســب جميع الرشكات».
وباإلضافــة إىل ذلــك ،ميكن اســتخدام الشــكل الرســمي لتصنيف
حجــم الرشكــة ،خاصــة يف قطاع الزراعــة ويف القطاعــات املتصلة
بهــا حيــث تشــر التقديــرات إىل أن  80يف املائة مــن جميع
املؤسســات يف االقتصــادات الناميــة هي رشكات غري رســمية
وتنــدرج بالتــايل ضمن فئــة املؤسســات املتناهيــة الصغر التي
ســبق وصفهــا أعاله .وعالوة عــى ذلك فــإن تصنيف الرشكات
ال بــد أن يأخــذ يف االعتبــار الســياق القطري وحالــة التنمية.
فعــى ســبيل املثــال ،يوجــد يف البلدان الناميــة عدد أقل من
املؤسســات يف قطــاع األغذيــة الزراعية مقارنة باملؤسســات
املتصلــة بالزراعــة يف االقتصــادات الناشــئة أو البلــدان املتقدمة
فرصا
النمــو التــي ميكــن أن توفِّر فيهــا الرشكات املسـ َّجلة ً
مســتمرة للعمــل .وتنشــأ أيضً ــا االختالفات بني املنشــآت عن
نــوع الســلعة الزراعيــة وأهميتها للســوق املحلية ،والســوق
التــي يســتهدفها املنتــج الزراعي الغذايئ.

وتعيــق عيــوب املوقع منو املؤسســات الصغــرة الحجم يف
املناطــق الريفيــة .وينطبــق ذلــك بصفة خاصة عــى الصعوبات
املرتبطــة بالبنيــة التحتيــة ،مثــل الوصــول إىل شــبكة الكهرباء
الوطنيــة أو الدعــم املؤســي العام .وتوجــد يف البلدات
الريفيــة الثانويــة والقــرى جيــوب طلب أصغر وأكرث انتشــا ًرا
تــؤدي إىل ظهــور إنتــاج محيل محــدود .باإلضافة إىل ذلك،
وباملقارنــة مــع رشكات األغذيــة يف املناطق الحرضية ،تشــمل
عيــوب موقــع أنشــطة األعــال الزراعية الريفيــة االفتقار إىل
ُســبل الوصــول إىل تجــار التجزئة الرســميني الذيــن يق ّد مون
عقــو ًد ا منتظمــة ألحجــام أكرب مــن اإلنتاج؛ وارتفــاع تكاليف
النقــل بســبب انحســار املنافســة بــن رشكات النقل بالشــاحنات؛
وقلّــة تنــوع الخدمــات واملنتجــات املرصفية التجاريــة املتاحة
مقارنــة باملــدن .وباالقــران مــع القيود الهامــة املفروضة عىل
املــوارد وعــدم كفايــة البنيــة التحتية ،متنــع عيوب املوقع
الجهــات الفاعلــة الريفيــة من اخرتاق األســواق يف املناطق
الحرضيــة ،وبالتــايل فــإن قطاع األعامل الزراعيــة تفوته يف
نهايــة املطــاف فرصــة توليــد فرص عمل يف الريــف والحد من
31
الهجــرة إىل املــدن يف املناطــق الحرضية.

الحواجــز أمــام النمــو الـ ت يـ� تواجههــا المؤسســات
الصغـ يـرة والمتوســطة الحجــم

خالفًــا للــركات يف قطاعي الخدمــات والتصنيع ،تُشــكل الرشكات
الزراعيــة ،ال ســيام املؤسســات الصغرية الحجــم ،جز ًء ا ال يتجزأ
مــن النســيج الزراعــي الريفي يف البلــد 23 .ويتألف كثري من
املؤسســات الصغــرة الحجم مــن عنارص فاعلة تهيّئ ُســبل
معيشــية ريفيــة لنفســها وأرسهــا ومجتمعها األوســع يف بيئات
متكينيــة وتنظيميــة ألعــال ضعيفــة األداء يف كثري من األحيان.
ويــؤدي ذلــك بدوره إىل إيجــاد منافذ للتســويق «بالقرب من
املزرعــة» للمزارعــن ويهيّئ الكثــر من فرص إدرار الدخل

وعــاوة عىل ذلــك ،تتكبّد الــركات الصغــرة كلفة أعىل
بكثــر مقابــل بيئــة أعامل فقــرة مقارنة بالــركات الكربى،
وهــي أكــر عرضــة للتهديــدات الخارجية وتواجه قيو ًد ا بســبب
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اإلطار 2.3
(يتبع)

ولذلــك تبــدو التحديــات التــي تواجههــا الــركات الصغرية
مــر ًرا للحاجــة إىل برامــج خاصــة أو إصالحات أو أُطر
تنظيميــة لدعــم املؤسســات الصغــرة واملتوســطة الحجــم.
وميكــن للمبــادرات ،عــى ســبيل املثــال ،أن تشــمل «نظا ًما
مبسـطًا للرضائــب أو لوائــح تفاضليــة لتنظيــم العاملــة يف
املؤسســات الصغــرة واملتوســطة الحجــم وكذلــك برامج لتيســر
الوصــول إىل االئتامنــات ،ومجموعــة مــن اإلعانــات والخدمات
التــي تهــدف إىل دعــم املؤسســات الصغرية واملتوســطة يف
36
مختلــف جوانــب أنشــطتها».

عــدم تكافــؤ الفــرص 32 .وتؤكد املؤلفــات التي تتناول املنشــآت
الصغــرة واملتوســطة مــن جديد أن الــركات األصغر تواجه
«قيــو ًد ا عــى الصعــد املاليــة والقانونية والفســاد أكرب مام
تواجهــه الرشكات الكربى“ 32 .وت ُشــر دراســات أخــرى إىل أهمية
حجــم الرشكــة ،وإىل أنهــا تواجه عنــد قيامها بنشــاط تجاري
مــع رشكات أصغــر حجـ ًـا عقبــات أكرب باملقارنــة مع الرشكات
الكــرى 34,33 ،ال ســيام يف مــا يخــص «التمويل ،والرضائب
والتنظيــم والتضخم ،والفســاد ،وجرائم الشــارع ،واألســعار
35
املخلة باملنافســة».
املصدر :بترصف عن  ،Ilie، Kellyو( Fallسيصدر قري ًبا).

23

» ا لزرا ع ــة أ و حت ــى خا رجه ــا .وترا ع ــي ه ــذ ه
ا الســرا تيجيا ت عــ ّد ة عوا مــل تشــمل ا لتســو يق
ا لتج ــا ر ي ا ل ــذ ي يعتم ــد ع ــى حج ــم ا ملزرع ــة ،
وتكا ليــف ا ملعا مــات  ،وا لقــد رة عــى تلبيــة طلــب
ا ملســتهلكني يف ا ملنا طــق ا لحرض يــة عــى ا لغــذ ا ء ،
وكذلــك ا لتعليــم  ،وا ملهــا را ت ا ملتنوعــة وا لصحــة
ا لت ــي ت ُش ــكل ق ــد رة ا ألرسة ع ــى ا لتح ـ ّو ل متا ًم ــا م ــن
ا لزرا عــة إ ىل ســا ئر قطا عــا ت ا القتصــا د .
و يف ا لبلــدان ا لناميــة  ،ينبغــي للقــرا رات
ا لسيا ســية أن تعا لــج ا لكثــر مــن ا لتحديــات
املتصلــة بد مــج املزا رعــن يف عمليــة ا لنمــو
ا القتص ــادي  .م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــا ل أن
آلي ــات ا لحامي ــة ا الجتام عي ــة تح ـ ّد م ــن ا لضع ــف
وا لفق ــر املدق ــع وا لحرم ــان  ،وتنط ــوي أيضً ــا ع ــى
آث ــا ر إ يجابي ــة ع ــى مع ــدالت املش ــا ركة يف ا لس ــوق ،
إذ تُ ِّك ــن ا ألرس م ــن إدا رة املخاط ــر بص ــورة أفض ــل
واملشــا ركة يف ا إلنتــاج ا لزراعــي  1 9 .وتتطلــب
مجموع ــة م ــن ا لتدخ ــات  -ا لعام ــة واملح ــددة -
ا ســتثامرات ملعا لجــة إخفاقــات ا لســوق وا لعديــد
مــن أبعــاد ا لتنميــة .وستســتفيد ا ألرس املعيشــية
ا لزراعي ــة ا لت ــي لديه ــا توج ــه نح ــو ا لس ــوق بص ــورة
مبــارشة مــن تحســينات ا لبنيــة ا لتحتيــة للنقــل
وا التصــا الت ا لتــي تخ ِّف ــض تكا ليــف املعامــات
وت ــؤدي إ ىل ظه ــور أس ــواق للمنتج ــات واملدخ ــات
وا لخد مــات املا ليــة .وميكــن للمشــا ركة يف هــذه
ا ألس ــواق أن تع ــزز ا الس ــتثامرات وا إلنتاجي ــة ومن ــو
ا لدخ ــل وأن تتي ــح ل ــأرس أيضً ــا تنو ي ــع مص ــاد ر
دخلهــا يف ا لقطا عــات غــر ا لزراعيــة.
وميك ــن ل ـأُ رس املعيش ــية ا ألخ ــرى ا الس ــتفادة م ــن
ا لص ــات بس ــوق ا لعم ــل وا الس ــتثامرات ا لعام ــة

يف ا لتعليــم لبنــاء أصولهــا وصقــل مها را تهــا مــن
أج ــل ا لخ ــروج م ــن قط ــاع ا لزراع ــة وا لدخ ــول إ ىل
قطا عــات مختلفــة مــن ا القتصــاد .و يواجــه صانعــو
ا لسيا ســات تحد يً ــا كبــ ًر ا مرتب طًــا بــا ألرس املعيشــية
ش ــبه ا لكفافي ــة ا لت ــي ق ــد تك ــون فق ــرة ومعزول ــة
جغراف يً ــا يف ظ ــل حق ــوق ملكي ــة غ ــر واضح ــة
وأص ــول إنتاجي ــة مح ــدودة .وق ــد ال تنا س ــب
ا ألســواق ا لتقليديــة هــذه ا ألرس املعيشــية وتصبــح
با لت ــايل خي ــا رات تحس ــن ُس ــبل ا لعي ــش مح ــدودةn .

الزراعة التعاقدية

شــهد ت ا لثــورة ا لخــرا ء  -مد فوعــة با لتحســينا ت
يف ا لتكنولوجيــا ا ســتهد فت ا ملــزا ر ع ا لصغــرة
يف ســتينيا ت وســبعينيا ت ا لقــرن ا ملــا يض  -قيــا م
ا لحكومــا ت بــد و ر يف معا لجــة تكا ليــف ا ملعا مــات
وتنس ــيق عم ــل ا ألس ــوا ق (م ــن خ ــا ل مجا ل ــس
ا لتســو يق عــى ســبيل ا ملثــا ل) بكلفــة ما ليــة
كبــرة  .وما لــت سيا ســا ت تحليــل ا لســوق ا لالحقــة
إ ىل ا لتقليــل مــن إخفا قــا ت ا لســوق و إ ىل ا لحا جــة
إ ىل إجــرا ء ا ت تكميليــة لتعز يــز ا لتنســيق بــن
ا ملش ــا ركني يف ا لس ــوق  .ومن ــذ ذل ــك ا لح ــن  ،أد ى
ا لتحــ ّو ل يف ا ل ُن ظــم ا لغذ ا ئيــة إ ىل تحو يــل ا لرتكيــز
ع ــى ا لطر يق ــة ا لت ــي ميك ــن م ــن خال له ــا آل لي ــا ت
تنس ــيق ا لقط ــاع ا لخ ــا ص ز ي ــا د ة ف ــرص ا لوص ــول
إ ىل سالســل ا لقيمــة ا لحد يثــة ود مــج ا ملزا رعــن يف
عمليــة ا لنمــو ا القتصــا د ي .
وتو فِّ ــر ا لزرا ع ــة ا لتعا قد ي ــة  ،م ــن ب ــن س ــا ئر نُظ ــم
حــا مؤسســيً ا ملعا لجــة تكا ليــف
ً
ا لتنســيق ،
ا ملعا م ــات و إخفا ق ــا ت ا لس ــوق ع ــى مس ــتوى
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م ــن ا لتنس ــيق ا لعم ــودي  -ا ل ــذي تش ــمل في ــه
ا لعق ــود توف ــر املدخ ــات  ،مث ــل ا لب ــذو ر وا ألس ــمدة
واملســا عدة ا لفنيــة وا الئتــان وا لتأمــن وا لســعر
املضم ــون عن ــد ا لحص ــاد  -يعا ل ــج ع ــد ًد ا م ــن
املعوقــات  ،مثــل املخاطــر املتصلــة با ألســعا ر
وا الفتق ــا ر إ ىل ُس ــبل ا لوص ــول إ ىل ا ألس ــواق
وا الئت ــان واملعلوم ــات .وميك ــن أال تقت ــر نُظ ــم
ا لتنس ــيق ا لجدي ــدة حا ل يً ــا ع ــى أنش ــطة ا ألع ــا ل
ا لزراعي ــة وا ألف ــراد م ــن املزا رع ــن فحس ــب  ،ب ــل
أن تشــمل مجموعــات مــن ا لــوكا الت ا لحكوميــة ،
واملجتم ــع امل ــدين  ،وجام ع ــات املزا رع ــن  ،واملص ــا رف ،
وا لتكنولوجيــا ا لرقميــة  ،ورشكات ا لهوا تــف
املحمول ــة (انظ ــر أيضً ــا املناقش ــة ا ل ــوا ردة يف ا لج ــزء
ا لرابــع حــول تطبيقــات ا لتكنولوجيــا ا لرقميــة
و إخفاق ــات ا لس ــوق).

ا لســلع وا ملد خــات وا ال ئتام نــا ت وا لتأمــن
وا ملعلومــا ت 3 7 .و يــزد ا د ا لنظــر إ ىل ترتيبــا ت
ا لزرا عــة ا لتعا قد يــة با عتبا رهــا وســيلة لد مــج
ا ملزا رع ــن أصح ــا ب ا لحي ــا زا ت ا لصغ ــرة يف أس ــوا ق
مجز يــة لألغذ يــة ا ملضا فــة ا لقيمــة بفعــل ا لتوســع
ا لح ــري ومن ــو ا لد خ ــل  .و ميك ــن أيضً ــا للزرا ع ــة
ا لتعا قد ي ــة د م ــج ه ــؤالء ا ملزا رع ــن يف أس ــوا ق
ســلع ا لتصد يــر ا ملد فوعــة بتوســع سالســل قيمــة
ا ملنتجــا ت ا لزرا عيــة ا لغذ ا ئيــة ا لعا مليــة .
و ميكــن تعر يــف ا لزرا عــة ا لتعا قد يــة عــى أنهــا
ا تف ــا ق آج ــل ب ــن ا ملزا رع ــن ورشكا ت ا لتجهي ــز
و /أ و ا لتس ــو يق م ــن أج ــل إنت ــا ج س ــلع ز را عي ــة
وتور يد ه ــا بأس ــعا ر مح ــد د ة س ــل ًف ا يف كث ــر م ــن
ا ألحيــا ن  .و ميكــن أن تشــمل ا لرتتيبــا ت أيضً ــا
رشكا ت ا ل ــرا ء ا لت ــي تس ــعى إ ىل تحقي ــق ق ــد ر
مــن ا لتنســيق ا لعمــود ي بوســا ئل تشــمل عــى
س ــبيل ا ملث ــا ل تور ي ــد ا ملد خ ــات وتوف ــر ا ملش ــورة
ا لفنيــة  .و يُ لــزم ا لعقــد عمو ًم ــا ا ملــزا ر ع بتســليم
ســلعة معينــة بكميــا ت ومعا يــر جــود ة يحد د هــا
ا ملش ــر ي  ،و يش ــرط ع ــى ا لرشك ــة تزو ي ــد ا مل ــزا ر ع
38
با ملد خــات أ و ا لد را يــة ا لفنيــة  ،ورشا ء ا لســلعة .
و ميكــن أن تتخــذ ا لعقــود مجموعــة مــن ا ألشــكا ل
ا ملختلفــة مــن حيــث ا لــروط وا ملتطلبــا ت
وا ألحــكا م  .و ميكــن للزرا عــة ا لتعا قد يــة ،
كمؤسســة  ،أن تر بــط ا ملزا رعــن با ملســتهلكني مــن
خ ــا ل سالس ــل إ م ــد ا د متط ــورة تضي ــف قيم ــة إ ىل
ا ألغذ ي ــة ع ــن طر ي ــق ا لنق ــل  ،وتصني ــف د رج ــا ت
ا لجــود ة وا لتســو يق وا لتجهيــز ،لضــا ن وفــا ء
ا ألغذ يــة مبتطلبــا ت محــد د ة للجــود ة وا لســا مة .
وال تســتطيع ا لــركا ت يف كثــر مــن ا لبلــد ا ن
ا لنا ميــة أن تتجــا و ز متا ًم ــا ا ملزا رعــن أ صحــا ب
ا لحيــا زا ت ا لصغــرة إ مــا أل نهــم يهيمنــون عــى
ا لقطــاع ا لز را عــي أ و بســبب حا جــة ا لــركا ت
إ ىل ضــا ن ا ســتمرا ر ية تو ر يــد ا لســلع لتغطيــة
تكا ليفهــا ا لثا بتــة  .و ميكــن يف كثــر مــن
ا ألحيــا ن للمصــا د ر ا ملحليــة أن تكــون جذ ا بــة
با لنســبة إ ىل ا لــوا رد ا ت أل نهــا تقلــل إ ىل أ د ىن
حــد أ ثــر ا نخفــا ض قيمــة ا لعملــة  .و با لنظــر
إ ىل أن ا لنمــو ا ال قتصــا د ي يســفر عــن ا تســاع
ا لطبقــة ا ملتوســطة  ،ا زد ا د ت أ هميــة مســا ئل
ا لتت بّ ــع وســا مة ا ألغذ يــة  ،وتو فِّــر ا لز را عــة
ا لتعا قد يــة مقيا ًس ــا للتنســيق ا لعمــود ي
وا لتحكــم يف أ ســا ليب ا لز را عــة  ،وا ألحجــا م ا لتــي
يتــم تو ر يد هــا  ،ومعا يــر ا لجــود ة وا لســا مة .
و ميكــن لرتتيبــا ت ا لز را عــة ا لتعا قد يــة يف ا لوقــت
نفســه أن تر بــط ا ملزا رعــن يف ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة
بسالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة وأ ســوا ق ا لتصد يــر،
م ــا يح ِّف ــز ا لنم ــو ( أ نظ ــر ا لج ــزء ا لث ــا ين ) .
و با لنس ــبة إ ىل املزا رع ــن  ،ف ــإن ه ــذا ا لش ــكل

الشــواهد التجريبيــة عــى الزراعــة التعاقديــة
كا ن أث ــر ا لزرا ع ــة ا لتعا قد ي ــة ع ــى ا مل ــزا ر ع
ا لصغــرة يف ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة محــط ا هتــا م
وتحليــل منــذ ســبعينيا ت ا لقــرن ا ملــا يض .
وتســتخد م معظــم ا لد را ســا ت بيا نــا ت عــى
مســتوى ا ألرسة ا ملعيشــية وتركــز عــى متوســط
تأث ــرا ت ا لتعا ق ــد ع ــى ا لنتا ئ ــج  ،مب ــا يش ــمل غ ــات
ا ملحا صي ــل  ،وا أل م ــن ا لغ ــذ ا يئ  ،وا ألص ــول  ،وا لد خ ــل ،
وحا لــة ا لفقــر.
و يعتمــد ا لبا حثــون عــى مجموعــا ت ا لبيا نــا ت
ا ألرس ي ــة ا لت ــي تش ــمل ع ــد ة متغ ـ ّـر ا ت  ،مث ــل
حجــم ا ملزرعــة  ،وا لخصا ئــص ا لدميغرا فيــة
ل ــأرسة وا ألص ــول وا لد خ ــل  ،م ــن أج ــل تقد ي ــر أث ــر
ا لزرا عــة ا لتعا قد يــة عــى ا ملزا رعــن  .وتشــمل
هــذ ه ا ملجموعــا ت مــن ا لبيا نــا ت ا ألرس ا ملعيشــية
ا لتــي تُشــا رك يف ا لزرا عــة ا لتعا قد يــة وكذلــك
ا ألرس ا لت ــي ال تش ــا رك فيه ــا به ــد ف ا لوص ــول م ــن
خ ــا ل تل ــك ا ملقا رن ــا ت ب ــن ها ت ــن ا ملجموعت ــن إ ىل
متوســط أثــر ا لزرا عــة ا لتعا قد يــة عــى ا إلنتا جيــة
ه
وا لد خ ــل وا لرف ــا ه وا لنتا ئ ــج ا ألخ ــرى .
وتش ــر نتا ئ ــج ه ــذ ه ا لد را س ــا ت يف ا لوا ق ــع ا لعم ــي
إ ىل متوســط تأثــرا ت ا لزرا عــة ا لتعا قد يــة .
وم ــن ا لصع ــب ا لفص ــل ب ــن ا لنتا ئ ــج ا ملح ــد د ة
ملختلــف مكونــا ت ا لعقــود ا لتــي تشــمل
ه ميكن لالختيار غري العش ــوايئ للمش ــاركني وغري املش ــاركني يف الزراعة التعاقدية
عن ــد إج ــراء تحلي ــل تجريبي للزراعة التعاقدية أن يفيض بس ــهولة إىل اس ــتنتاجات
املتغيات املس ــاعدة،
متحيزة .لذلك يس ــتخدم الباحثون أس ــاليب تش ــمل تقنيات
ّ
وتحلي ــل سالس ــل البيانات املقطعي ــة ،وتقديرات املطابقة .وتس ــفر هذه التحديات
املنهجي ــة والبيان ــات العالي ــة الجودة املحدودة عن بضع دراس ــات حول آثار الرفاه
ع ــى الزراع ــة التعاقدية .ويس ــتعرض هذا التقرير عددًا من الدراس ــات التي تتناول
بصورة س ــليمة االختيار غري العش ــوايئ للمش ــاركني باإلضافة إىل التجارب املو َّج هة
التي تس ــتخدم عينات عش ــوائية .وينبع اختيار هذه الدراس ــات من الحرص عىل
إب ــراز أث ــر مختلف الخطط التعاقدية التي تش ــمل مكون ــات مختلفة يف بلدان
مختلف ــة ،ومجموع ــة م ــن سالس ــل القيمة (التصدير أو املتاجر الك ــرى أو التجهيز)
وع ــى مختلف الس ــلع (مبا فيه ــا األغذية العالية القيمة واألغذية األساس ــية).
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الشكل 8.3
مجموعات الحوافز للزراعة التعاقدية

اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ

اﻟﻌﻘﺪ

اﻟﺤﻮاﻓﺰ

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

• ﻣﻮﺛﻮﻗ�ــﺔ ﺗﻮر�ــﺪ اﻟﺠــﻮدة واﻟ�ﻤ�ــﺔ
اﻟﺮأ�
• اﻟﺘ�ﺎﻣــﻞ
�
• وﻓــﻮرات اﻟﺤﺠﻢ

• اﻟﺒﻴــﻊ اﻟﺠﺎﻧـ � �ـ�
• ﺗ�ﺎﻟ�ــﻒ إدارة اﻟﻌﻘــﺪ

اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
• اﻟﺘﻤ��ﻞ واﻟﻤﺪﺧﻼت وﺧﺪﻣﺎت اﻻرﺷﺎد
• اﻟﺴﻌﺮ
• ﻣﺘﻄﻠ�ﺎت اﻟ�ﺴﻠ�ﻢ)اﻟ�ﻤ�ﺔ واﻟﺠﻮدة(
• آﻟ�ﺔ ﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت

اﻟﻤﺰارﻋﻮن أﺻﺤﺎب
ّ
اﻟﺼﻐ�ﺔ
اﻟﺤ�ﺎزات

اﻟﺤﻮاﻓﺰ
ُ
• ﺗﻮﻗﻊ �ﺴﻦ اﻟﺮﻓﺎە
• اﻟﻮﺻﻮل إ� اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻷﺳﻮاق
�
اﻟﺘﻘ�
• اﻟﺘﻄ��ﺮ
�
• اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺘﻘﻠ�ﺎت اﻷﺳﻌﺎر

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
�
اﻟﻤﺰارﻋ� ذوي اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
• اﺳ��ﻌﺎد
�
• ﻣﺘﻄﻠ�ﺎت اﻟ�ﻤ�ﺔ واﻟﺠﻮدة
• ﻣﺘﻄﻠ�ﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻹﺿﺎﻓ�ﺔ

مصدر :من إعداد منظمة األغذية والزراعة.

أس ــعا ر ب ــا ب ا ملزرع ــة ا لد ني ــا ا ملح ــد د ة س ــل ًف ا ،
وتوف ــر ا ملد خ ــات  ،وا لد ع ــم ا لفن ــي  ،وا ال ئت ــا ن ،
وا لخد م ــا ت ا ألخ ــرى  ،ا لت ــي ميك ــن أن تتبا ي ــن أيضً ــا
د ا خــل عينــا ت ا ألرس ا ملعيشــية و يف مــا بينهــا
( أنظ ــر ا لش ــكل  8 . 3وا لج ــد ول .)1 . 3

و يش ــر أيضً ــا تحلي ــل أج ــري بع ــد ذل ــك للعين ــة
نفســها مــن ا ألرس ا ملعيشــية يف مد غشــقر إ ىل أن
ا ملشــا ركة يف ا لزرا عــة ا لتعا قد يــة تعــزز ا أل مــن
ا لغ ــذ ا يئ ع ــن طر ي ــق تقلي ــص م ــد ة موس ــم ا لج ــو ع
ل ــد ى ا ألرسة ا ملعيش ــية  -أي ا مل ــد ة ا لت ــي يحص ــل
فيه ــا ف ــرد وا ح ــد أ و أ ك ــر يف ا ألرسة ع ــى أق ــل م ــن
ث ــاث وجب ــا ت يوم يً ــا .و يتزا م ــن موس ــم ا لج ــو ع
ا ل ــذ ي ت ــرا وح مد ت ــه ب ــن  3 . 3و  3 . 7أش ــهر ،م ــع
ا لفــرة ا لســا بقة للحصــا د عند مــا تحصــل ا ألرس
ا ملعيشــية  -ا ملتعا قــد ة أ و غريهــا  -عــى أمــوا ل
نقد يــة لقــا ء بيــع إنتا جهــا .و يقلــل ا لد خــل
ا إلض ــايف م ــن ا لزرا ع ــة ا لتعا قد ي ــة موس ــم ا لج ــو ع
بح ــوا يل مثا ني ــة أي ــا م يف ا ملتوس ــط  ،وتب ـ َّـن أن
ا ألرس ا ملعيشــية ا لتــي شــا ركت يف خطــط ا لزرا عــة
ا لتعا قد ي ــة وا جه ــت ع ــى ا أل رج ــح موس ــم ج ــو ع
40
أق ــر بح ــوا يل  18يف ا ملا ئ ــة .
وتب ـ َّـن أن املش ــا ركة يف ا لزراع ــة ا لتعاقدي ــة ب ــن
ه ــذه ا ألرس املعيش ــية تعتم ــد ع ــى ع ــدة خصائ ــص .
م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــا ل أن احت ــا الت أن

دراســات حالــة عــن مدغشــقر :مختلــف المحاصيــل
يف مد غشــقر ،أســفرت ا لرتتيبــا ت ا لتعا قد يــة مــع
 1 2 0 0أرسة معيشــية ز را عيــة تغطــي محا صيــل
مختلفــة يف ســت منا طــق متبا ينــة مــن حيــث
ظروفهــا ا إل يكولوجيــة ا لزرا عيــة عــن آثــا ر
إ يجا بي ــة كب ــرة ع ــى مجم ــو ع ا لد خ ــل ا ألرسي
للمشــا ركني  3 9 .وأشــا رت ا لتقد يــرا ت إ ىل أن تحقيــق
ز ي ــا د ة متوس ــطة قد ره ــا  10يف ا ملا ئ ــة يف ا حت ــا الت
ا ملش ــا ركة يف ا لزرا ع ــة ا لتعا قد ي ــة ي ــؤد ي إ ىل ز ي ــا د ة
نســبتها  6يف ا ملا ئــة يف مجمــو ع ا لد خــل ا ألرسي
( أنظ ــر ا لج ــد ول  1 . 3ملز ي ــد م ــن ا لتفا صي ــل ع ــن
ا لد را ســة ا ملتعلقــة مبد غشــقر ).
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الجدول1.3
دراسات الزراعة التعاقدية التي استعرضها هذا التقرير
املنتجات املشمولة
مكونات العقود
البلد والدراسة والع ّينة
بالعقود
يُح َّدد الســعر الذي تدفعه رشكات
الفاصولياء
مد غشقر
الرشاء ســلفًا كجزء مــن العقد يف معظم
 )2012( Bellemareو Bellemareالخرضاء،
والبازالء الثلجية ،الحاالت؛ وتشــمل غالبيــة العقود توفري
و )2017(– Novak
تتألــف العينــة من  1 200مزارع يف والكــراث للتجهيز املدخالت (البذور واملبيدات واألســمدة)
والتصدير؛ واألر ّز
ســت مناطق (أالوترا  -مانغورو،
والذرة والشعري
وأناالمانغــا ،وأنويس ،وديانا،
وإتــايس ،وفاكينانكاراترا)
السنغال
 Warningو)2002( Key
تتألــف العينة من  26أرسة يف
منطقــة بــايس بالقرب من الطريق
الرئيســية التي تربط عاصمتي
الســنغال وغامبيا

الفول السوداين

فييت نام
 Wangو Moustierو)2014( Loc
تتألــف العينة من  137من
املزارعني األعضــاء يف التعاونيات يف
املناطق شــبه الحرضية من هانوي

الخضار

جمهورية الصني الشعبية
 Miyataو Minotو)2009( ،Hu
تتألف العينة من  162مزار ًعا يف
مقاطعة شاندونغ

البصل األخرض
والتفاح

الفاكهة والخضار

نيكاراغوا
)2013( Michelson
تتألف العينة من  862أرسة يف 73
بلدية من بني ما مجموعه 153
بلدية يف البالد
منتجات األلبان
فييت نام
 Saengerو Toreroو)2014( Qaim
تتألف العينة من  402من منتجي
األلبان بالقرب من مدينة هو  -تيش
 -مني ،فييت نام

توفِّر رشكات الـراء التدريب والبذور
واألســمدة واملواد الكيميائية الزراعية؛
وترصد املامرســات الزراعية طوال
املوســم للتحقق من الوفــاء مبتطلبات
العقــد؛ ويدفع املزارعــون عند الحصاد
قيمــة املدخالت مضافًــا إليها فائدة
بنســبة  13يف املائة
مجموعة متنوعة من ترتيبات سالسل
القيمة يف سياق شهادات االعتامد املتصلة
بظروف الرتبة واملياه واالمتثال للقيود
املفروضة عىل استخدام املواد الكيميائية؛
ويشمل ذلك بيع املنتجات إىل القامئني
بالتجميع يف أسواق املعامالت الفورية؛
وبيعها مبارشة إىل املستهلكني؛ وإىل
املتاجر الكربى أو مراكز تجارة الجملة
املخصصة من خالل العقود
مجموعة من أنواع العقود تشمل
أسعا ًرا مضمونة وأسعار السوق مضافًا
إليها عالوة سعرية ،والبذور واملبيدات،
وخدمات الرش للتأكد من مستويات
مخلفات املبيدات ،ورصد معايري الجودة
والسالمة
كمية ونوعية محددة من املنتجات
وأسعار دنيا متفق عليها مع رشكات
الرشاء؛ ومزارعون تساعدهم منظامت
غري حكومية من خالل االئتامن والري
واملشورة الفنية

األثر
تحقــق زيادة بنســبة  10يف املائة
يف احتامالت املشــاركة يف الزراعة
التعاقديــة زيــادة بحوايل  6يف املائة يف
مجموع الدخل األرسي
تقلــل املشــاركة يف الزراعــة
التعاقديــة مــدة موســم الجوع
يف األرسة بحــوايل مثانيــة أيام يف
املتوســط .وتــزداد احتــاالت انتهاء
موســم الجــوع لألرس املشــاركة يف أي
وقــت بحــوايل  18يف املائة
تســفر املشــاركة عن زيــادة نســبتها
 29يف املائــة يف إجــايل الدخل
الزراعــي لألرسة

تســفر املشــاركة يف سالسل القيمة يف
املتوســط عن زيادة نســبتها  37يف املائة
تقري ًبــا يف دخل األرسة

ميكــن للزراعة التعاقدية أن تســفر عن
زيادات يف نصيــب الفرد من الدخل
األرسي مبــا نســبته  22يف املائة (ملنتجي
التفــاح) و 45يف املائــة (ملنتجي البصل
األخرض)
تُشــر التقديرات إىل أن املشاركة يف
الزراعــة التعاقدية تســفر عن زيادة
نســبتها  15يف املائة يف األصول
اإلنتاجية لألرسة

حققت الرتتيبات التعاقدية وإنفاذ العقود
أسعار أعىل مقابل الجودة (الدهون
واملواد الصلبة) ومتويل مسبق للمدخالت ،من خالل أطراف ثالثة آثا ًرا إيجابية عىل
وتدريب فني .ووكالة مستقلة للتحقق استخدام املدخالت ومستويات املنتجات
وجودتها (كمية الدهون وإجاميل
من جودة املنتجات وإنفاذ العقود
املواد الصلبة) وأدى ذلك إىل إيرادات
أعىل وكذلك إىل تحسن رفاه األرسة يف
مجموعات فرعية من العينة
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الجدول1.3
(يتبع)

املنتجات املشمولة
البلد والدراسة والع ّينة
بالعقود
ســعر ثابت للــر ،وإمكانية الحصول عىل
منتجات األلبان
السنغال
خصم يف تكاليف املدخالت .وتشــمل
 Bernardو Hidroboو Portو
الرتتيبــات التعاقديــة حوافز تغذوية
)2019( Rawat
لتعزيــز كميــات الحليب التي يتم
تتألف العينة من  4من مســارات
تســليمها وضــان توريد إمدادات كافية
توزيع الحليب القامئة باســتخدام
للرشكة املتعاقدة
البيانات عىل مســتوى  376حاوية،
والبيانات عىل مســتوى  320امتيازًا،
والبيانات عىل مســتوى  428أرسة يف
شامل السنغال
بنن
كميات محددة ،ووقت مح َّدد للتســليم،
األر ّز
ومواصفــات للجودة ،وحدود دنيا
 Maertensو)2017( Velde
للشــوائب والرطوبة؛ وتشمل الطرق
تتألــف العينة من  396أرسة
األخرى ســع ًرا ثابتًا يتم تحديده سلفًا؛
املنطقة
يف ســافالو بالقرب من
محســنة وأسمدة ومبيدات
وبذور َّ
الوســطى من البلد.
حشــائش توفرها رشكة الرشاء عىل
الحســاب؛ وتدريب لتحسني الجودة،
ومساعدة تقنية
الدواجن ،والببايا ،ترتيبات تعاقدية مختلفة ،مع االتفاق
الهند
عىل رشاء املنتجات عند الحصاد ،ودرجات
والكلنديوال،
)2014( Narayanan
مختلفة من املشاركة من جانب رشكات
تشــمل العينــة  474مزارعا يف والية والخيار املخلل
ً
الرشاء :بالنسبة للدواجن تق ِّدم الرشكة
تاميل نادو
إىل املزرعة املتعاقدة الصيصان التي يبلغ
عمرها يو ًما واح ًدا ،واللقاحات ،واألعالف،
والرصد الصحي؛ ويشمل إنتاج الببايا
رصد املحصول ،والتدريب؛ وتشمل عقود
الكلنديوال توفري البذور بأسعار مدعومة،
وتقديم املشورة التقنية والتدريب
مكونات العقود

األثر
آثــار كبرية عىل تواتر تســليم األلبان
وكمياتها ،ال ســيام أثناء موســم الجفاف.
وتزداد اآلثار عىل عمليات تســليم
األلبان عندما تتوىل النســاء إدارة
العقود

تحقــق الزراعة التعاقدية زيادة نســبتها
 17يف املائــة تقري ًبــا يف إجاميل دخل
األرسة

تشــر التقديرات إىل أن الزراعة
التعاقدية تســفر عــن تغيريات يف ربحية
الهكتــار :زيادة نســبتها  123يف املائة يف
حالــة الدواجــن؛ و 47يف املائة يف حالة
الببايــا؛ و 27يف املائــة للخيار املخلل؛
و 50يف املائــة للكلنديوال
خلصت الدراســة إىل أن اآلثار غري
متجانســة بدرجة كبرية

أ خــرى  ،و با لنظــر إ ىل أن ا لز را عــة ا لتعا قد يــة
تبــد و يف كثــر مــن ا ألحيــا ن متحيــزة لصا لــح
ا مل ــزا ر ع ا أل ك ــر حج ـ ًـا وا ألغن ــى نس ــب ًي ا  -ا لت ــي
مبقد و رهــا تلبيــة متطلبــا ت ا لكــم وا لجــود ة
بصــو رة أفضــل – يبــد و أن ا لز را عــة ا لتعا قد يــة
ميك ــن أن تف ــي إ ىل مز ي ــد م ــن ع ــد م ا ملس ــا وا ة
يف ا ملنا ط ــق ا لر يفي ــة  .وا لوا ق ــع أ ن ــه م ــن ا ملرج ــح
ع ــد م إ د را ج ا ملزا رع ــن ا أل فق ــر يف ا لز را ع ــة
وتبــن عمو ًم ــا مــن ا ســتعرا ض
ا لتعا قد يــة .
َّ
منهجــي للمؤ لفــا ت ا لتــي تنا ولــت تأ ثــر
ترتيبــا ت ا لز را عــة ا لتعا قد يــة عــى ا لد خــل أن
 6 1يف ا ملا ئــة مــن ا ملزا رعــن ا ملتعا قد يــن لد يهــم
م ــزا ر ع أ ك ــر حج ـ ًـا أ و ق ــد ًر ا أ ك ــر م ــن ا ألصول
42
مقا رنــة بنظرا ئهــم غــر ا ملتعا قد يــن .

تضم ــن ا ألرس ا لت ــي ترأس ــها نس ــاء عق ــو ًد ا م ــع
رشكات ا ل ــراء كان ــت أق ــل بنس ــبة  4 5يف املائ ــة ،
و يعك ــس ذل ــك م ــا تواجه ــه امل ــرأة م ــن قي ــود ل ــدى
دخ ــول ا ألس ــواق  4 1 .واع تُ ــرت خ ــرة املزا رع ــن أيضً ــا
مهــا للمشــا ركة يف ا لزراعــة ا لتعاقديــة مــع
عامــا
ً
ً
كل س ــنة إضافي ــة م ــن ا لخ ــرة ا لزراعي ــة  ،وا رتبط ــت
كل س ــنة إضافي ــة م ــن ا لخ ــرة ا لزراعي ــة بز ي ــادة
نس ــبتها  1. 2يف املائ ــة م ــن احت ــا الت املش ــا ركة  ،م ــا
يوحــي بــأن تلبيــة متطلبــات ا لعقــود املختلفــة
تس ــتوجب مه ــا رات إدا ر ي ــة وفني ــة.
وأ ش ــا رت ا لتقد ي ــرا ت إ ىل ا رتب ــا ط إ يج ــا يب
ب ــن حج ــم ا ملز رع ــة وا ملش ــا ركة يف ا لز را ع ــة
ا لتعا قد يــة  .فمــن نا حيــة  ،ا زد ا د ت فــرص
تنو يــع ا إل نتــا ج و با لتــا يل ا ملشــا ركة يف ا لز را عــة
ا لتعا قد يــة با زد يــا د حجــم ا ملز رعــة  .ومــن نا حيــة
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دراســة حالــة عــن الســنغال :المحاصيــل النقديــة
ع ــى ا لرغ ــم م ــا س ــبق  ،ف ــإن حج ــم املزرع ــة وث ــروة
ا ألرسة املعيش ــية ق ــد ال يش ــكالن املح ـ ِّرك امله ــم
ا لوحيــد للمشــا ركة يف ا لزراعــة ا لتعاقديــة؛ وميكــن
أن تعتم ــد ا لعالق ــة أيضً ــا ع ــى م ــا إذا كان إنت ــاج
املحاصيــل املتعاقــد عليهــا يتطلــب ا ســتثامرات
مح ــددة .فق ــد تب ـ َّـن ع ــى س ــبيل املث ــا ل أن مش ــا ركة
املزا رعــن يف خطــة ا لزراعــة ا لتعاقديــة للفــول
ا لس ــوداين يف ا لس ــنغا ل ال تعتم ــد ع ــى حج ــم
املزرع ــة .فزراع ــة ا لف ــول ا لس ــوداين نظ ــام تقلي ــدي
ال يتطل ــب ا س ــتثامرات مح ــددة س ــواء أطان ــت
رأس ــا لية أو معرفي ــة ك ــا ه ــي ح ــا ل املحاصي ــل غ ــر
43
وتبــن أن ا لرتتيبــات
املألوفــة ا لعا ليــة ا لقيمــة.
َّ
ا لتعاقديــة املســتندة إ ىل معلومــات املجتمــع
املح ــي وس ــمعته ب ــدلً م ــن أصول ــه ا لزراعي ــة تحق ــق
ز ي ــادة كب ــرة يف دخ ــل املزرع ــة  ،وتح ـ ّد با لت ــايل
م ــن ا لفق ــر وع ــدم املس ــا واة (أنظ ــر ا لج ــدول 1. 3
للتفاصيــل عــن مكونــات ا لعقــود يف ا لدرا ســة
ا لخاصــة با لســنغا ل).
دراســات حالــة عــن فييــت نــام وجمهوريــة الصـ ي ن
ـ�
الشــعبية ونيكاراغــوا :الفاكهــة والخضــار
تس ــنى ل ــأرس ذات األص ــول املح ــدودة يف فيي ــت ن ــام
بي ــع الخض ــار مبوج ــب عق ــود للمتاج ــر الك ــرى أو
أس ــواق املعام ــات الفور ي ــة .وع ــى الرغ ــم م ــن صغ ــر
حج ــم املزرع ــة ،تب ـ َّـن أن ه ــذه األرس ق ــادرة ع ــى
تلبيــة متطلبــات جــودة األغذيــة وســامتها و إنتــاج
44
منتجــات عاليــة القيمــة.
وت ــؤدي متطلب ــات س ــامة األغذي ــة وجودته ــا الت ــي
تشــرطها املتاجــر الكــرى ورشكات التصديــر
للفاكهــة والخضــار إىل ز يــادة التنســيق العمــودي
والزراعــة التعاقديــة .ويف جمهور يــة الصــن
تبــن أن الزراعــة التعاقديــة إلنتــاج
الشــعبيةَّ ،
التف ــاح والبص ــل األخ ــر حقق ــت ز ي ــادة نس ــبتها 22
يف املائ ــة يف متوس ــط دخ ــل مزارع ــي التف ــاح و 4 5
يف املائ ــة يف دخ ــل مزارع ــي البص ــل األخ ــر 4 5 .ويف
مــا يتعلــق باملنتجــات الكثيفــة العاملــة ،مثــل
الفاكه ــة والخض ــار ،تب ـ َّـن أن املش ــاركة تعتم ــد ع ــى
العامل ــة األرس ي ــة ولي ــس ع ــى حج ــم األرسة .ويف م ــا
يتعل ــق مبزارع ــي التف ــاح ،نجم ــت الز ي ــادات يف
الدخ ــل ع ــن ز ي ــادة الغ ـ ّـا ت بس ــبب املش ــورة التقني ــة
واملدخ ــات املق َّد م ــة مبوج ــب العق ــد .ويف م ــا يتعل ــق
مبزارع ــي البص ــل األخ ــر ،عوض ــت األس ــعار العالي ــة
تكالي ــف املدخ ــات للوح ــدة ،وه ــو م ــا أس ــفر أيضً ــا
ع ــن ز ي ــادات يف الدخ ــل (أنظ ــر الج ــدول  1. 3ملز ي ــد
م ــن التفاصي ــل ع ــن مكون ــات العق ــود) .وأتاح ــت
الز ي ــادة يف الدخ ــل له ــذه األرس إنف ــاق املز ي ــد ع ــى
التعليــم ،والرعايــة الصحيــة ،واســتهالك األغذيــة،
والتحســينات املنزليــة.

وميك ــن أن ت ــؤدي العق ــود إىل تأث ــرات دامئ ــة ع ــى
ُس ــبل عي ــش املزارع ــن .وميك ــن للمش ــاركة يف سالس ــل
متاجــر الخضــار الطازجــة العاليــة القيمــة أن
تس ــفر ع ــن ز ي ــادة نس ــبتها  16يف املائ ــة يف األص ــول
اإلنتاجي ــة ل ــأرسة ،مث ــل الج ــرارات واملحار ي ــث
ومضخ ــات ال ــري خ ــال ف ــرة تص ــل إىل س ــنتني ونص ــف
الس ــنة 4 6 .وتب ـ َّـن أن األرس الت ــي تقي ــم ع ــى مقر ب ــة
م ــن الطرق ــات وميكنه ــا الوص ــول إىل مي ــاه ال ــري
 وه ــي عوام ــل تتي ــح توف ــر إم ــدادات ثابت ــة م ــناملنتج ــات ع ــى م ــدار الس ــنة  -ت ُش ــارك ع ــى األرج ــح
يف هــذه الخطــط التعاقديــة .وكان الفضــل يف
ز ي ــادة األص ــول راج ًع ــا إىل تحس ــن ُس ــبل الوص ــول
إىل االئتامن ــات واألس ــعار الدني ــا املح ــددة س ــل ًف ا
الت ــي قلص ــت ،كج ــزء م ــن العق ــد ،تع ـ ّرض املزارع ــن
للمخاط ــر ،وع ــززت االس ــتثامرات (أنظ ــر الج ــدول
 1. 3لتفاصيــل العقــود يف الدراســة املتعلقــة
بنيكاراغــوا) .وبالنظــر إىل أن األصــول تحــ ّد د
مســتوى اإلنتاجيــة ،فــإن الرتتيبــات التعاقديــة
الت ــي تضم ــن ح ـ ًد ا أدىن لألس ــعار ميك ــن أن تنط ــوي
ع ــى تأث ــرات طو يل ــة األج ــل ع ــى دخ ــل األرسة وميك ــن
بالت ــايل أن تح ــد م ــن الفق ــر.
والواق ــع أن هن ــاك م ــن ي ــرى أن الزراع ــة التعاقدي ــة
تعال ــج إخفاق ــات س ــوق التأم ــن .فف ــي مدغش ــقر،
ارتبط ــت أيضً ــا العق ــود الت ــي ضمن ــت أس ــعا ًرا ثابت ــة
للمزارع ــن ،برتاج ــع متوس ــط تق لّ ــب دخ ــل األرسة ،إذ
47
نُقل ــت مخاط ــر األس ــعار إىل رشكات ال ــراء.
ف
دراســتا حالــة ي� فييــت نــام والســنغال :منتجــات األلبــان
ت ــزداد ش ــعبية األلب ــان كس ــلعة غذائي ــة عالي ــة
القيم ــة م ــا أدى إىل ارتف ــاع مع ــدالت النم ــو يف
قط ــاع إنت ــاج األلب ــان يف فيي ــت ن ــام بصف ــة خاص ــة
ويف آس ــيا بصف ــة عام ــة .ويف مث ــل ه ــذا الن ــو ع
م ــن سالس ــل القيم ــة ،تُش ــكل ج ــودة املنت ــج عام ـ ًـا
مه ـ ًـا يف تحدي ــد املش ــاركة يف أس ــعار ب ــاب املزرع ــة.
وعندم ــا ال تك ــون خصائ ــص الج ــودة ملحوظ ــة،
مثل ــا يف حال ــة الحلي ــب ،وعندم ــا تك ــون الفح ــوص
الفردي ــة باهظ ــة الكلف ــة ،ميك ــن لع ــدم متاث ــل
48
املعلوم ــات أن يف ــي إىل ت ــدين نتائ ــج الس ــوق.
م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــال أن رشكات ال ــراء
ميك ــن أن تق ــوم بإط ــاع املزارع ــن ع ــى معلوم ــات
غ ــر كامل ــة ع ــن مس ــتو يات الج ــودة لخف ــض الس ــعر
ال ــذي يتع ـ َّـن عليه ــا دفع ــه .و ينبغ ــي أن ي ــؤدي ذل ــك
باملزارع ــن إىل تقيي ــد االس ــتثامرات ،م ــا يؤث ــر س ــل ًب ا
ع ــى إنتاجي ــة املزرع ــة (أنظ ــر أيضً ــا ح ـ ًـا ابتكار يً ــا
ملش ــكلة ع ــدم متاث ــل املعلوم ــات يف اإلط ــار .)5. 3
وأج ــرت إح ــدى الدراس ــات تقيي ـ ًـا ألث ــر فحوص
الحلي ــب والتحق ــق م ــن الج ــودة م ــن خ ــال وكال ــة
ثالث ــة مس ــتقلة ع ــى س ــلوك صغ ــار منتج ــي الحلي ــب
يف فيي ــت ن ــام الذي ــن تعاق ــدت معه ــم إح ــدى رشكات
إنت ــاج األلب ــان .وتب ـ َّـن أن إضاف ــة ه ــذه الرشك ــة املعني ــة
| | 82

حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020

ا ملضا ف ــة وت ــد ين جود ت ــه  .وتكش ــف ا لد را س ــا ت ع ــن
أن ا الشــرا ك يف عضو يــة مجموعــا ت ا ملزا رعــن
ا ملنظمــة مهــم للمشــا ركة يف خطــط عقــود ا أل ر ّز
إ ىل جا نــب حجــم ا ألرسة وا ملســتوى ا لتعليمــي
ـرب ا ألرسة  .وتب ـ َّـن أن حج ــم ا ملزرع ــة وا ألص ــول ال
لـ ّ
50
يؤث ــرا ن ع ــى ا ملش ــا ركة .
وأد ى تحس ــن ا لج ــود ة م ــن خ ــا ل تحس ــن عملي ــا ت
ا لف ــرز ا لت ــي أفض ــت إ ىل ز ي ــا د ة مس ــتو يا ت ا لنق ــا ء
إ ىل ا رتف ــاع ا ألس ــعا ر ع ــن ب ــا ب ا ملزرع ــة مب ــا نس ــبته
 11يف ا ملا ئــة مقا رنــة مبتوســط ا ألســعا ر .وحققــت
ا لزرا عــة ا لتعا قد يــة أيضً ــا تحســينا ت يف ا لغــا ل
م ــن خ ــا ل تحس ــن ُس ــبل ا لحص ــول ع ــى ا ملد خ ــات
وتوس ــيع مس ــا حا ت ز را ع ــة ا أل ر ّز م ــا أد ى إ ىل
ز ي ــا د ة ا إلنت ــا ج بنس ــبة  6 0يف ا ملا ئ ــة يف ا ملتوس ــط .
وأشــا رت ا لتقد يــرا ت إ ىل أن ا ملشــا ركة يف ا لزرا عــة
ا لتعا قد يــة حققــت ز يــا د ة نســبتها  17يف ا ملا ئــة
يف د خ ــل ا ألرسة ( أنظ ــر ا لج ــد ول .)1 . 3
غــر أن ا لزرا عــة ا لتعا قد يــة لألغذ يــة ا ألسا ســية
ميك ــن أن تك ــون مح ــد ود ة  .وال ت ــزا ل س ــوق ا أل ر ّز يف
بن ــن صغ ــرة مقا رن ــة بأس ــوا ق ا ألغذ ي ــة ا ألسا س ــية
يف ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة وا لتــي تتم يَّ ــز بكــرة عــد د
ا ملزا رعــن وا لتجــا ر فيهــا .و يتطلــب إنتــا ج ا أل ر ّز
ا ســتثام را ت محــد د ة يف تســو ية ا أل را يض وا لغمــر
وا ل ــرف يف ا لحق ــول  ،وه ــو م ــا ميك ــن  ،با الق ــرا ن
م ــع بيا ن ــا ت أ ك ــر لتفا ض ــل ا لج ــود ة  ،أن يجع ــل
ا لزرا عــة ا لتعا قد يــة ممكنــة .

بإنف ــاذ العق ــود إىل س ــوق رسيع ــة النم ــو ق ــد أث ــر تأث ـ ًرا
إيجاب ًي ــا ع ــى اس ــتخدام املنتج ــات (مث ــل األع ــاف)
ومس ــتويات الج ــودة واإلنت ــاج (مق ــدار الده ــون
وإج ــايل امل ــواد الصلب ــة) .وأدى ذل ــك إىل إي ــرادات أعىل
ومس ــتوى أك ــر م ــن الرف ــاه األرسي يف املتوس ــط.
ويف الس ــنغال ،ويف إط ــار ترتيب ــات زراع ــة تعاقدي ــة
أخ ــرى إلنت ــاج الحلي ــب ،رك ــز تصمي ــم تعاق ــدي
ابت ــكاري ع ــى بن ــاء الثق ــة ورأس امل ــال االجتامع ــي
ب ــن املش ــري وامل ــزار ع .ومن أج ــل ض ــان تور يد
كمي ــات كافي ــة م ــن الحلي ــب م ــن ع ــدد كب ــر م ــن
املزارع ــن ش ــبه ال ُرح ــل ،ق ّد م ــت رشك ــة إنت ــاج األلب ــان
تحس ــن الوض ــع التغ ــذوي
حواف ــز غذائي ــة ميك ــن أن
ِّ
لألطفــال كمكــون للعقــد ولز يــادة كميــات الحليــب
املس ـلَّمة .وأدى ه ــذا الحاف ــز  -متمث ـ ًـا يف توف ــر
الل ــن الز ب ــادي املق ــوى باملغذي ــات الدقيق ــة يوم ًي ــا
ل ــكل طف ــل م ــن صغ ــار األطف ــال يف األرسة  -إىل
تعو ي ــض املزارع ــن ع ــن تور ي ــد كمي ــات متس ــقة
م ــن الحلي ــب .وكش ــف ه ــذا النه ــج االبت ــكاري ع ــن
آث ــار كب ــرة ع ــى توات ــر تس ــليم الحلي ــب وكميات ــه،
ال س ــيام أثن ــاء موس ــم الجف ــاف ال ــذي تتع ــذر في ــه
تلبيــة متطلبــات التســليم مقارنــة مبوســم األمطــار.
وتب ـ َّـن أن تل ــك التأث ــرات كان ــت أ ك ــر عندم ــا تو لّ ــت
النســاء إدارة العقــود .وكان أثــر مجمــو ع الحليــب
املس ـلَّم يف املوس ــمني الج ــاف واملط ــر كب ـ ًرا بالنس ــبة
إىل األرس الت ــي ترأس ــها نس ــاء ،حي ــث ُس ــجلت ز ي ــادة
نس ــبتها  6 4يف املائ ــة أثن ــاء املوس ــم الج ــاف و  33يف
املائ ــة يف املوس ــم املط ــر ،وه ــو م ــا يؤك ــد أن متك ــن
حس ــن كث ـ ًرا مس ــتوى التغذي ــة والرف ــاه
امل ــرأة يُ ِّ
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لــأرسة بكاملهــا.
دراســة حالــة عــن بـنن  :سالســل قيمــة األغذيــة
األساسية
ع ــى خ ــاف الفاكه ــة والخض ــار ف ــإن إمكاني ــة ازدي ــاد
القيمــة املضافــة للمــواد الغذائيــة ورفــع مســتوى
جودته ــا مح ــدودة م ــن خ ــا ل العق ــود .وتتم يَّ ــز
األغذي ــة األساس ــية بأنه ــا ليس ــت رس يع ــة التل ــف
مثــل الخضــار وميكــن تخز ينهــا ونقلهــا بســهولة.
لك ــن م ــن امله ــم للبل ــدان النامي ــة ز ي ــادة كف ــاءة
سالس ــل قيم ــة األغذي ــة األساس ــية م ــن خ ــال الزراع ــة
التعاقدي ــة .أولً  ،ميك ــن أن يع ــود ذل ــك بفوائ ــد
ع ــى ع ــدد كب ــر م ــن املزارع ــن أصح ــاب الحي ــازات
الصغ ــرة ،وثان ًي ــا ،ميك ــن أن يُ س ــاهم يف حص ــول
أع ــداد متزاي ــدة م ــن س ــكان املناط ــق الحرض ي ــة ع ــى
الغ ــذاء ،وبالت ــايل تعز ي ــز أمنه ــم الغ ــذايئ.
ومــع أن معظــم ا لتحليــات ا لتــي تتنــا ول
ا لزرا عــة ا لتعا قد يــة تركــز عــى ا ملنتجــا ت ا لعا ليــة
تبــن أن عقــود ا أل ر ّز يف بنــن تحقــق
ا لقيمــة ،
َّ
آث ــا ًر ا كب ــرة ع ــى د خ ــل ا ألرسة وا لغ ــا ل وا ألس ــعا ر
ع ــن ب ــا ب ا ملزرع ــة  .و يتنا ف ــس قط ــاع ا أل ر ّز يف بن ــن
مــع ا لــوا رد ا ت  ،ولكنــه يتم يَّ ــز با نخفــا ض قيمتــه

فوائــد الزراعــة التعاقديــة
هن ــا ك بصف ــة عا م ــة أ د ل ــة د ا مغ ــة ع ــى ا آل ث ــا ر
ا إل يجا بيــة للز را عــة ا لتعا قد يــة عــى ا لرفــا ه
و ذ ل ــك ع ــى ا أل ق ــل د ا خ ــل ا لس ــيا قا ت ا ملحلي ــة
ا لتــي شــملتها ا لد را ســا ت  .غــر أ ن ا آل ثــا ر ميكــن
أ ن تتف ــا و ت إ ىل ح ــد كب ــر س ــو ا ء ب ــن خط ــط
ا لعقــو د ا ملختلفــة أ و بــن ا ملزا رعــن ا ملشــا ركني
يف خطــة مع َّي نــة  .وكشــف تحليــل مختلــف
خطــط عقــو د ا ملنتجــا ت ا لعا ليــة ا لقيمــة يف
ا لهن ــد ع ــن أ ن ا ملش ــا ركة يف بع ــض ا لح ــا ال ت ق ــد
أ س ــفرت ع ــن ز ي ــا د ا ت كب ــرة يف ا أل ر ب ــا ح ا لصا في ــة
لــكل هكتــا ر ،بينــا أ ث ّــرت بشــكل ســلبي عــى
ر بحيــة ا لهكتــا ر ا لو ا حــد يف حــا ال ت أ خــر ى
( أ نظــر ا لجــد ول  1 . 3ملز يــد مــن ا لتفا صيــل
عــن مختلــف ترتيبــا ت ا لعقــو د ا لتــي تشــملها
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ا لد را ســة ا ملتعلقــة با لهنــد) .
والواق ــع أن األدل ــة ت ُش ــر إىل أن املش ــاركة يف األس ــواق
والزراع ــة التعاقدي ــة يف البل ــدان النامي ــة عرض ــة
النتكاســات .فغال بً ــا مــا تنهــار الخطــط التعاقديــة
في ــا تعل ــو مع ــدالت الخ ــروج منه ــا ،إذ يدخ ــل
املزارع ــون إىل العق ــود ويخرج ــون منه ــا .وال ب ــد م ــن
أن تك ــون املش ــاركة مس ــتمرة يك تس ــاهم األس ــواق
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غ ــر الزراع ــي .وه ــذه العالق ــة ب ــن األرب ــاح التي
تد ّره ــا الزراع ــة التعاقدي ــة واألرب ــاح الت ــي يد ّره ــا
ـر الس ــبب الكام ــن
س ــوق العم ــل ميك ــن أن تف ـ ِّ
وراء دخ ــول املزارع ــن يف العق ــود وخروجه ــم
منه ــا بص ــورة متك ــررة .ويف الوق ــت نفس ــه ،هن ــاك
تأث ــرات إ يجابي ــة غ ــر مب ــارشة ،ذل ــك أن املع ــارف
والتكنولوجيــا التــي توفرهــا املشــاركة يف العقــد
ميك ــن أن تؤث ــر ع ــى املحاصي ــل غ ــر املتعاق ــد
عليهــا .وميكــن لهــذه التأثــرات التكنولوجيــة غــر
املب ــارشة أن تس ــفر ع ــن ز ي ــادة نس ــبتها  51يف املائ ــة
يف الدخ ــل الزراع ــي ال ــذي ت ــد ّره املحاصي ــل غ ــر
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املتعاقــد عليهــا.
وميكــن لتحليــل املشــاركة يف الزراعــة التعاقديــة،
رغ ــم م ــا ينط ــوي علي ــه م ــن ثغ ــرات ،أن يو فِّ ــر
أف ــكا ًرا ق يّ م ــة ت ُس ــاعد ع ــى فه ــم اآلث ــار الت ــي ق ــد
تنج ــم ع ــن مختل ــف أش ــكال العق ــود والخدم ــات
املق َّد م ــة يف تجن ــب إخفاق ــات الس ــوق .و يُ ش ــكل
الوص ــول املأم ــون إىل األس ــواق ،وتوف ــر املدخ ــات
واالئتامن ــات ،والع ــاوات الس ــعر ية الت ــي تكاف ــئ
الج ــودة ،واألس ــعار ع ــن ب ــاب املزرع ــة املح ــددة
ـكل
س ــل ًف ا ،وخدم ــات اإلرش ــاد واملش ــورة الفني ــة ،هي ـ ً
معق ـ ًد ا للخدم ــات يعال ــج قي ــو ًد ا ومخاط ــر مح ــددة
يواجههــا املزارعــون يف البلــدان الناميــة.
وع ــى الرغ ــم م ــن رضورة إج ــراء مز ي ــد م ــن البح ــث،
توح ــي األدل ــة ب ــأن الع ــاوات الس ــعر ية ،عندم ــا
تق ــرن بتوف ــر املدخ ــات واالئتامن ــات ،تحق ــق أث ـ ًرا
إ يجاب ًي ــا مه ـ ًـا ع ــى الدخ ــل يف س ــياق املحاصي ــل
الس ــنو ية .وبين ــا تعال ــج األس ــعار املح ــددة س ــل ًف ا
مخاط ــر أس ــعار املحاصي ــل الت ــي ش ــهدت انكامشً ــا،
ف ــإن أث ــر الع ــاوات الس ــعر ية ميك ــن أن يك ــون كب ـ ًرا
بصف ــة خاص ــة يف س ــياق األس ــواق املجز ي ــة وسالس ــل
القيمــة العامليــة للمنتجــات املتم ّي ــزة واملعتمــدة.
ك ــا أن لخدم ــات اإلرش ــاد وتوف ــر النق ــل ،عندم ــا
تش ــكل ج ــز ًء ا م ــن العق ــد ،أث ـ ًرا قو يً ــا ع ــى الدخ ــل،
مــا يؤكــد أهميــة تحســن التكنولوجيــات والبنيــة
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التحتيــة للنقــل عــى املشــاركة يف الســوقn .

يف التنمي ــة؛ وس ــتكون اآلث ــار اإليجابي ــة للزراع ــة
التعاقدي ــة ع ــى املزارع ــن أ ك ــر عندم ــا تك ــون
املش ــاركة مس ــتمرة ألن االس ــتثامرات يف األص ــول
اإلنتاجيــة والتكنولوجيــات واملعرفــة تتطلــب وق تً ــا
يك ت ــؤيت مثاره ــا .ويؤك ــد ذل ــك رضورة إج ــراء تحلي ــل
دقي ــق لل ــروط والرتتيب ــات التعاقدي ــة مقاب ــل م ــا
ينش ــأ عنه ــا م ــن آث ــار ع ــى رف ــاه املزارع ــن م ــن أجل
بلــورة فهــم أفضــل لديناميكيــات املشــاركة املســتمرة
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يف تلك األس ــواق.
و يُ شــر ا الســتعراض ا لشــامل لألدلــة املتعلقــة
بآث ــا ر ا لزراع ــة ا لتعاقدي ــة ع ــى ا لدخ ــل إ ىل أن
املش ــا ركة ت ــؤدي إ ىل ز ي ــادة دخ ــل املزرع ــة بنس ــبة
 6 3يف املائ ــة يف املتوس ــط  .وم ــن ب ــن  2 6خط ــة م ــن
خطــط ا لزراعــة ا لتعاقديــة ا لتــي جــرى تحليلهــا،
تب ـ َّـن أن ا ثنت ــن فق ــط تنطو ي ــان ع ــى آث ــا ر س ــلبية.
و يؤك ــد ه ــذا ا الس ــتنتاج ا أل ث ــر ا إل يج ــايب للزراع ــة
ا لتعاقدي ــة ع ــى ا لرف ــاه  ،ولكن ــه يخف ــي يف ا لوق ــت
نفس ــه ا لتأث ــرات غ ــر املتجانس ــة ا لت ــي ميك ــن أن
تنطــوي عليهــا ا لزراعــة ا لتعاقديــة 4 2 .وا ســتُ خلصت
ا ســتنتاجات مامثلــة مــن تحليــل ا لدرا ســات
ا لتجر يبيــة يف هــذا ا لتقر يــر.
وم ــع أن جمي ــع الدراس ــات الت ــي خضع ــت
لالســتعراض قــد اســتخدمت تقنيــات إحصائيــة
ح ــددت األث ــر الس ــببي للزراع ــة التعاقدي ــة ع ــى
الرف ــاه ،رمب ــا تك ــون هن ــاك مبالغ ــة يف تقدي ــر
ه ــذه التأث ــرات ع ــى الدخ ــل .أولً  ،م ــن املرج ــح أن
التقار ي ــر مل ت ُــر إىل اآلث ــار غ ــر امللموس ــة ع ــى
الدخ ــل نظ ـ ًرا لع ــدم ن ــر املق ــاالت العلمي ــة ع ــى
األرج ــح إال يف الح ــاالت الت ــي يثب ــت فيه ــا تحقي ــق
أث ــر ملم ــوس (و ت ُطل ــق ع ــى ذل ــك تس ــمية التح ُي ــز يف
الن ــر ) .وثان ًي ــا ،ميك ــن أن تغف ــل معظ ــم الدراس ــات
خطــط الزراعــة التعاقديــة التــي مل يحالفهــا
النج ــاح وكذل ــك ح ــاالت انس ــحاب املزارع ــن م ــن
العق ــود (و تُطل ــق ع ــى ذل ــك تس ــمية التح يُّ ــز
للبق ــاء) .وميك ــن أن يس ــفر ه ــذان املص ــدران للتح يُّ ــز
ع ــن مبالغ ــة يف تقدي ــر اآلث ــار ع ــى الدخ ــل.
وتخضــع املشــاركة يف خطــط الزراعــة التعاقديــة
أيضً ــا آلث ــار غ ــر مب ــارشة وآث ــار املقايض ــات .م ــن ذل ــك
ع ــى س ــبيل املث ــال أن متطلب ــات العامل ــة األع ــى
التــي تقتضيهــا الزراعــة التعاقديــة ميكــن أن تؤثــر
ع ــى العم ــل خ ــارج املزرع ــة .و ت ُش ــر دراس ــة أُ جر ي ــت
باس ــتخدام بيان ــات م ــن مدغش ــقر إىل أن الزراع ــة
التعاقديــة يصاحبهــا تراجــع نســبته  79يف املائــة
يف نصي ــب الف ــرد م ــن الدخ ــل األرسي ال ــذي توف ــره
أس ــواق العم ــل ،وتراج ــع نس ــبته  47يف املائ ــة يف
الدخ ــل م ــن أنش ــطة األع ــال غ ــر الزراعي ــة .و ينش ــأ
ذل ــك ع ــن ازدي ــاد التخص ــص يف اإلنت ــاج ،وه ــو م ــن
األم ــور الرضور ي ــة للوف ــاء مبتطلب ــات العق ــود.
وميك ــن أن ي ــدل ذل ــك أيضً ــا ع ــى ارتف ــاع مس ــتوى
ربحيــة الزراعــة التعاقديــة مقارنــة بالعمــل

االبتكارات في نماذج الزراعة التعاقدية الشاملة

ميكــن ملختلــف أنــواع آليــات ا لتنســيق أن تعا لــج
مختلــف إخفاقــات ا لســوق ا لتــي يواجههــا
املزا رع ــون يف ا لبل ــدان ا لنامي ــة .و يه ــدف كث ــر م ــن
من ــاذج ا ألع ــا ل ا البتكا ر ي ــة إ ىل معا لج ــة إخفاق ــات
ا لس ــوق املتع ــددة يف آن واح ــد م ــن خ ــا ل « ا لجم ــع»
ب ــن املدخ ــات وا لخد م ــات.
و تُشــر ا ألدلــة ا لتجر يبيــة يف برا مــج ا لتنميــة
وا لح ــد م ــن ا لفق ــر ا لت ــي ته ــد ف إ ىل تعز ي ــز
ا لعمــل ا لحــ ّر  ،إ ىل أن ا لتد خــات ا ملج َّم عــة
ميكــن أن تكــون مطلو بــة لتحقيــق أثــر ملمــوس
ومســتمر عــى رش يحــة كبــرة مــن ا ملســتفيد ين .
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ربــط المدخــات والخدمــات بالتأمـ ي ن
ـ� لمعالجــة
مخاطــر اإلنتاج

و ميكــن لإلجــرا ء ا ت ا ملختلفــة ا لتــي تســتهد ف يف
آن وا ح ــد ا لفق ــرا ء خ ــا ل م ــد ة زمني ــة مح ــد ود ة ؛
مث ــل نق ــل ا ألص ــول ا إلنتا جي ــة م ــن خ ــا ل د ع ــم
ا الســتهال ك  ،وا لتد ر يــب عــى ا ملهــا را ت ا لتقنيــة
وا لتوجيــه  ،وا لوصــول إ ىل ا ملد خــرا ت وا لتثقيــف
ا لصحــي  ،أن يُ ك ِّم ــل كل منهــا ا آلخــر لد عــم ا ألرس
54
بغــرض تحســن ُس ــبل معيشــتها.
وميك ــن ل ــذا ا لنه ــج ا لش ــامل أن يك ــون فع ــا ًل يف
س ــياق إخفاق ــات ا لس ــوق املتع ــددة ا لت ــي تتباي ــن
كث ـ ًر ا م ــن حي ــث ا لش ــدة وا لح يّ ــز .وميك ــن لتجمي ــع
حس ــن
املدخ ــات وا لخد م ــات يف قط ــاع ا لزراع ــة أن يُ ِّ
ا ألداء أ ك ــر م ــن توف ــر كل منه ــا ع ــى ح ــدة.
م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل ا ملث ــا ل أن ر ب ــط توف ــر
ا ملد خــات ا لحد يثــة با لتأمــن ميكــن أن يــؤد ي إ ىل
إنتا جي ــة أع ــى نس ــب ًي ا و إ ىل ز ي ــا د ا ت يف ا لد خ ــل
مقا رنــة بتيســر توفــر ا لتكنولوجيــا وا لتأمــن
كل ع ــى ح ــد ة  .و يس ــود تص ــور ب ــأن ا الس ــتثام ر يف
ملحس ــنة محفــوف با ملخا طــر ،إذ ميكــن أن
ا لبــذ و ر ا َّ
يفقــد ا ملزا رعــون ا ســتثام را تهم يف حــا الت ا لجفــا ف
مثــا  .و يُ فضــل ا ســتخد ا م ا ملد خــات ا لتقليد يــة
ً
ا ملنخفض ــة ا لج ــود ة يف ح ــا الت ع ــد م ا ليق ــن  ،ال
س ــيام يف أ وس ــا ط مزا رع ــي ا لكف ــا ف ا لذ ي ــن تس ــتأثر
ا لكلفــة ا إلضا فيــة للتكنولوجيــا ا لحد يثــة بحصــة
كب ــرة م ــن د خله ــم  .غ ــر أن ا لزرا ع ــة ا لتعا قد ي ــة
ملحس ــنة با لتأمــن ميكــن
ا لتــي تر بــط ا لبــذ و ر ا َّ
أن تز يــد طلــب ا ملزا رعــن عــى ا لتكنولوجيــا عــن
طر يــق ا لحــد مــن تعرضهــم للمخا طــر .و يف كينيــا ،
تب ـ َّـن أن ا لجم ــع ب ــن تأم ــن ا ملحا صي ــل وا لب ــذ و ر
ملحس ــنة يز ي ــد ا الس ــتثام را ت يف ا ملزرع ــة  ،مب ــا
ا َّ
يشــمل ا الســتثام را ت يف ا أل را يض وا ملد خــات  ،مثــل
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ا ألس ــمد ة وا آل الت.
وميك ــن أيضً ــا لن ــاذج ا لعم ــل ا البتكا ر ي ــة أن تق لِّ ــص
ا لتكا ليــف ا لتــي يتكبد هــا املشــرون نتيجــة
لتعاقد ه ــم م ــع املزا رع ــن أصح ــاب ا لحي ــازات
ا لصغ ــرة .وتز ي ــد مجموع ــة أخ ــرى م ــن ا البت ــكا رات
ا لفوائ ــد ا لت ــي تع ــود ع ــى كال ا لطرف ــن م ــن خ ــا ل
متاي ــز املنتج ــات م ــن حي ــث ا لج ــودة وا لخصائ ــص
ا ألخ ــرى ؛ وميك ــن له ــذه ا البت ــكا رات أن تغ ـ ِّـر حج ــم
وطبيعــة املخاطــر ا لتــي ينطــوي عليهــا ذلــك ،
وميك ــن أن تتي ــح أيضً ــا إمكاني ــة ا لوص ــول إ ىل
أس ــواق متخصص ــة وأ ك ــر إد را ًر ا للر ب ــح.
وكث ــر م ــن خصا ئ ــص ه ــذ ه ا لن ــا ذج لي ــس جد ي ـ ًد ا ،
ال ســيام عنــد ا لنظــر إ ليهــا مبفرد هــا .و ت ُصمــم
ا البتــكا را ت بطر يقــة تجعــل مــن ا ملمكــن للنــا ذج
معا لجــة إخفا قــا ت ا لســوق ا ملتعــد د ة يف آن وا حــد
إلد را ج ا ملزا رعــن أصحــا ب ا لحيــا زا ت ا لصغــرة يف
سالســل ا لقيمــة .

هن ــاك مجموع ــة م ــن الخي ــارات ميك ــن األخ ــذ
بهــا يف الزراعــة التعاقديــة يك تشــمل التأمــن
املب ــارش ع ــى اإلنت ــاج .وق ــد ال تح ّق ــق عق ــود
التأمــن القامئــة بذاتهــا يف البلــدان الناميــة
التــي يتم َّي ــز فيهــا املزارعــون بانخفــاض مســتوى
الضامن ــات الت ــي يحظ ــون به ــا ،أث ـ ًرا كب ـ ًرا ع ــى
األخــذ بالتكنولوجيــات الجديــدة .ويف املقابــل،
ميك ــن للتأم ــن املرتب ــط باالئتامن ــات أن يحق ــق أث ـ ًرا
أ كــر يف تعز يــز التغيــر التكنولوجــي 5 6 .وميكــن
لل ــركات الت ــي تش ــري م ــن املزارع ــن مبوج ــب عق ــود
أن تر ب ــط االئتامن ــات بتأم ــن اإلنت ــاج للمزارع ــن
بش ــكل أفض ــل .والس ــبب يف ذل ــك ه ــو أن العالق ــة
التعاقدي ــة ذاته ــا وم ــا يرتب ــط به ــا م ــن خدم ــات
تو فِّ ــر وس ــيلة إضافي ــة إلنف ــاذ عق ــد اإلق ــراض (أنظ ــر
مث ــال التأم ــن املرتب ــط باالئت ــان يف اإلط ــار .)3. 3
و يف إط ــا ر ا لعق ــد  ،ميك ــن للتأم ــن أن ي ــؤد ي د و ًر ا
مهــا بطر يقتــن  .أ ولً  ،ميكــن للعقــد أن يحــد مــن
ً
ا ملخا طــر ا لتــي تتعــرض لهــا ا لرشكــة ا ملتعا قــد ة ،
و يُ ش ـ ِّج ع با لت ــا يل ع ــى تزو ي ــد ا ملزا رع ــن با ملد خ ــات
را رئيســ ًي ا لز يــا د ة
ا لجيــد ة ا لتــي تُشــكل عنــ ً
ا إلنتــا ج وا لد خل  .و و با لنظــر إ ىل أن ا لتأمــن
يُ ق ـ َّد م ضم ــن ُح زم ــة متكا مل ــة  ،إ ىل جا ن ــب ض ــا ن
إ مكا نيــة ا لوصــول إ ىل ا ألســوا ق  ،ميكــن للمصــا رف
أيضً ــا أن تكــون مســتعد ة لتقد يــم ا ئتــا ن إضــا يف
خ ــا رج ا لعق ــد  .وثا ن يً ــا  ،ميك ــن إلضا ف ــة ا لتأم ــن إ ىل
ُح زم ــة ا ملد خ ــات ا ملقد م ــة إ ىل ا ملزا رع ــن أن يز ي ــد
ا ملشــا ركة يف ا لعقــود  ،وخا صــة إذ ا كا نــت تشــمل
إد خــا ل ا لتكنولوجيــا ت ا لجد يــد ة  .و يــؤد ي تأمــن
ا إلنت ــا ج إ ىل ز ي ــا د ا ت قو ي ــة يف ا س ــتثام را ت ا ملزا رع ــن
ا لذ ي ــن يقبل ــون ع ــى ا تخ ــا ذ خي ــا را ت إنتا جي ــة أ ك ــر
مجا زفــة ولكنهــا ميكــن أن تعــود عليهــم مبز يــد
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م ــن ا أل ر با ح .

تأثـ يـر الجمــع بـ ي ن
ـ� المدخــات والخدمــات مــن
خــال العقــود عــى المبيعــات والدخــل

ميكــن ال تفا قــا ت ا لزرا عــة ا لتعا قد يــة ا لتــي تضمــن
ح ـ ًد ا أد ىن للس ــعر أن ت ُــز ِّو د ا ملزا رع ــن مبقي ــا س
لتأم ــن ا ألس ــعا ر م ــا ي ــؤد ي إ ىل إ يج ــا د حوا ف ــز
قو ي ــة ت ُش ـ ِّج ع ع ــى ا الس ــتثام ر .وغا ل بً ــا م ــا تك ــون
ا ألســعا ر ا ملحليــة ا لتقليد يــة للســلعة ا ملتعا قــد
عليهــا ضعيفــة (مثلــا يف حا لــة محا صيــل
ا لبســتنة ا لبعليــة) أ و تشــهد ا ألســعا ر ا لد وليــة
تقلبــا ت كبــرة وفــرا ت زمنيــة طو يلــة تنخفــض
فيه ــا ا ألس ــعا ر (مثل ــا يف أس ــوا ق ا ل ــن وا ل ــكا كا و ).
ولذلــك  ،ميكــن للعقــود ا لتــي تشــمل أســعا ًر ا
و ال يوج ــد حال يً ــا س ــوى قليل من البحوث األكادميية ع ــن الجمع بني االئتامن
والتأمني.
| | 85

الجزء  :3المزارعون وسالسل القيمة :نماذج أعمال للنمو المستدام

اإلطار 3.3
إدراج التأمين في خطط الزراعة التعاقدية

املوســم؛ ومعلومــات عــن الطقس ومشــورة من خــال خدمة
الرســائل القصــرة عــن طريق الهواتــف املحمولــة .و يُح ِّد د
العقــد للمزارعــن ســع ًرا أساسـيًا إلعادة الــراء يف بداية
املوســم ويقـ ِّد م حوافــز إضافيــة لألســعار تب ًعا لجــودة محصول
البطاطــا ،واســتخدام األســمدة واملبيــدات ،ورشاء التأمني
القائــم عىل مــؤرش الطقس.
وتؤثــر عــدة عوامل عــى إقبــال املزارعني عىل رشاء
التأمــن القائــم عــى مــؤرش الطقس .وتشــمل هــذه العوامل
ســعر إعــادة الــراء املضمون مــن رشكــة بيبســيكو ،والقدرة
عــى متويــل أقســاط التأمــن وغري ذلك مــن تكاليــف اإلنتاج
مــن خــال قــرض ،والثقــة يف مختلــف العنــارص الفاعلة
املشــاركة يف سلســلة اإلمــداد ،وإثبــات ســداد التعويضــات
يف مواعيدهــا يف املواســم الســابقة ،والحاجــة املتصــورة
إىل التخفيــف مــن خطــر فقــدان تكاليــف اإلنتــاج األ َّولية
الكبــرة ،وذلــك يف جانــب منــه لتغطيــة تكاليــف اإلنتــاج
للموســم التــايل .ومــن بــن  24 000مــزارع تعاقــدت معهم
رشكــة بيبســيكو يف تســعة مواقــع يف الواليــة ،اختــارت نســبة
تراوحــت بــن  50و  60يف املائــة تقريبًــا رشاء التأمــن القائــم
عــى املــؤرش  -وهي نســبة كبــرة مدفوعــة جزئيًــا بحوافز
األســعار ورشوط القــروض املرصفيــة التــي تقتــي التأمني.
وقـ ّد م الربنامــج مدفوعــات للمطالبــات يف جميــع مواقــع
الواليــة تقري ًبــا عــى مــدى خمس ســنوات بلــغ فيهــا معدل
اســتبقاء املزارعــن أكــر مــن  90يف املائة.

ت ُقـ ِّد م رشكــة بيبســيكو (  )PepsiCoيف الهنــد تأمي ًنــا طوع ًيــا
قا مئًــا عــى مــؤرش الطقــس للمزارعــن املشــاركني يف برنامجها
الخــاص بإنتــاج البطاطــا .ويتســم التأمــن بأهميــة خاصة
بســبب مخاطــر لفحــة البطاطــا ،وهــي مرض ميكــن أن يقيض
عــى املحصــول املخصــص للتجهيــز (أنظــر الجزء الرابــع ملزيد
مــن املعلومــات عــن التأمــن القائم عىل مــؤرش الطقس).
وتنشــأ لفحــة البطاطــا بســبب الطقــس الرطــب الدافئ،
ولذلــك يُحـ َّد د مــؤرش التأمني عىل أســاس مســتويات الرطوبة
ودرجــات الحــرارة .و يُق َّد م التأمــن من خالل رشكــة «لومبارد
العامــة للتأمــن» التابعــة ملؤسســة االئتــان الصناعــي
واالســتثامر يف الهنــد ،وهــي إحدى كــرى رشكات التأمني
الخاصــة التــي تديرهــا مؤسســة خدمــات إدارة مخاطر
الطقــس ،وهــي رشكة وســاطة خاصــة ومشـغِّل ملحطة
أرصــاد جويــة .وأضافت رشكــة بيبســيكو التأمــن الطوعي
القائــم عــى مــؤرش الطقس إىل ُحزمــة الزراعــة التعاقدية
للتحـ ّو ط مــن مخاطــر الطقــس التــي يتعرض لهــا املزارعون،
وإلرســاء عالقــات طويلــة األجل مــع املزارعني وكذلــك للحد
مــن املخاطــر يف سلســلة اإلمــدادات الخاصــة بها .ويؤدي
التأمــن دو ًرا مهـ ًـا يف ُحزمــة الخدمــات املق َّد مــة إىل أصحاب
الحيــازات الصغــرة ويشــمل بــذور البطاطــا العاليــة الجودة؛
وإمكانيــة الحصــول عــى األســمدة واملبيدات واملواد
الكيميائيــة األخــرى؛ واملشــورة الفنية بشــأن مامرســات
اإلنتــاج؛ وأســعار الــراء الثابتــة والحوافز منــذ بداية
املصدر :بترصف من  Meyerوآخرين. 2017 ،
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ا ملزا رع ــون ع ــن ا ملخا ط ــر و يُ ق ـ ّد ر و ن ا لتع ــرض
بد رج ــة أق ــل ملخا ط ــر ا ألس ــعا ر .م ــن ذل ــك ع ــى
ســبيل ا ملثــا ل أن ا ملزا رعــن يف نيكا را غــوا
ا ملتعا قد ي ــن م ــع رشك ــة « و ومل ــا رت » أثبت ــوا
ا ســتعد ا د هم لقبــول ا لعقــود ا لتــي يقــل فيهــا
متوســط ســعر ا لعقــد عــن متوســط ا لســعر يف
60
ا لســوق ا لتقليد يــة .
وع ــا وة ع ــى ذل ــك  ،ثب ــت أن ض ــا ن ا ألس ــعا ر من
خ ــا ل ا لعق ــود يح ّف ــز ا الس ــتثام ر يف ا إلنت ــا ج .
و ميكــن للجمــع بــن ا ملد خــات وا لخد مــا ت بســعر
مح ـ َّد د س ــل ًف ا أن يُ ق ـ ِّد م فوا ئ ــد إضا في ــة  ،خا ص ــة
م ــن حي ــث ز ي ــا د ة ا ملش ــا ركة يف ا لس ــوق  .وع ــى
تبــن للبا حثــن ا لذ يــن يعملــون
ســبيل ا ملثــا ل ،
َّ
م ــع إح ــد ى محط ــا ت تجهي ــز ا أل ر ّز يف بن ــن ( أنظ ــر
ا إلطــا ر  )4 . 3أن ا لعقــد ا لــذ ي يضمــن للمن ِت ــج
س ــع ًر ا يت ــم تحد ي ــد ه س ــل ًف ا يؤث ــر ع ــى ا إلنت ــا ج

ثا بت ــة مح ـ َّد د ة س ــل ًف ا أن تح ـ ّد م ــن تقلب ــا ت د خ ــل
ا ملزرع ــة وتع ــزز ا الس ــتثام را ت.
وبالنس ــبة إىل رشك ــة ال ــراء ،يكم ــن أح ــد التحدي ــات
املهم ــة املرتبط ــة به ــذه العق ــود يف احت ــاالت
اختي ــار املزارع ــن بي ــع اإلنت ــاج املتعاق ــد علي ــه إىل
مش ــر ين خ ــارج العق ــد  -وه ــي مامرس ــة معروف ــة
بالبي ــع الجانب ــي .م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــال
أن املزارع ــن ق ــد ينحرف ــون و يتجه ــون إىل البي ــع
الجانب ــي عندم ــا تتج ــاوز أس ــعار الس ــوق الس ــعر
املتعاقــد عليــه بنســبة كافيــة ،معترب يــن أن
املكاس ــب الت ــي يحصل ــون عليه ــا م ــن خروجه ــم ع ــى
العق ــد مل ــرة واح ــدة تتج ــاوز الفوائ ــد الت ــي تع ــود
58
عليه ــم ج ــراء االلت ــزام ب ــه يف األج ــل األط ــول.
و ير ّج ــح أن تكــون ا لعقــود ا لتــي ت ُشــكل فيهــا
ا لحام يــة مــن تقلبــا ت ا ألســعا ر ســمة رئيســية
أ ك ــر ا س ــتد ا مة و ر وا ًج ــا  ،و بخا ص ــة عند م ــا يحج ــم
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اإلطار 4.3
موج هة باستخدام عينة عشوائية
ضمان األسعار والزراعة التعاقدية لألرّز في بنن :تجربة َّ
لمختلف أحكام العقود

ُص ِّممــت دراســة أُجريــت مؤخـ ًرا بالتعاون مــع إحدى رشكات
تجهيــز األر ّز يف بنــن لتحديــد مكونــات العقــود األهــم لضامن
تحقيــق النتائــج املرجــوة .وشــملت الدراســة توزي ًعا عشــوائيًا
ملختلــف املكونــات املدرجــة يف عقــود األر ّز املربمة مع
صغــار مزارعــي األر زّ .وكانت الرشكــة املتعاقدة يف الدراســة
Enterprises de Services et Organisations de
 ، Producteurs de Banteوهــي رشكــة خاصــة لتجهيز األر ّز
وتســويقه تتمتــع بخــرة ســابقة يف مجــال اســتخدام عقود
املزارعــن أصحــاب الحيــازات الصغرية لرشاء األر زّ.
وشــملت الدراســة  953مزار ًعــا تــم تنظيمهم يف 107
مجموعــات مــن املزارعــن .وو زَّعت الدراســة بصورة عشــوائية
هــؤالء املزارعــن عىل واحدة مــن بني ثــاث مجموعات
معالجــة ومجموعــة مرجعيــة .ووقّعــت املجموعــة األوىل
عقــو ًد ا مكتوبــة مــع الرشكة إلنتــاج كميــة مح َّد دة من األر ّز
تسـلَّم يف موعــد وموقــع محدديــن وف ًقــا ملعايري جــودة مح َّد دة
بحســب نســبة الشــوائب (وجــود مواد غريبــة وفضالت).
وتــم التعاقــد مــع املزارعني يف هــذه املجموعــة األوىل لزراعة
صنــف محـ َّد د مــن األر زّ ،وضمنــت جميــع العقود ســعر بيع
ثابــت عنــد الحصاد.
وأدرجــت عقــود املجموعتــن األخرتــن مكونــات إضافية
يف االتفــاق املمنــوح للمجموعــة األوىل .فقــد قُ ّد مــت إىل
املزارعــن يف املجموعــة الثانيــة عقــود شــملت جميع ســات
عقــود املجموعــة األوىل ،فضـ ًـا عــن خدمات اإلرشــاد املق َّد مة
مــن رشكــة الرشاء .ومل يحصــل املزارعــون يف املجموعة
الثالثــة عــى الــروط املحـ َّد دة للمجموعــة الثانية فحســب،
بــل وحصلــوا أيضً ــا عىل البذور واألســمدة بقــرض من رشكة
الــراء بســعر محـ َّد د يف العقد .أمــا املزارعــون يف املجموعة
املرجعيــة لهــذه الدراســة ،فكانــوا من مزارعــي األر ّز الذين مل
تربطهــم أي عالقــة تعاقديــة باملشــري.

وت ُشــر النتائــج إىل أن العقــود التــي حـ َّد دت تفاصيل
األســعار والجــودة واملعامــات (املجموعــة األوىل) أدت إىل
زيــادة يف إنتاجيــة األر ّز ويف كميــات األر ّز التــي باعتهــا األرس
املشــاركة ويف نصيــب الفــرد من دخــل األرسة من األر زّ .كام
أســفرت إضافــة خدمات اإلرشــاد وتوفري املدخــات لضامن
الســعر (املجموعتــان الثانيــة والثالثــة) أيضً ــا عن تحســن
هــذه النتائــج .غــر أن حجم هــذه الزيادات ،يف مــا يتصل
باملســاحة املزروعــة بــاألر ّز واإلنتاجيــة لــكل هكتار ،مل
تختلــف مــن الناحيــة اإلحصائيــة عــن العقد الــذي مل يح ِّد د
ســوى تفاصيــل الســعر والجــودة واملعامالت.
وأثبتــت ضامنــات األســعار أنهــا كافيــة للتأثــر عىل مســاحة
األر ّز واإلنتاجيــة بــن املزارعــن يف مجموعــات املعالجــة.
و يُشــر ذلــك إىل أنــه مبج ّرد حــل مشــكلة مخاطر األســعار،
ميكــن للمزارعــن تحســن الكفــاءة الفنيــة ومعالجــة القيــود
املتصلــة باألصــول مبفردهــم ومــن دون التكاليــف اإلضافيــة
التــي تكبّدتهــا رشكــة الــراء لتقديــم خدمات اإلرشــاد
وتوفــر املدخالت.
غــر أن العقــود التي شــملت خدمات اإلرشــاد وتلــك التي
شــملت خدمــات اإلرشــاد باإلضافة إىل توفــر املدخالت
(املجموعتــان الثانيــة والثالثــة) زادت املشــاركة يف الســوق
ونصيــب الفــرد مــن الدخــل الــذي حققته األرسة من األر زّ.
وبــاع املزارعــون الذين مل ت ُو قَّــع معهــم عقود حوايل 26
يف املائــة مــن محصول األر ّز يف األســواق .وزاد املزارعون
الذيــن وقّعــت معهــم عقــود تحـ ِّد د تفاصيل الســعر والجودة
واملعامــات مشــاركتهم يف الســوق عــن طريــق بيع  50يف
املائــة مــن محصولهــم .وبعــد إضافة خدمات اإلرشــاد إىل
العقــد ،ارتفعــت نســبة املبيعــات إىل  56يف املائــة .وباع
املزارعــون الذيــن قامــوا بإنتــاج األر ّز مبوجــب العقد الذي
شــمل أيضً ــا توفــر املدخالت  67يف املائــة مــن محصولهم.
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بنفــس ا لطر يقــة ا لتــي تؤثــر بهــا ا لعقــود ا لتــي
تش ــمل أيضً ــا توف ــر خد م ــا ت ا إل رش ــا د وق ــروض رشا ء
ا ملد خ ــات .غ ــر أن ا لعق ــود ا لت ــي مل تش ــمل س ــوى
أس ــعا ًر ا مح ــد د ة س ــل ًف ا ق ــد أث ـ ّر ت بد رج ــة أق ــل ع ــى
حصــة ا إلنتــا ج ا ألرسي ا لتــي تــم تســو يقها مقا رنــة
با لعق ــود ا لت ــي جمع ــت ب ــن ا ألس ــعا ر ا ملح ــد د ة
ســل ًف ا وا ملد خــات وا لخد مــا ت.

ف
االبتــكارات ي� مفاضلــة جــودة المنتجــات

م ــن الصع ــب يف ض ــوء الع ــدد الكب ــر م ــن املنتج ــن
والوس ــطاء والتج ــار املش ــاركني يف األس ــواق الزراعي ــة
يف البلــدان الناميــة متر يــر املعلومــات املتعلقــة
بج ــودة املنتج ــات م ــن خ ــال سلس ــلة القيم ــة.
والع ــاوات الس ــعر ية املحتمل ــة مقاب ــل الج ــودة
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اإلطار 5.3
للبن
تفاضل جودة المن َتج في الزراعة التعاقدية ّ

بذلــك مت ِّكــن املزارعني مــن توقّع إيراداتهم قبل ســنة واحدة
عــى األقــل ،وهي ميزة تســاعد بدورها الرشكــة عىل اإلبقاء عىل
مجموعــة املزارعــن املتعاملــن معها والحفــاظ عليهم.

رشكــة «إنتليجنتســيا» ( )Intelligentsiaومق ّرها يف شــيكاغو،
هــي رشكــة متخصصة يف تحميص الـ ّن وتجارتــه بالتجزئة ،وكانت
رائــدة يف ابتــكار منوذج التجــارة املبارشة يف رشاء ال ّنب .وتقرص
الرشكة سالســل اإلمــداد من أجل زيادة التنســيق والجودة
والســمة املهمة والبارزة
والقيمــة لصالــح املزارع واملســتهلكّ .
هنــا هــي االرتبــاط املبارش بني املزارع وبائع ال ّنب ،مبا يشــمل
التفــاوض املبــارش عىل الســعر والجودة والحجم والتســليم.

ومــع أن منــاذج التجارة املبارشة يف رشاء ال ّنب وتســويقه باتت
اآلن مرتســخة متا ًما يف الصناعة فإن الركيزة األساســية هنا هي
رشاء درجــات متعـ ّددة للجودة من املزارعــن املتعاقد معهم.
ويثّــل ذلــك خرو ًجا عىل منوذج التداول املتناهــي الصغر القيايس
ُ
الــذي يقتــر عىل الرشاء املبارش للـ ّن األعىل جودة من املوردين.

ومــع أن ســوق الـ ّن التقليدية (املعروفة بســوق القهوة أو
«يس ماركــت») تتميَّــز بانخفــاض األســعار وتقلّبها ،يتم رشاء
معظــم الـ ّن املتخصص بــروط تفاضلية تفرض عىل املشــرين
دفــع بعــض األســعار الثابتة التي تزيد عىل ســوق ال ّنب .والجودة
هــي املســار الذي ميكن أن يســتخدمه املزارعــون ملنع تحويل
الـ ّن إىل ســلعة ،ولكــن التح ّول إىل اإلنتــاج العايل الجودة قد
ينطــوي عىل تحديــات .وتقوم رشكــة «إنتليجنتســيا» بتنظيم
عقودهــا التجاريــة املبارشة مــع املزارعني لفصل ارتباطهم بســوق
الـ ّن .وتشــري الرشكــة كميات صغرية من الـ ّن العايل الجودة -
الــذي يتم َّيــز بســات خاصة  -وكذلك درجــات أخرى من الجودة
بــروط أســعار ثابتــة بغض النظر عن مســتوى الســعر والتقلبات
يف ســوق الـ ّن  .ومن الصعــب إنتاج ب ّن ذي جودة اســتثنائية،
ويقــوم املزارعــون يف كثري مــن األحيان بإنتــاج مختلف درجات
الجــودة يف موســم حصاد واحد حيــث حبوب ال ّنب األقل جودة
(الدرجــة  )Aهــي األكرث شــيو ًعا ،والدرجة  AAAأو ب ّن التداول
املتناهي الصغر شــحيح نســب ًيا .وتشــري الرشكــة جميع اإلنتاج
مــن خالل عقــود متع ّد دة املســتويات تح ِّد د خمس درجات
مختلفــة للجــودة بخمســة مســتويات مختلفة لألســعار .وت ُص َّمم
العقــود بحيث توفر باســتمرار حوافز تشـ ّجع عــى الحفاظ عىل
الجــودة وتحمــي املزارعني من تقلبات األســعار يف الســوق .وهي

وتتطلّــب التجــارة املبــارشة ،وفقًا للمامرســة املتبعة من
قبــل رشكــة «إنتليجنتســيا» ،من املزارعــن تصنيف حبوب ال ّنب
يف مجموعــات تب ًعــا للجــودة .وجميع عقــود الرشكة متعددة
الدرجــات ،مبــا يف ذلك الـ ّن املختلط ( Aو )AAوالوحيد املنشــأ
( )AAAوالتــداول املتناهــي الصغــر كجزء مــن االلتزام بإيجاد
قيمــة أكــر .وتكافــئ هذه العقود املزارعــن عىل جهودهم
إلنتــاج أعــى مســتوى ممكن مــن الجودة من خالل رشاء أنواع
الـ ّن التــي «ال تلقــى روا ًجا» بأســعار مميزة ال تختلف عن أســعار
رشاء الـ ّن الفائــق الجودة (مــن الدرجة  AAAوب ّن التداول
املتناهــي الصغر).
ومــن شــأن تقصــر سلســلة القيمة عىل هــذا النحو أن يتيح
للمزارعــن االســتفادة من االســتثامر يف الجودة .ويوفِّر ذلك
حوافــز مالية مســتقرة تُشـ ِّجع املزارعني عىل تحســن الجودة
كــون الجهــود املبذولــة ترتجم إىل عائد .وتُشـ ّجع الرشكة أيضً ا
العالقــات الدامئــة التي ال تعالج فيها االتصاالت الســعر فحســب،
بــل وكذلــك االتجاهات يف االســتهالك واألذواق ،ما يؤثر عىل
قــرارات املزارعني بشــأن اإلنتاج والحصاد.

املصدر :بترصف من . 2020 ، Michelson
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عــى الجــودة (األســعار التفاضليــة املســتندة إىل
درج ــات الج ــودة) ،ميك ــن له ــذا الت ــد ّر ج أن يدف ــع
املزارع ــن إىل الش ــكوى م ــن خف ــض قيم ــة املنت ــج
بطر يق ــة انتهاز ي ــة م ــن جان ــب رشك ــة ال ــراء
للتالعــب باألســعار املتعاقــد عليهــا وتخفيضهــا.
وميك ــن لع ــدم متاث ــل املعلوم ــات ب ــن املش ــر ين
والبائع ــن بش ــأن درج ــات الج ــودة أن يف ــي إىل
قص ــور مزم ــن يف االس ــتثامر يف اإلنت ــاج م ــن جان ــب
املزارع ــن ،وه ــو م ــا ميك ــن أن يؤث ــر ب ــدوره تأث ـ ًرا
58
س ــلب يً ا ع ــى ج ــودة املنت ــج واملش ــاركة يف الس ــوق.

ن ــادرة ،وبالنظ ــر إىل ع ــدد املعام ــات ونط ــاق ال ــراء
م ــن كث ــر م ــن املزارع ــن واملواق ــع ،م ــن الصعب
أن تنتق ــل م ــن خ ــال األس ــواق إش ــارات الجودة
واملفاضل ــة ب ــن املنتج ــات اس ــتنا ًد ا إىل العالم ــة
التجاريــة أو الســمعة.
وميك ــن لع ــدم تجان ــس الج ــودة أن يح ــول دون
مش ــاركة املزارع ــن أصح ــاب الحي ــازات الصغ ــرة يف
الس ــوق ،وميك ــن أيضً ــا أن ي ــزداد مع ــه ع ــى األرج ــح
االكتف ــاء ال ــذايت ل ــأرسة 61 .ويف الح ــاالت الت ــي تش ــمل
فيه ــا الزراع ــة التعاقدي ــة فرو قً ــا يف األس ــعار قامئ ــة
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ع ــى تقدي ــم املنتج ــات والخدم ــات وبالت ــايل تولي ــد
ال ــروة وتحفي ــز النم ــو االقتص ــادي .غ ــر أنه ــم
يدرك ــون أن األس ــواق يف بع ــض الح ــاالت ميك ــن أن
تخف ــق يف املواءم ــة ب ــن مصلح ــة الف ــرد واملجتم ــع
ككل .وميك ــن لألس ــواق أن تس ــفر ع ــن نتائ ــج بيئي ــة
س ــلبية أو ميك ــن أن تخف ــق يف معالج ــة األه ــداف
االجتامعي ــة ،مث ــل الح ــد م ــن ع ــدم املس ــاواة.
وه ــذه اآلث ــار البيئي ــة واالجتامعي ــة «خارج ــة» ع ــى
الس ــوق وال تؤخ ــذ يف االعتب ــار عن ــد تحدي ــد أس ــعار
املنتج ــات الزراعي ــة .وملواءم ــة األس ــواق م ــع املصال ــح
الجامعي ــة والرف ــاه االجتامع ــي ،م ــن ال ــروري
دع ــم اقتص ــاد الس ــوق باملؤسس ــات .وتس ــتخدم
الحكومــات عمو ًم ــا التنظيــم املبــارش وكذلــك
الرضائ ــب واإلعان ــات بحي ــث تتح ّم ــل األس ــواق
التكالي ــف الت ــي ل ــوال ذل ــك مل ــا ت ــم احتس ــابها.
وم ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــال أن بع ــض الحكوم ــات
تف ــرض رضائ ــب ع ــى مبي ــدات اآلف ــات يك «يس ــتوعب»
املجتمــع كلفتهــا البيئيــة وللحــد مــن اســتخدامها
أو لدع ــم املامرس ــات الزراعي ــة الذكي ــة مناخ ًي ــا.
و يتــم إنشــاء نُظــم للحاميــة املجتمعيــة يف جميــع
أنح ــاء الع ــامل ملعالج ــة ع ــدم املس ــاواة .ويف الوق ــت
نفســه ،ميكــن للرتتيبــات املؤسســية ،مثــل خطــط
إص ــدار ش ــهادات االس ــتدامة ،تس ــخري آلي ــة الس ــوق
لتوليــد منافــع عامــة وتحقيــق نتائــج مســتدامة.

وميك ــن لالبت ــكارات يف مفاضل ــة الج ــودة يف الزراع ــة
التعاقدي ــة أن يس ــاعد ع ــى «وق ــف االس ــتغالل
التج ــاري» لزراع ــة الحي ــازات الصغ ــرة  -أي
التح ـ ّو ل ع ــن اإلنت ــاج الكب ــر الوحي ــد الدرج ــة
ـال
وي ثّــل ال ـ ّن مث ـ ً
إىل اإلنت ــاج املتع ــدد الدرج ــاتُ .
لســلعة متداولــة دول يً ــا ينتجهــا ماليــن املزارعــن
يف أفر يقيــا وأمر يــكا الالتينيــة وآســيا وتتم يَّ ــز
بانخفــاض أســعارها وتق لّبهــا .وعــى مســتوى
التجزئــة ،أصبــح الــ ّن منت ًج ــا متزايــد التفاضــل
يُ لبــي احتياجــات مجموعــة متزايــدة مــن
املســتهلكني املح ّن كــن.
وي ــؤدي ه ــذا التفاض ــل يف الج ــودة إىل إيج ــاد ف ــرص
أم ــام املش ــاركني يف سلس ــلة القيم ــة لالس ــتفادة م ــن
ف ــروق األس ــعار الناش ــئة .غ ــر أن أي من ــوذج قائ ــم ع ــى
الج ــودة يج ــب أن يو فِّ ــر للمزارع ــن عائ ـ ًد ا إضاف ًي ــا
وأن يخف ــف م ــن املخاط ــر الت ــي يتعرض ــون له ــا وذل ــك
م ــن خ ــال العق ــود الطو يل ــة األج ــل والت ــي تح ـ ِّد د
أس ــعا ًرا ثابت ــة ،وضامن ــات لدرج ــات الج ــودة املتع ــددة،
وآلي ــات ش ــفافة للدف ــع (أنظ ــر اإلط ــار n .)5.3
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ميك ــن للزي ــادات يف إنتاجي ــة امل ــزارع وتس ــويقها
ويحس ــن ُس ــبل
التج ــاري أن يرف ــع مس ــتوى الدخ ــل
ِّ
العي ــش ،وميك ــن يف الوق ــت نفس ــه أن يف ــي إىل نتائ ــج
غ ــر مرغوب ــة يف س ــياق األبع ــاد االجتامعي ــة والبيئي ــة
للتنمي ــة املس ــتدامة .م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــال
أن سالس ــل القيم ــة الحديث ــة ميك ــن أن تس ــتبعد
املزا رِع ــات أو أصح ــاب الحي ــازات الصغ ــرة ،م ــا
ي ــؤدي إىل مجموع ــة م ــن التفاوت ــات واالفتق ــار إىل
ف ــرص االندم ــاج يف عملي ــة التنمي ــة .وميك ــن لزي ــادة
الضغ ــوط م ــن جان ــب األس ــواق لتعبئ ــة وف ــورات
الحج ــم أن يزي ــد م ــن تهمي ــش املزارع ــن أصح ــاب
الحي ــازات الصغ ــرة وأن ي ــؤدي إىل تحدي ــات اجتامعي ــة.
وهن ــاك أيضً ــا مخ ــاوف م ــن أن يك ــون ازدي ــاد إنت ــاج
املحاصيــل ألغــراض التصديــر نتيجــة لالنفتــاح
التج ــاري والعومل ــة عام ـ ًـا رئيس ـ ًي ا وراء إزال ــة
الغاب ــات (أنظ ــر الج ــزء الث ــاين) .وتش ــر التقدي ــرات
إىل أن الزراع ــة لألغ ــراض التجار ي ــة يف أمر ي ــكا
الالتيني ــة ق ــد اس ــتأثرت بح ــوايل  70يف املائ ــة م ــن
63
عملي ــات إزال ــة الغاب ــات يف الف ــرة . 2 010 -2 0 0 0
و ي ــؤدي فق ــدان الغاب ــات إىل ازدي ــاد انبعاث ــات
الكر ب ــون الت ــي تس ــاهم يف تغ ـ ُّـر املن ــاخ نظ ـ ًرا إىل
ق ــدرة األش ــجار ع ــى تخز ي ــن كمي ــات كب ــرة م ــن
الكر ب ــون ،وميك ــن أن ي ــؤدي ذل ــك أيضً ــا إىل تقلي ــص
التن ــو ع البيولوج ــي والقض ــاء بالت ــايل ع ــى املوائ ــل
الطبيعيــة للحيوانــات والنباتــات.
و يُ شــيد الخــراء االقتصاديــون عمو ًم ــا باقتصــاد
الس ــوق لقدرت ــه ع ــى إ يج ــاد حواف ــز ت ُش ـ ِّج ع الن ــاس

ومعاي�هــا
خطــط شــهادات االســتدامة
ي

بينــا ميكــن للحكومــا ت تنظيــم ا أل ســوا ق
وا لتد خ ــل فيه ــا م ــن خ ــا ل ا لرضا ئ ــب وا إلعا ن ــا ت ،
ميكــن لبعــض ا لعنــا رص ا لفا علــة ا ألخــرى أن
تعا لــج إ خفا قــا ت ا لســوق وأن تو فِّــر فوا ئــد
بيئيــة وا جتام عيــة  .مــن ذ لــك عــى ســبيل ا ملثــا ل
أن ا لقطــاع ا لخــا ص وا ملنظــا ت غــر ا لحكوميــة
وا ملب ــا د را ت ا لت ــي يش ــا رك فيه ــا ا لعد ي ــد م ــن
أ صحــا ب ا ملصلحــة ميكــن أن تســتثمر يف خطــط
شــها د ا ت ا ال ســتد ا مة ا لطو عيــة ومعا يريهــا يف
ز
سالســل ا لقيمــة ا لعا مليــة .
وتكت ــي معاي ــر ا الس ــتدا مة أهمي ــة يف ا ألس ــواق
ا لعامليــة  ،خاصــة أســواق املنتجــات ا لعا ليــة
ا لقيمــة ا لتــي تر بطهــا بسالســل ا لقيمــة ا لعامليــة
ص ــات وطي ــدة .و يُ نظ ــر إليه ــا يف كث ــر م ــن
ا ألحي ــان با عتبا ره ــا تُع ــزز ا لصل ــة ب ــن املزا رع ــن
أصحــاب ا لحيــازات ا لصغــرة يف ا لبلــدان ا لناميــة
واملســتهلكني ذوي ا لوفــرة يف ا لبلــدان ا لصنا عيــة
(أنظ ــر ا لج ــزء ا لث ــاين ملناقش ــة ع ــن ا لطل ــب املتزاي ــد
64
عــى املنتجــات املعتمــدة بشــهادات ا الســتدا مة).
و يو فِّــر ا رتفــاع أســعا ر املنتجــات املعتمــدة
ز يمكن للمعايير الخاصة التي تفرضها شركات التجهيز والمتاجر الكبرى أن
تُساهم أيضً ا في تحقيق األهداف اإلنمائية المستدامة ولكنها تركز عمو ًم ا على
مواصفات المنتجات.
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النتائــج البيئيــة لخطــط إصــدار شــهادات
االستدامة

وتحس ــن إمكانيــة ا لوصــول
» وازديــاد ا ســتقرا رها
ّ
إ ىل ا ألس ــواق حواف ــز تُش ـ ِّج ع املزا رع ــن ع ــى اعت ــاد
معايــر ا الســتدا مة وا المتثــا ل للقواعــد ا لخاصــة
مبعايــر محــددة يف ا إلنتــاج  ،وا لخضــو ع لتفتيــش
منتظــم مــن وكا الت ا العتــاد املســتقلة  ،مثــل
هيئــة مراجعــة واعتــاد معايــر ا لتجــا رة ا لعادلــة
يف حا ل ــة إص ــدا ر ش ــهادات ا لتج ــا رة ا لعادل ــة  ،أو
ا التح ــاد ا ل ــدو يل لح ــركات ا لزراع ــة ا لعضو ي ــة يف
م ــا يتص ــل بش ــهادات ا إلنت ــاج ا لعض ــوي  .وتع ـ ِّو ض
ز ي ــادة ا ألس ــعا ر يف كث ــر م ــن ا ألحي ــان ع ــن ا لز ي ــادة
يف تكا لي ــف ا إلنت ــاج و إدا رة املزرع ــة ا لرضو ر ي ــة
لالمتثــا ل للمعايــر.
وترم ــي خط ــط إص ــدار ش ــهادات االس ــتدامة إىل
تحقي ــق ع ـ ّد ة أه ــداف .فاملعاي ــر العضو ي ــة تو فِّ ــر
ع ــى س ــبيل املث ــال حواف ــز إلنت ــاج املحاصي ــل ب ــدون
اســتخدام األســمدة واملبيــدات االصطناعيــة؛
وته ــدف معاي ــر التج ــارة العادل ــة إىل تحس ــن ُس ــبل
الوص ــول إىل األس ــواق واألس ــعار للمزارع ــن أصح ــاب
الحيــازات الصغــرة يف البلــدان الناميــة .وتشــمل
س ــائر الخط ــط مجموع ــة م ــن املتطلب ــات ملامرس ــات
الزراع ــة الصديق ــة للبيئ ــة م ــن أج ــل تعز ي ــز اإلدارة
اإليكولوجيــة ،مثــل الحراجــة الزراعيــة ،واســتخدام
األســمدة واملبيــدات العضو يــة ،ومعالجــة النفايــات
والتخ لّــص منهــا بصــورة مأمونــة.
وتش ــمل بع ــض خط ــط إص ــد ا ر ا لش ــها د ا ت قوا ع ــد
ا جتام عيــة تهــد ف إ ىل تحســن ظــروف ا لعمــل
لعــا ل يف ا لبلــد ا ن
وا لعيــش للمزا رعــن وا ّ
ا لنا ميــة  6 5 .وترتبــط هــذ ه ا لقوا عــد بســا مة
لعــا ل وصحتهــم  ،وا لحقــوق ا الجتام عيــة  ،مثــل
ا ّ
ا ألج ــر ا ل ــذ ي ال يق ـ ّـل ع ــن ا لح ــد ا ألد ىن لألج ــور
وحــق ا ألطفــا ل يف ا لتعليــم وا لسيا ســا ت ا ملتعلقــة
بعام لــة ا ألطفــا ل  .وتشــمل برا مــج ا لشــها د ا ت
ا ألخــرى متطلبــا ت إلنشــا ء منظــا ت فعا لــة
لعــا ل يف محا ولــة لتعز يــز ا لقــد رة
للمنتجــن أ و ا ّ
ا لتفا وضيــة للمزا رعــن ( أنظــر ا لشــكل  9 -3ملز يــد
مــن ا ملعلومــا ت عــن متطلبــا ت مجموعــة مختــا رة
م ــن خط ــط إص ــد ا ر ش ــها د ا ت ا الس ــتد ا مة).
وغا ل بً ــا مــا يحمــل ا ال متثــا ل لخطــط شــها د ا ت
ا الســتد ا مة يف طيا تــه مقا يضــا ت مهمــة  .مــن
ذل ــك ع ــى س ــبيل ا ملث ــا ل أن ا ألح ــكا م ا لعضو ي ــة
أ و ا لبيئيــة ا ألخــرى متيــل إ ىل ز يــا د ة تكا ليــف
ا إلنت ــا ج ا لت ــي ق ــد ال يتمك ــن ا ملزا رع ــون يف كل
ا لحــا الت مــن متر يرهــا إ ىل ا ملســتهلكني  .و ميكــن
أيضً ــا لشــها د ا ت ا الســتد ا مة أن تســتبعد ا ملزا رعــن
ا ألشــ ّد حرما نًــا عند مــا يتعــ ّذ ر عليهــم تلبيــة
ا ملتطلبــا ت ا لتــي تنــص عليهــا ا ملعا يــر.

تب ـ َّـن عمو ًم ــا أن خط ــط إص ــد ا ر ش ــها د ا ت
تحس ــن ا ملام رســا ت ا لبيئيــة  .مــن ذلــك
ا الســتد ا مة
ِّ
عــى ســبيل ا ملثــا ل أن ا ملعا يــر ا لتــي وضعتهــا
إحــد ى ا ملؤسســا ت ا ملتعــد د ة ا لجنســيا ت يف
ا لربا ز يــل وكولومبيــا وكوســتا ر يكا وغوا تيــا ال
حس ــنت ا لســلوك ا لبيئــي لصغــا ر
وا ملكســيك قــد َّ
منتجــي ا لــ ّن ا ملعتمد يــن مقا رنــة بنظرا ئهــم
66
وتبــن أن ا لعالقــة ا إل يجا بيــة
غــر ا ملعتمد يــن .
َّ
ب ــن إص ــد ا ر ا لش ــها د ا ت وا لفوا ئ ــد ا لبيئي ــة أق ــوى
بــدل
ً
يف حا لــة تنظيــم ا ملزا رعــن يف تعا ونيــا ت
مــن رشكا ت ا لوســا طة ا لخا صــة  ،مثــل ا لتجــا ر
ومحا م ــص ا ل ـ ّن .
و يــؤد ي ا لهيــكل ا ملؤســي لسالســل ا لقيمــة
د و ًر ا مه ـ ًـا يف ا لطر يق ــة ا لت ــي تح ــد د م ــن خال له ــا
شــها د ا ت ا الســتد ا مة ا لنتا ئــج ا القتصا د يــة
وا لبيئيــة وا الجتام عيــة  ،إذ ميكــن ملختلــف
ا لوســطا ء نقــل إشــا را ت مختلفــة إ ىل ا ملزا رعــن
ع ــن ا ملعا ي ــر ا ملطبق ــة  6 7 .و يُ نظ ــر يف كث ــر م ــن
ا ألحيــا ن إ ىل مجموعــا ت ا ملزا رعــن أ و ا لتعا ونيــا ت
با عتبا رهــا أقــد ر عــى تقد يــم ا لد عــم ا لفنــي
وا ملشــورة ا إلد ا ر يــة إ ىل ا ملزا رعــن ا ملعتمد يــن .
وســا همت ا ملعا يــر ا لعضو يــة يف كوســتا ر يكا يف
ا لح ـ ّد م ــن ا س ــتخد ا م ا ألس ــمد ة ومبي ــد ا ت ا آلف ــا ت
ومبي ــد ا ت ا ألعش ــا ب  ،و يف ز ي ــا د ة ا س ــتخد ا م
ا ألســمد ة ا لعضو يــة بــن مزا رعــي ا لــ ّن ا ملعتمد يــن .
وم ــع ذل ــك  ،أش ــا ر ا لتحلي ــل إ ىل أن ا ملعا ي ــر ،رغ ــم
فوا ئد هــا ا لبيئيــة ا مللموســة  ،مــن ا ملرجــح أن
تتطلــب مــن ا ملزا رعــن تكا ليــف عا ليــة ينبغــي
68
تعو يضهــا بز يــا د ة عــا وا ت ا ألســعا ر.
و يف ح ــوض نه ــر ت ــايب يف تا يلن ــد ا ل ــذ ي يُ ش ــكل 6 0
يف ا ملا ئ ــة م ــن مس ــا حة إنت ــا ج ز ي ــت ا لنخي ــل يف
تبــن أن منتجــي ز يــت ا لنخيــل ا لخــا م
ا لبــاد َّ ،
ا ملعتمد يــن مــن ا ملا ئــد ة ا ملســتد يرة ا ملعنيــة
بز يــت ا لنخيــل ا ملســتد ا م يتســبّ بون يف أقــل ا آلثــا ر
ا لبيئي ــة  ،ال س ــيام م ــن حي ــث ا الح ــرا ر ا لعا مل ــي
ح
وتشــكيل طبقــة أ و ز و ن كيميا ئيــة ضوئيــة .
و ي ــأيت ه ــذ ا نتيج ــة كف ــا ء ة ا س ــتخد ا م ا ألس ــمد ة ،
وا رتف ــاع مس ــتوى ج ــود ة مث ــا ر نخي ــل ا لز ي ــت
ا ملســتخد م يف تجهيــز ز يــت ا لنخيــل وا إل د ا رة
ا لســليمة للنفا يــا ت 6 9 .غــر أن معا يــر ا ملا ئــد ة
ا ملســتد يرة ا ملعنيــة بز يــت ا لنخيــل ا ملســتد ا م
يف إند ونيس ــيا مل تك ــن فعا ل ــة ع ــى م ــا يب ــد و يف
تحقيــق أهــد ا ف ا لتنــو ع ا لبيولوجــي وحام يــة
ق ــرد ة ا أل و را نغوت ــا ن  .وكا ن ا لس ــبب يف ذل ــك
ح لمزيد من المعلومات حول خطة اصدار شهادات المائدة المستديرة المعنية بزيت
النخيل ،انظر .https://rspo.org :
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الشكل 9.3
خطط إصدار شهادات االستدامة :المعايير والنتائج المحتمل
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺪﺧﻼت
اﻟﻌﺎﻟ� ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺰراﻋ�ﺔ
اﻟ�ﻧﺎﻣﺞ
�
�
اﻟﺴﻠ�ﻤﺔ

ز�ﺖ اﻟﻨﺨ�ﻞ)اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮة اﻟﻤﻌﻨ�ﺔ ﺑ��ﺖ
اﻟﻨﺨ�ﻞ اﻟﻤﺴﺘﺪام(

اﻟﻤﻄ�ة
ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻐﺎ�ﺎت
�

ُ
• ﻧﻈﻢ اﻹدارة
• ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
• ﻣﻌ�ﺎر ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺰارع اﻟﻤﺘ�ﺎﻣﻠﺔ
• اﻹدارة اﻟﻤﺘ�ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻶﻓﺎت

ُ
• ﻧﻈﻢ اﻹدارة
• اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺰراﻋ�ﺔ
• ﺻﻮن اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒ�ﻌ�ﺔ

��
ﺗﺤﺴ� اﻟ�ﻔﺎءة واﻟﻐﻼل
•
• ز�ﺎدة اﻟﻮﺻﻮل إ� اﻷﺳﻮاق
��
ﺗﺤﺴ� اﻟﺪﺧﻞ
•
• ﺗﻘﻠ�ﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻌﺔ

• اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧ�ﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ
��
ﻟﻠﻤﺰارﻋ�
• دﺧﻞ أﻋ� وﻣﺴﺘﻘﺮ
�
• اﻟﺼﻤﻮد �� ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻐ��ﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
• ﺗﻘﻠ�ﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﺒ�ﺌ�ﺔ

اﻟﺪو� ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ
اﻻﺗﺤﺎد
�
ﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎدﻟﺔ

• ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺰارع
• اﻟﺘﻤ��ﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ
• ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﻮاق ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻄ�ﻂ

• ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارة
• اﻟﺒ��ﺔ اﻟﺘﺤﺘ�ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻷ�ﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل
��
اﻟﻤﻨﺘﺠ� ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻔﺎﻓ�ﺔ
• دﻋﻢ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
��
ﺗﺤﺴ� اﻟﻮﺻﻮل إ� اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟ�ﺔ
•
�
اﻷرا�
• اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤ��ﻞ
�
• ز�ﺎدة اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠ�ﻤﺔ ﻹدا رة اﻟﻨﻔﺎ�ﺎت
��
• ز�ﺎدة اﻹﻧﺼﺎف � �
اﻟﺠ�ﺴ� وﻻ ﻋﻤﺎﻟﺔ أﻃﻔﺎل
ﺑ�

��
ﺗﺤﺴ� اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺪﺧﻞ
•
��
ﺗﺤﺴ� اﻟﻮﺻﻮل إ� اﻟﻤﻮارد
•
��
• ز�ﺎدة اﻟﻤﺴﺎواة � �
اﻟﺠ�ﺴ�
ﺑ�
وﻻ ﻋﻤﺎﻟﺔ أﻃﻔﺎل
��
ﺗﺤﺴ� ُﺳ�ﻞ ﻣﻌ�ﺸﺔ أﺻﺤﺎب
•
اﻟﺼﻐ�ة
اﻟﺤ�ﺎزات
�

اﻵﺛﺎر

اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ

اﻟﺒ�ﺌ�ﺔ

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ�ﺔ

المصدر :من إعداد منظمة األغذية والزراعة

وميك ــن لل ـ ّن امل ــزرو ع يف الظ ـ ّـل أن يدع ــم خدم ــات
النظــام اإليكولوجــي املتعــددة ،مثــل التك ُّي ــف
م ــع تغ ـ ُّـر املن ــاخ ،ومكافح ــة اآلف ــات باس ــتخدام
الطي ــور ،واالس ــتفادة م ــن أش ــجار الظ ـ ّـل يف إنت ــاج
أغذي ــة ومنتج ــات أخ ــرى ذات قيم ــة اقتصادي ــة.
ويف إثيو بي ــا ،س ــاهمت برام ــج ش ــهادات تحال ــف
الغاب ــات املط ــرة لل ـ ّن امل ــزرو ع يف الظ ــل ب ــدور
فع ــال يف التخفي ــف م ــن تده ــور الغاب ــات 7 2 .وأدت
الحواف ــز املالمئ ــة  -إذ حص ــل املزارع ــون املعتم ــدون
ع ــى أس ــعار أع ــى بنس ــبة تراوح ــت ب ــن  15و  2 0يف
املائ ــة مقاب ــل إنتاجه ــم م ــن ال ـ ّن مقارن ــة بأس ــعار
الس ــوق  -باالق ــران م ــع مس ــتوى ع ــا ٍل م ــن معاي ــر
إص ــدار الش ــهادات والرص ــد ،إىل ز ي ــادة كثاف ــة
املناط ــق املعتم ــدة لزراع ــة ال ـ ّن يف الغاب ــات مقارن ــة
باملناط ــق الت ــي مل تص ــدر له ــا ش ــهادات اعت ــاد.

ه ــو ا الفتق ــا ر إ ىل ا ملعلوم ــا ت ع ــن توز ي ــع ه ــذ ا
ا لحي ــوا ن يف ا لغا ب ــا ت  ،وكذل ــك ع ــد م كفا ي ــة
ا لتعو يضــا ت ا ملق َّد مــة إ ىل زا رعــي ا لنخيــل مقا بــل
70
ا متثا لهــم للمعا يــر.
و يف نيكا را غ ــوا  ،أثبت ــت م ــزا ر ع ا ل ـ ّن ا لت ــي متتث ــل
ملجموعــة مــن معا يــر ا الســتد ا مة (مبــا فيهــا
برنا م ــج مام رس ــا ت إنص ــا ف ا لقه ــوة وا ملزا رع ــن ،
وا ال تحــا د ا لــد و يل للمنظــا ت ا ملا نحــة لعال مــة
ا لتجــا رة ا لعا دلــة  ،وتحا لــف ا لغا بــا ت ا لعضو يــة
ا ملطــرة  ،و برنا مــج ا لزرا عــة ا ملســتد ا مة للــ ّن
تحس ــن ا ألد ا ء ا لبيئــي .
وا لــكا كا و وا لشــا ي)
ّ
وش ــمل ذل ــك ز ي ــا د ة أ رص ــد ة ا لكر ب ــون يف
ا ألش ــجا ر ا ملس ــتخد مة إلنت ــا ج ا ل ـ ّن يف ا لظ ــل ،
وتحس ــن مام رس ــا ت ص ــون ا لرت ب ــة  ،و إ ع ــا د ة تد و ي ــر
71
ل ــب ا ل ـ ّن  ،وا س ــتخد ا م ا ألس ــمد ة ا لعضو ي ــة .
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النتائــج االقتصاديــة لخطــط إصــدار
شــهادات االستدامة

ا ملعتمــد ة ا لعا ليــة ا لقيمــة إنشــا ء مجموعــا ت
للمزا رعــن ورشا كا ت طو يلــة ا ألجــل بــن ا لعنــا رص
ا لفا عل ــة ع ــى ط ــول سالس ــل ا لقيم ــة وا ل ــوكا الت
ا إلمنا ئيــة وا ملنظــا ت غــر ا لحكوميــة .
تُشــر ا لبحــوث إ ىل أن ا لفوا ئــد ا القتصا د يــة
لش ــها د ا ت ا س ــتد ا مة ا ل ـ ّن يف أ وغن ــد ا ال تع ـ ّو ض
س ــوى جا ن ًب ــا م ــن تكا لي ــف ا ال متث ــا ل  74 .و ميك ــن
للمزا رع ــن  ،ع ــن طر ي ــق إنش ــا ء منظ ــا ت
للمنتجــن ا لر يفيــن  ،ا الســتفا د ة مــن ا لد عــم
ا لفنــي مــن ا ملنظــا ت غــر ا لحكوميــة للحصــول
ع ــى ش ــها د ا ت جام عي ــة وكذل ــك ز ي ــا د ة أحج ــا م ا ل ـ ّن
ا ملعتمــد ا لــذ ي يتــم تســليمه .
و يف ك ــوت د يف ــوا ر ،ت ُس ــا هم تعا وني ــا ت مزا رع ــي
ا لــكا كا و بــد و ر محــور ي يف مســا عد ة أعضا ئهــا
عــى ا ال متثــا ل ملعا يــر ا لتجــا رة ا لعا دلــة  .و يســعى
ا ال تحــا د ا لــد و يل للمنظــا ت ا ملا نحــة لعال مــة
ا لتجــا رة ا لعا دلــة إ ىل تحســن ُس ــبل عيــش أصحــا ب
ا لحيــا زا ت ا لصغــرة وتعز يــز ا لعمــل ا لجام عــي يف
أ وســا ط ا ملزا رعــن  .وتُ نــح للتعا ونيــا ت شــها د ا ت
ا العتــا د ا لتــي تتيــح أســعا ًر ا د نيــا مضمونــة
للمنتجــا ت ا ملعتمــد ة  ،وكذلــك عــا وة ا لتجــا رة
ا لعا دلــة لتزو يــد ا لتعا ونيــا ت با ملشــورة ا لفنيــة
وا ملد خ ــات 7 5 .و ت ُوح ــي ا ألدل ــة ب ــأن ش ــها د ا ت
ا لتجــا رة ا لعا دلــة تز يــد غ لّــة ا ملزا رعــن ا ملعتمد يــن
بنســبة متوســطة قد رهــا  13يف ا ملا ئــة مقا رنــة
بنظرا ئهــم غــر ا ملعتمد يــن  ،و ز يــا د ة نســبتها  4يف
ا ملا ئــة يف ا لســعر ا لــذ ي يحصلــون عليــه  .ومقا رنــة
با ملنتجــن غــر ا ملعتمد يــن فــإ ن متوســط نصيــب
ا لف ــرد م ــن ا إلنف ــا ق ع ــى ا الس ــتهال ك يك ــون أع ــى
76
بنســبة  2 0يف ا ملا ئــة .
وتبــن أيضً ــا أن خصا ئــص ا لتعا ونيــا ت تؤثــر عــى
َّ
ا حتــا الت منــح ا لشــها د ا ت وتحــ ِّد د إنتا جيــة
ا ملزا رع ــن ود خله ــم  .و يف حا ل ــة ا ل ــكا كا و يف ك ــوت
د يف ــوا ر ،بين ــا ا زد ا د ت ا حت ــا الت من ــح ا لش ــها د ا ت
أصــول أ كــر وتقــ ِّد م
ً
للتعا ونيــا ت ا لتــي متتلــك
خد م ــا ت أفض ــل  ،أ ّد ت ش ــها د ا ت ا لتج ــا رة ا لعا دل ــة
إ ىل ز ي ــا د ة د خ ــل مزا رع ــي ا ل ــكا كا و ا ألعض ــا ء يف
ا لتعا وني ــا ت ا لت ــي متتل ــك ق ــد ًر ا أق ـ ّـل م ــن ا مل ــوا رد .
و ي ــدل ذل ــك ع ــى أن ع ــا وة ا لتج ــا رة ا لعا لي ــة ا لت ــي
تســتهد ف د عــم ا لتعا ونيــا ت تضيــف إ ىل قد رتهــا
ع ــى تقد ي ــم ا ملش ــورة ا لفني ــة وا ملد خ ــات.
لتوس ــع
و با لنظــر إ ىل أن ا لنمــو ا القتصــا د ي وا ّ
ا لح ــري وا رتف ــاع مس ــتو يا ت ا لعي ــش ت ــؤد ي
جمي ًع ــا إ ىل إحــد ا ث تحــ ّو ل يف أفضليــا ت
ا ملســتهلكني يف ا لبلــد ا ن ا لنا ميــة  ،تــزد ا د شــعبية
خط ــط إص ــد ا ر ا لش ــها د ا ت ا ملحلي ــة ألنه ــا ت ــز ِّو د
ا ملســتهلكني مبعلومــا ت عــن جــود ة ا ألغذ يــة
وســا متها .و يف فييــت نــا م  ،أد ى ا لتغلغــل
ا لرس يــع للمتا جــر ا لكــر ى يف ا ألســوا ق ا ملحليــة

ُي ثّــل تحس ــن رف ــا ه ا ملزا رع ــن أصح ــا ب ا لحي ــا زا ت
ا لصغــرة ود خلهــم أحــد ا أل هــد ا ف ا لرئيســية
لكث ــر م ــن خط ــط إص ــد ا ر ش ــها د ا ت ا الس ــتد ا مة .
ولك ـ ّن ا لكث ــر م ــن ه ــذ ه ا لخط ــط يرتا ف ــق م ــع خط ــر
ا س ــتبعا د صغ ــا ر ا ملزا رع ــن ا ألش ــد حرما نً ــا.
وع ــى س ــبيل ا ملث ــا ل  ،تب ـ َّـن يف تا يلن ــد أن د خ ــل
منتجــي ا لخضــا ر ا لذ يــن ميتثلــون ملعا يــر
ا الســتد ا مة ا لد وليــة ا لتــي وضعهــا نظــا م شــها د ا ت
ا لربنا مــج ا لعا ملــي للمام رســا ت ا لزرا عيــة ا لجيــد ة
أع ــى يف ا ملتوس ــط بنس ــبة  9 0يف ا ملا ئ ــة م ــن د خ ــل
ا ملزا رع ــن غ ــر ا ملعتمد ي ــن خ ــا ل ا لس ــنة ا أل و ىل م ــن
ط
إص ــد ا ر ا لش ــها د ة .
غ ــر أن ه ــذ ا ا لتقد ي ــر ال يأخ ــذ يف ا لحس ــبا ن
تكا ليــف ا ال متثــا ل  .وتعتمــد شــها د ا ت ا ملام رســا ت
ا لزرا عيــة ا لجيــد ة عــى متطلبــا ت مشــ َّد د ة بشــأن
ســا مة ا ألغذ يــة و إ مكا نيــة تت ّب عهــا  ،وا لحام يــة
ا لبيئيــة  ،وا لرفــا ه وا لرفــق با لحيــوا ن  ،وصحــة
ا لعــا ل وســا متهم  .و يتطلــب ذلــك أيضً ــا نظا ًم ــا
يبــن تفا صيــل ا لعمليــا ت
إلد ا رة ا لجــود ة
ّ
وا إلج ــرا ء ا ت وا ملس ــؤوليا ت د ا خ ــل ا ملزرع ــة م ــن
أج ــل ا لوف ــا ء مبتطلب ــا ت نظ ــا م إص ــد ا ر ا لش ــها د ا ت.
و يقت ــي وض ــع ذل ــك ا لنظ ــا م مه ــا را ت مح ــد د ة
وأن يشــكّل ا ملزا رعــون مجموعــا ت أ و تعا ونيــا ت
يد عمهــا ا ملا نحــون أ و تعتمــد عــى رشكا ت
ا لتصد ي ــر .وق ــا م ا ملا نح ــون وا ملص ـ ّد ر و ن أيضً ــا
بتغطيــة جا نــب مــن ا لتكا ليــف ا لثا بتــة ا أل َّو ليــة
ا لعا ليــة ا لتــي يتطلبهــا ا ألخــذ مبعا يــر ا ملام رســا ت
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ا لزرا عيــة ا لجيــد ة .
وم ــن ا مله ــم د ع ــم ا ملزا رع ــن لألخ ــذ با ملعا ي ــر
ا ملش ـ َّد د ة وموا صل ــة ا ال متث ــا ل له ــا .و يف حا ل ــة
منتجــي ا لخضــا ر يف تا يلنــد  ،يُ شــر ا لتحليــل إ ىل
أن تكا ليــف ا ال متثــا ل ملعا يــر ا لربنا مــج ا لعا ملــي
للمام رســا ت ا لزرا عيــة ا لجيــد ة ا لتــي يتكبد هــا
ا ملزا رعــون ا لذ يــن تُــرف عليهــم ا لتعا ونيــا ت
تجع ــل م ــن ا ملمك ــن موا صل ــة إص ــد ا ر ا لش ــها د ا ت
فق ــط للمزا رع ــن ا أل ك ــر حج ـ ًـا  ،ال س ــيام بع ــد
وتبــن أن تلقــي
ســحب ا ملا نحــن د عمهــم .
َّ
ا لد ع ــم م ــن ا ملص ّد ر ي ــن يس ــا عد ع ــى ا لتغل ــب
عــى ا لتكا ليــف ا أل ّو ليــة لألخــذ با ملعا يــر و ز يــا د ة
ا حت ــا الت إ ع ــا د ة ا العت ــا د بنس ــبة  8 5يف ا ملا ئ ــة .
ومــن ا لعوا مــل ا لحا ســمة يف إد را ج ا ملزا رعــن
أصحــا ب ا لحيــا زا ت ا لصغــرة يف أســوا ق ا ملنتجــا ت
ط لمزيد من المعلومات عن برنامج ممارسات إنصاف الب ّن والمزارعين ،أنظ رhttps:// :
www.starbucks.com/responsibility/community/farmer-support/farmer-loan ،programsواالتحاد الدولي للمنظمات المانحة لعالمة التجارة العادلةhttps://www. :
fairtrade.net؛ وتحالف الغابات المطيرةhttps://www.rainforest-alliance.org :؛
وبرنامج الزراعة المستدامة للب ّن والكاكاو والشاي.https://utz.org :
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وتحال ــف الغاب ــات املط ــرة ،وجمعي ــة ال ـ ّن ) ي تؤث ــر
ع ــى الفق ــر واإلنت ــاج و إنتاجي ــة العامل ــة فتعج ــز
بالت ــايل ع ــن ز ي ــادة الدخ ــل بط ــرق مختلف ــة 7 9 .وم ــن
ناحي ــة ،م ــع أن خط ــط ش ــهادات التج ــارة العادل ــة
واإلنت ــاج العض ــوي تش ــمل ع ــاوة س ــعر ية نس ــبتها
 11يف املائ ــة ،أدى انخف ــاض الغ ــال إىل انخف ــاض
مس ــتوى اإلنتاجي ــة والدخ ــل .أم ــا برنام ــج الش ــهادات
الثالثي ــة ،م ــن الناحي ــة األخ ــرى ،ف ــكان ل ــه تأث ــر
إ يج ــايب ملم ــوس ،إذ ازدادت الغ ــال بح ــوايل  4 5يف
املائ ــة ،م ــا أدى إىل ز ي ــادة إ يرادات ال ـ ّن وز يادة
الدخ ــل اإلج ــايل ل ــأرسة ونصي ــب الف ــرد من ــه،
وتخفيــض معــدالت الفقــر.
وتش ــر د را س ــا ت أخ ــرى إ ىل أن مش ــا ركة ا ملزا رع ــن
أصح ــا ب ا لحي ــا زا ت ا لصغ ــرة يف خط ــط إص ــد ا ر
تحس ــن ا لرف ــا ه
ش ــها د ا ت ا الس ــتد ا مة ميك ــن أن
ِّ
يف ا مل ــد ى ا لقر ي ــب  ،أم ــا يف ا مل ــد ى ا ألبع ــد ف ــإ ن
ا ألدل ــة متبا ين ــة و مي ثّ ــل د م ــج بع ــض ا ألرس يف س ــوق
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ا لعام لــة طر يقــة للتحــرر مــن برا ثــن ا لفقــر.
وم ــع أن خط ــط إص ــد ا ر ش ــها د ا ت ا الس ــتد ا مة
ليســت ا ملســا ر ا لوحيــد للنمــو ا ملســتد ا م  ،يُ نظــر
إ ليهــا عمو ًم ــا عــى أنهــا تو فِّــر نظا ًم ــا منســقًا
لتحقيــق تحســينا ت وتوثيقهــا مــن خــا ل قوا عــد
وم ــؤرشا ت وآ لي ــا ت مح ــد د ة بوض ــوح .

إ ىل تعز يــز ا ســتخد ا م ا لشــها د ا ت ا ملحليــة ،
مثــل برنا مــج فييــت نــا م للمام رســا ت ا لزرا عيــة
فرص ــا للمزا رعــن
ا لســليمة ا لــذ ي يهيــئ
ً
أصح ــا ب ا لحي ــا زا ت ا لصغ ــرة لد خ ــول أس ــوا ق
ا ملنتجــا ت ا لعا ليــة ا لقيمــة وا ملتفا ضلــة .
وغا ل ًب ــا م ــا تك ــون ا ملعا ي ــر ا ملحلي ــة أق ــل تش ــد ًد ا
م ــن ا ملعا ي ــر ا لد ولي ــة  ،وم ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل
ا ملثــا ل أن برنا مــج فييــت نــا م للمام رســا ت
ا لزرا عيــة ا لســليمة يــويص با ســتخد ا م مام رســا ت
ا إل د ا رة ا ملتكا ملــة لآلفــا ت يف حــن أن ا إلد ا رة
ا ملتكا ملــة لآلفــا ت يف شــها د ا ت ا لربنا مــج ا لعا ملــي
للمام رســا ت ا لزرا عيــة ا لســليمة أسا ســية .
و يف مقاطع ــة ته ــاي نغو ي ــن يف ش ــا ل رشق فيي ــت
ن ــام  ،تب ـ َّـن ازدي ــاد إمكاني ــة وص ــول مزا رع ــي ا لش ــاي
ا ألخ ــر املمتثل ــن ملعاي ــر برنام ــج فيي ــت ن ــام
للمامرســات ا لزراعيــة ا لســليمة  ،ســواء كانــوا
أفــرا ًد ا أم مجموعــات منظمــة ضمــن تعا ونيــات ،
إ ىل سالســل ا لقيمــة املحليــة املجز يــة وحصولهــم
ع ــى أس ــعا ر أع ــى بنس ــبة ترا وح ــت ب ــن  11و  2 0يف
املائ ــة مقا رن ــة بأس ــعا ر ا لش ــاي غ ــر املعتم ــد .ويف
ا لوق ــت نفس ــه  ،ويف ا لح ــا الت ا لت ــي ا س ــتخد مت
فيه ــا امل ــزا ر ع املعتم ــدة عام ل ــة أ ك ــر لالمتث ــا ل
للمعايــر ،ثبــت أن تكا ليــف ا لعام لــة كانــت
أ ك ــر مبق ــدا ر ا لضع ــف مقا رن ــة بامل ــزا ر ع غ ــر
املعتم ــدة .و رغ ــم ازدي ــاد تكا لي ــف ا إلنت ــاج  ،أش ــا رت
ا لتقدي ــرات إ ىل أن ا لدخ ــل ا لص ــايف ا ل ــذي حققت ــه
امل ــزا ر ع املعتم ــدة كان أع ــى بنس ــبة  3 0يف املائ ــة
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م ــن دخ ــل امل ــزا ر ع غ ــر املعتم ــدة.
وتب ـ َّـن عمو ًم ــا أن د م ــج املزا رع ــن أصح ــاب
ا لحيــازات ا لصغــرة يف سالســل قيمــة املنتجــات
ا لحاصل ــة ع ــى ش ــهادة ا الس ــتدا مة ت ــد ّر فوائ ــد
اقتصادي ــة .وم ــع ذل ــك  ،تش ــر ا الس ــتعراضات
ا ألخ ــرة ا لت ــي ش ــملت خالص ــات توليفي ــة لألدل ــة
إ ىل نتائ ــج متباين ــة بش ــأن أث ــر ش ــهادات ا الس ــتدا مة
ع ــى إ ي ــرادات املبيع ــات ودخ ــل املزرع ــة وا ألج ــور
يف قط ــاع ا لزراع ــة 7 8 , 6 5 .وميك ــن أن ت ُع ــزى ه ــذه
ا الختالف ــات ب ــن ا لدرا س ــات إ ىل عوا م ــل متصل ــة
با لس ــياق يت ــم تجاهله ــا يف كث ــر م ــن ا ألحي ــان أو
ال تؤخ ــذ متا ًم ــا بع ــن ا العتب ــا ر يف ا لتحلي ــات  ،وق ــد
يكــون ســببها أيضً ــا تبايــن املتطلبــات وا لخد مــات
املق َّد م ــة يف مختل ــف خط ــط إص ــدا ر ا لش ــهادات.
م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــال أن مش ــاركة األرس
الزراعيــة يف أوغنــدا يف مختلــف مجموعــات خطــط
إص ــدار ش ــهادات اس ــتدامة إنت ــاج ال ـ ّن (خط ــط
مزدوج ــة لش ــهادات اعت ــاد م ــن االتح ــاد ال ــدو يل
للمنظــات املانحــة لعالمــة التجــارة العادلــة
والهيئــة الدوليــة العتــاد املنتجــات العضو يــة،
وخط ــة ثالثي ــة إلص ــدار ش ــهادات اعت ــاد م ــن برنام ــج
الزراع ــة املس ــتدامة لل ـ ّن وال ــكاكاو والش ــاي،

النتائــج االجتماعيــة لخطــط إصــدار شــهادات
ن
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يش ــمل كث ــر م ــن خط ــط إص ــدا ر ش ــهادات ا الس ــتدا مة
متطلبــات محــ َّد دة تتق َّي ــد باملبــادئ ا الجتام عيــة.
م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــا ل أن ا التح ــاد ا ل ــدو يل
للمنظــات املانحــة لعالمــة ا لتجــا رة ا لعادلــة
تش ــرط ع ــى منظ ــات املزا رع ــن املعتم ــدة تعز ي ــز
ع ــدم ا لتميي ــز ،وض ــان صح ــة ا لع ــا ل وس ــامتهم
املهني ــة  ،وحظ ــر عم ــل ا ألطف ــا ل  .وميك ــن له ــذه
ا ل ُن ظــم أن ت ُشــجع ا الســتثامرات يف تعليــم
ا ألطف ــا ل  .ع ــى س ــبيل املث ــا ل  ،ت ُش ــر ا لبيان ــات
املس ــتمدة م ــن صغ ــا ر مزا رع ــي ا ل ـ ّن يف أوغن ــدا إ ىل
أن ا ألرس املعتم ــدة م ــن ا التح ــاد ا ل ــدو يل للمنظ ــات
املانح ــة لعالم ــة ا لتج ــا رة ا لعادل ــة تنف ــق أ ك ــر ع ــى
تعلي ــم ا ألطف ــا ل مب ــا نس ــبته  14 6يف املائ ــة و ت ُبق ــي
أطفا له ــا يف امل ــدا رس مل ــدة أط ــول م ــن ا ألرس غ ــر
املعتم ــدة .و يف كث ــر م ــن خط ــط إص ــدا ر ا لش ــهادات ،
يخص ــص ا لدخ ــل ا ل ــذي ت ــد ّر ه املحاصي ــل ا لنقدي ــة
َّ
يف كث ــر م ــن ا ألحي ــان الس ــتثامرات ك ــرى  ،فيس ــاهم
81
ذل ــك با لت ــايل ب ــدو ر مب ــارش يف تعلي ــم ا ألطف ــا ل .
و ي ــزداد عمو ًم ــا ا الس ــتثامر يف تعلي ــم ا ألطف ــا ل
بازدي ــاد ا لدخ ــل  ،ولك ـ ّن ق ــرا رات ا ألرسة بش ــأن
ا لتعليــم ميكــن أن تكــون مع ّق ــدة وتحكمهــا
ي لمزيد من المعلومات عن نظام إصدار شهادات البرنامج العالمي للممارسات الزراعية
الجيدة ،أنظ ر./https://www.globalgap.org/uk_en :

| | 94

حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020

إص ــدا ر ا لش ــهادات  ،وكذل ــك إ ىل ا لز ي ــادات يف عام ل ــة
ا إلن ــاث م ــن أف ــراد ا ألرسة .و با لنظ ــر إ ىل أن معاي ــر
ا لج ــودة ت ــؤدي إ ىل ز ي ــادة ا لطل ــب ع ــى ا لعام ل ــة
و ز ي ــادة عم ــل امل ــرأة  ،فإنه ــا تز ي ــد م ــن ا لق ــوة
83
ا لرشائي ــة للم ــرأة وتأثريه ــا ع ــى صن ــع ا لق ــرا رات.
وم ـ ّر ة أخ ــرى ،ترتب ــط ه ــذه التأث ــرات الجنس ــانية
بس ــياقات بعينه ــا .م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــال
أن الز ي ــادة يف العامل ــة عق ــب املش ــاركة يف خط ــط
إص ــدار الش ــهادات ميك ــن أن تز ي ــد ع ــبء العم ــل
الواق ــع ع ــى امل ــرأة وتع ـ ّرض ف ــرص العم ــل األخرى
للخطر.وميكــن لشــهادات االســتدامة أن تحقــق
فوائ ــد اجتامعي ــة إضافي ــة غ ــر ملموس ــة .وتش ــمل
معايــر التجــارة العادلــة للعاملــة املأجــورة
أحكا ًم ــا لتوز ي ــع ع ــاوات األس ــعار ،وتيس ــر حر ي ــة
التعب ــر ،وض ــان مامرس ــات العم ــل املأمون ــة،
وتوف ــر ترتيب ــات للمفاوض ــة الجامعي ــة ع ــى ظ ــروف
عم ــل آمن ــة والئق ــة ومنصف ــة .و أُ جر ي ــت دراس ــة
الس ــتقصاء ش ــهادات التج ــارة العادل ــة ورف ــاه
العامل ــن املأجور ي ــن يف م ــزار ع امل ــوز يف الجمهور ي ــة
الدومينيكي ــة حي ــث يو فِّ ــر إنت ــاج امل ــوز مب ــارشة
ف ــرص عم ــل مل ــا يُ ق ـ َّد ر بح ــوايل  32 0 0 0عام ــل.
ـداول يف
ومي ثّ ــل امل ــوز أح ــد أ ك ــر الس ــلع املدار ي ــة ت ـ ً
ا لتج ــا رة يف ا لع ــامل  ،وتش ــر ا لتقدي ــرات إ ىل أن م ــا
ي ــرا وح ب ــن  5و  8يف املائ ــة فق ــط م ــن إنت ــاج امل ــوز
معتم ــد م ــن ا التح ــاد ا ل ــدو يل للمنظ ــات املانح ــة
لعالمــة ا لتجــا رة ا لعادلــة أو تغطيــه معايــر
ا س ــتدا مة أخ ــرى  .وكش ــفت ا لدرا س ــة عمو ًم ــا وج ــود
آث ــا ر إ يجابي ــة ع ــى ا لق ــوة ا لعامل ــة  ،ال س ــيام ع ــن
طر ي ــق تحقي ــق فوائ ــد عيني ــة ومن ــح ش ــعور با ألم ــن
ا لوظيف ــي  ،و إع ــاء ص ــوت ا لعامل ــن  ،وا لتمك ــن م ــن
84
تحقي ــق مدخ ــرات خاص ــةn .

مجموع ــة م ــن ا لعوا م ــل  .وكش ــفت د را س ــات
كث ــرة ع ــن وج ــود أدل ــة متباين ــة .ولك ــن ا لعالق ــة
ا إل يجابي ــة ب ــن املش ــا ركة يف سالس ــل قيم ــة
املنتجــات املعتمــدة وا لتعليــم ميكــن تأ كيد هــا
بصف ــة عام ــة 6 5 .وتب ـ َّـن ع ــى س ــبيل املث ــا ل أن
ا لفتي ــات يحصل ــن ع ــى قس ــط م ــن ا لتعلي ــم أ ك ــر
مــن ا أل والد يف ا ألرس املشــا ركة يف ا لتعا ونيــات
املعتم ــدة م ــن ا ال تح ــاد ا ل ــدو يل للمنظ ــات املانح ــة
لعالمــة ا لتجــا رة ا لعادلــة وا لهيئــة ا لدوليــة
العتــاد ا إلنتــاج ا لعضــوي يف منطقتــي أوكســا كا
وتشــياباس يف ا ألنحــاء ا لر يفيــة ا لجنو بيــة مــن
املكســيك .و بينــا ازدادت مــ ّد ة تعليــم ا لفتيــات
ا لل ــوايت ت ــرا وح أعامره ــن ب ــن  16و  2 5عا ًم ــا بح ــوايل
 0 .7س ــنوات  ،مل يك ــن ا أل ث ــر بنف ــس ا لق ــوة با لنس ــبة
إ ىل ا أل والد  ،وق ــد يع ــود ذل ــك إ ىل ف ــرص س ــوق ا لعم ــل
82
ا لر يف ــي املؤا تي ــة أ ك ــر للذك ــور.
وميك ــن أيضً ــا لخط ــط إص ــدا ر ا لش ــهادات أن تؤث ــر
ع ــى أف ــراد ا ألرسة بط ــرق مختلف ــة تب ًع ــا لدو ره ــم
يف إنتــاج املحاصيــل  ،وســيطرتهم عــى ا لدخــل ،
وســلطتهم يف ا تخــاذ ا لقــرا رات .وتُ ثّــل املحاصيــل
املعتم ــدة يف كث ــر م ــن ا ألحي ــان محاصي ــل نقدي ــة
تقليديــة يســيطر عليهــا ا لرجــا ل بصــورة أ كــر.
وعند م ــا ي ــؤدي من ــح ا لش ــهادات إ ىل ز ي ــادة ر بحي ــة
املحاصيــل ا لنقديــة ا لتقليديــة  ،قــد يــؤدي ذلــك
إ ىل تعز يــز أدوا ر ا لجنســن وا لتفا وتــات ا لقامئــة
بينهــا أو ميكــن أن يــؤدي إ ىل مفاقمتهــا 6 5 .وميكــن
عمو ًم ــا للتســو يق ا لتجــا ري يف ا ألرس ا لزراعيــة أن
يغ ـ ِّـر أدوا ر ا لجنس ــن  ،م ــا يقل ــل م ــن حص ــة ا لدخ ــل
ا ل ــذي تس ــيطر علي ــه امل ــرأة.
وتش ــمل بع ــض خط ــط إص ــدا ر ا لش ــهادات  ،مث ــل
ش ــهادات ا لتج ــا رة ا لعادل ــة و برنام ــج ا لزراع ــة
املســتدا مة للــ ّن وا لــكا كا و وا لشــاي  ،سيا ســات
مح ـ َّد دة بش ــأن املس ــا واة ب ــن ا لجنس ــن وع ــدم
ا لتمييــز ا لتــي بإمكانهــا أن تســا عد عــى تعز يــز
وض ــع امل ــرأة وتقلي ــل ا لتفا وت ــات ا لس ــائدة ب ــن
ا لجنســن يف ا لوصــول إ ىل املعلومــات واملدخــات
وا لخد م ــات .م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــا ل  ،أن بع ــض
املعايــر تتطلــب مــن منظــات املزا رعــن تشــجيع
مشــا ركة ا لنســاء وتوثيقهــا يف ا لتدر يــب ا لزراعــي
املنتظــم  ،وتنظيــم حلقــات عمــل لتعميــق ا لوعــي
با لقضايــا ا لجنســانية  ،وتقديــم خد مــات تســتهدف
تحديــ ًد ا ا لفئــات املحرومــة  ،مثــل ا لنســاء.
و يُ ش ــر تحلي ــل تن ــا ول ا ألرس ا لعامل ــة يف إنت ــاج ا ل ـ ّن
املعتم ــد يف أوغن ــدا إ ىل أن املعاي ــر ا لت ــي ته ــدف
إ ىل تعز ي ــز املس ــا واة ب ــن ا لجنس ــن نجح ــت يف د م ــج
ا لنســاء يف سلســلة قيمــة ا لــ ّن املعتمــد .وتشــر
ا لنتائ ــج إ ىل انخف ــاض كب ــر يف س ــيطرة ا لرج ــل ع ــى
إ ي ــرادات مبيع ــات ا ل ـ ّن يف ا ألرس املعتم ــدة مقا رن ــة
بامل ــزا ر ع غ ــر املعتم ــدة .و رمب ــا يرج ــع ذل ــك إ ىل
أنش ــطة تعمي ــم املس ــا واة ب ــن ا لجنس ــن يف خط ــة
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الجزء 4
التكنولوجيات
الرقمية واألسواق
الزراعية والغذائية

يتناول الجزء الرابع كيفية زيادة
كفاءة األسواق الزراعية والغذائية
وشمولها من خال ل ا لتكنولوجيا
ا لرقمية .و يبحث ا لتحليل في ا لفجوة
الرقمية في الزراعة بين البلدان
وداخلها ،و يركز على الطر يقة التي
يمكن من خال لها للتكنولوجيا
الرقمية أن تعالج إخفاقات السوق.
و يستطلع هذا الجزء مجموعة من
ا لتطبيقا ت ا لمختلفة  ،من ا لرسا ئل
ا لنصية ا لتي تنقل معلوما ت
عن األسعار ،إلى منصات التجارة
اإل لكترونية المع ّق دة التي تدمج
المزارعين في األسواق ،واستخدام
قوا عد ا لبيا نات ا لتسلسلية في
سالسل ا لقيمة .وتستعرض ا لمناقشة
مسا هما ت ا لتكنولوجيا ا لرقمية في
جميع أبعا د ا لتنمية ا لمستد ا مة
والتصدي في الوقت نفسه لمخاطرها،
والحاجة إلى سياسات و أُ طر تنظيمية.

الجزء  :44التكنولوجيات الرقمية واألسواق الزراعية والغذائية

التكنولوجيات الرقمية
واألسواق الزراعية والغذائية
الرسائل الرئيسية

اإلجراءات الرئيسية

تؤ ثر ا لتكنو لو جيا ت ا لرقمية
تأ ثي ًر ا عمي ًق ا على ا ال قتصا د ا ت
تحول في
ً
وا لمجتمعا ت وتحد ث
األسواق الزراعية والغذائية.
وتحس ن ا ال تصا ل بد رجة كبيرة ،
َّ
ولكن ال تزا ل هنا ك فجوة رقمية
بين ا لبلد ا ن وا لفئا ت ا لسكا نية .
وتعا ني ا لنسا ء في ا لمنا طق ا لر يفية
من ا لبلد ا ن ا لنا مية بصفة خا صة من
أوضاع غير مؤا تية إلى حد بعيد.

� يتع ـ ّـن إقام ــة رشاكات فعال ــة ب ــن القطاع ــن
الع ــام والخ ــاص ،ووض ــع لوائ ــح تنظيمي ــة جي ــدة
الجت ــذاب القط ــاع الخ ــاص وتحقي ــق االتس ــاق ب ــن
السياس ــات م ــن أج ــل تحس ــن البني ــة التحتي ــة
وامله ــارات الرقمي ــة يف املناط ــق الريفي ــة ،وتيس ــر
اســتيعاب التكنولوجيــات الرقميــة ،ال ســيام يف
األس ــواق الزراعي ــة والغذائي ــة يف البل ــدان النامي ــة.
� م ــن الحاس ــم مواصل ــة بح ــث وتحلي ــل اآلث ــار
املحتملــة للتكنولوجيــات الرقميــة عــى األســواق
الزراعي ــة والغذائي ــة وهيكله ــا وأدائه ــا م ــن أج ــل
العم ــل بص ــورة أفض ــل ع ــى ت ــدارك م ــا ت ُحدث ــه من
اخت ــاالت ،وتعزي ــز النتائ ــج املس ــتدامة.
� يتطل ــب فه ــم التحدي ــات الناش ــئة ع ــن
التكنولوجيــات الرقميــة ومعالجــة املخاطــر
املصاحب ــة الس ــتخدامها توطي ــد التع ــاون وتواف ــق
اآلراء ب ــن جمي ــع أصح ــاب املصلح ــة ،مب ــا يش ــمل
الحكوم ــات والقط ــاع الخ ــاص واملزارع ــن أنفس ــهم،
م ــن أج ــل تحس ــن آلي ــات الحوكم ــة.

1

2

يمكن ا ال ستفا د ة من
ا لتكنو لو جيا ت ا لرقمية في
معا لجة إ خفا قا ت ا لسو ق وتيسير
د مج ا لمزا رعين أصحا ب ا لحيازات
ا لصغيرة في ا ألسواق وسالسل
ا لقيمة  .و يمكن لهذ ه ا لتكنو لو جيا ت
أيضً ا أن تعزز ا لتجا رة ا لدولية
تحس ن ا لترتيبا ت ا لمؤ سسية
و ّ
ا لقا ئمة على ا لسو ق بفعا لية من
أ جل ا لمسا همة في تحقيق نتا ئج
مستد ا مة .
يمكن للتطبيقا ت ا لرقمية أ ن
تحقق مكا سب كبيرة من حيث
ز يا د ة ا لكفا ء ة و إ مكا نية ا لتتبع
وا لشفافية في ا ألسواق وسالسل
ا لقيمة  .غير أن آثا رها ا لتحو يلية
في ا لمد ى ا لبعيد  ،وكذ لك ا لمخا طر
ا لمتصلة بها  ،ال تزا ل غير مفهومة
بصو رة كا ملة .

تفــي ا لتكنولوجيــات ا لرقميــة إ ىل تحــوالت
رس يعــة يف اقتصادا تنــا ومجتمعاتنــا .و يــؤدي
ا ألخ ــذ به ــا إ ىل خف ــض تكا لي ــف املعلوم ــات
واملعامــات  ،وتحســن ا لكفــاء ة  ،وتهيئــة فــرص
عم ــل جدي ــدة  ،وتولي ــد مص ــاد ر دخ ــل جدي ــدة ،
وتوف ــر امل ــوا رد .ويف ا لوق ــت نفس ــه ميك ــن أن ي ــؤدي
ا ســتخدا مها إ ىل اختــا الت بســبب تعديــل ا ألنشــطة
واملنتجــات أو نقلهــا .وميكــن للتكنولوجيــات
ا لرقمي ــة أن تس ــا عد ا لزراع ــة ع ــى ا لتغل ــب ع ــى
م ــا تواجه ــه م ــن تحدي ــات عاملي ــة .وتش ــمل ه ــذه
ا لتحدي ــات ز ي ــادة إنت ــاج ا لغ ــذاء ا ل ــكايف واملأم ــون
واملغ ــذي لع ــدد متزاي ــد م ــن ا لس ــكان م ــن أج ــل
ض ــان ا ألم ــن ا لغ ــذايئ ؛ وتهيئ ــة ف ــرص ا لعم ــل ،
وتحس ــن ا لدخ ــل  ،وا لح ــد م ــن ا لفق ــر ،وتعز ي ــز
ا لنمــو ا القتصــادي وا لر يفــي ؛ وا إلدا رة املســتدا مة
للمــوا رد ا لطبيعيــة.

3
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اإلطار 1.4
مسرد مصطلحات التكنولوجيا الرقمية

الزراع ــة نش ــاط كثي ــف املعرفة .و يُ ق ِّي ــم املزارعون
الطق ــس ،ومس ــتويات املغذي ــات والرطوب ــة يف الرتبة،
ومظه ــر النبات ــات والحيوان ــات ،ووج ــود الطفيلي ــات،
وأس ــعار الس ــوق ،والكثري م ــن املتغريات األخ ــرى ،قبل
ويست
اتخ ــاذ قرارات بش ــأن مامرس ــات الزراع ــة واإلنتاجَّ .
التحس ــينات التكنولوجي ــة بدرج ــة كب ــرة عملي ــات اتخ ــاذ
الق ــرارات .ورغ ــم التباي ــن الكبري يف ُس ــبل الوصول إىل
التكنولوجي ــا ومع ــدل األخ ــذ به ــا يف الع ــامل وداخ ــل البلدان
(أنظ ــر القس ــم الت ــايل املتعل ــق بالفج ــوة الرقمي ــة) ،ميكن
للتكنولوجي ــا أن توج ــد يف كل مرحل ــة م ــن مراح ــل الزراع ــة
والتس ــويق والتجهي ــز.
تكنولوجي ــا املعلوم ــات واالتص ــاالت تُش ــر إىل التكام ــل
ب ــن االتص ــاالت والحواس ــيب وال ُن ظم الرضوري ــة التي
تُ ِّك ــن املس ــتخدمني م ــن الوص ــول إىل املعلوم ــات وتخزينه ــا
وتبادله ــا واس ــتخدامها.
التكنولوجي ــا الرقمي ــة مصطل ــح جام ــع يُ ش ــر إىل األدوات
الحاس ــوبية الت ــي تولِّ ــد البيان ــات وتخزنه ــا وتس ــتخدمها
ملجموع ــة متنوع ــة م ــن األغراض.
املنص ــات الرقمي ــة ه ــي مح ــاور افرتاضية لتداول الس ــلع
والخدم ــات (التج ــارة اإللكرتونية).

املص ــادرWest، 2018 :؛ United Nations Global Pulse، 2013؛ . 2020 ، Durić

إنرتن ــت األش ــياء مصطل ــح مس ــتحدث يش ــر إىل مجموعة
األجه ــزة املعتم ــدة ع ــى اإلنرتن ــت لجم ــع املعلومات من
الع ــامل الواقع ــي .وتُعا لَ ــج املعلوم ــات الت ــي يت ــم جمعها
مبس ــاعدة تطبيق حاس ــويب.
تكنولوجي ــا الس ــجالت املو زَّع ــة ه ــي يف جوهره ــا نظام ال
مرك ــزي يس ــتند إىل تواف ــق اآلراء يف حف ــظ الس ــجالت (أنظر
اإلط ــار  6.4ملزي ــد م ــن التفاصيل).
الزراع ــة املحكم ــة نه ــج إلدارة املزرع ــة بكامله ــا باس ــتخدام
تكنولوجي ــا املعلوم ــات وبيان ــات تحدي ــد املواق ــع باألق ــار
االصطناعي ــة (النظ ــام العامل ــي للمالح ــة الس ــاتلية)
واالستش ــعار م ــن بُ ع ــد ،وجم ــع البيان ــات القريبة.
ال ــذكاء االصطناع ــي يُ ش ــر إىل نُظ ــم برمجي ــات ميكن أن
تصن ــع ق ــرارات تتطل ــب يف الع ــادة مس ــتوى برش يً ا من
الخ ــرة باس ــتخدام بيان ــات آني ــة يف كثري م ــن األحيان.
البيان ــات الضخم ــة مصطل ــح ش ــامل يُ ش ــر إىل كمي ــات
كب ــرة م ــن البيان ــات الرقمي ــة املس ــتنبطة باس ــتمرار عن
س ــكان الع ــامل كنات ــج ثان ــوي للتفاع ــات اليومي ــة مع
املنتج ــات أو الخدم ــات الرقمي ــة.

7,2,1

ر ع بعــض ا لتكنولوجيــات ا لرقميــة تطــور
وتــ ِّ
سالســل ا لقيمــة ا لزراعيــة وا لغذائيــة .وتؤثــر
تكنولوجي ــات أخ ــرى تأث ـ ًر ا كب ـ ًر ا ع ــى مس ــاهمة
ا لق ــوة ا لعامل ــة و رأس امل ــا ل واملدخ ــات ا ألخ ــرى
يف إنتــاج ا ألغذيــة وتجهيزهــا وتســو يقها .وميكــن
با لتــايل أن يــؤدي ا ألخــذ با لتكنولوجيــات ا لرقميــة
إ ىل تغيــرات يف ا ألســعا ر ا لنســبية و إحــداث
اخت ــا الت يف ا ألس ــواق .
وتُ ثِّ ــل أجه ــزة االستش ــعار واألق ــار االصطناعي ــة
والروبوت ــات والطائ ــرات الت ــي تعم ــل م ــن دون
طيــار منــاذج للتكنولوجيــات الرقميــة التــي ميكــن
أن تُح ــدث ث ــورة يف الزراع ــة وسالس ــل القيم ــة.
وتو فِّ ــر أجه ــزة االستش ــعار واألق ــار االصطناعي ــة
معلوم ــات ع ــن ظ ــروف الرتب ــة ،أو الطق ــس ودرج ــات
الح ــرارة ،أو من ــو املحاصي ــل .وتُ ِّك ــن املزارع ــن م ــن

تحقي ــق غ ــا ل أفض ــل ع ــن طر ي ــق تحس ــن إدارة
امل ــزار ع والح ــد م ــن اس ــتخدام األس ــمدة واملبي ــدات
واملي ــاه ،واملس ــاهمة أيضً ــا يف تحقي ــق نتائ ــج أفض ــل
وأ ك ــر اس ــتدامة .وميك ــن إلنرتن ــت األش ــياء الت ــي
تر ب ــط الروبوت ــات والطائ ــرات الت ــي تعم ــل م ــن
دون طي ــار واملركب ــات باإلنرتن ــت أن تجع ــل امله ــام
الكثيف ــة العامل ــة ،مث ــل رص ــد صح ــة الحي ــوان أو
زراع ــة املحاصي ــل ،أ ك ــر فعالي ــة م ــن حي ــث الكلف ــة.
وتو لِّ ــد ه ــذه التكنولوجي ــات أيضً ــا ك ـ ًـا هائ ـ ًـا م ــن
البيان ــات الت ــي ميك ــن ربطه ــا مبعلوم ــات أخ ــرى،
وتخز ينهــا وتحليلهــا ،لدعــم صنــع القــرار .وميكــن
له ــذه البيان ــات الضخم ــة أن تحت ــوي ع ــى أص ــول
معلوماتيــة شــديدة التنــو ع ميكــن معالجتهــا
باســتخدام أســاليب التحليــل الجديــدة ،مثــل
الــذكاء االصطناعــي ،لتقييــم النتائــج املحتملــة
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الشكل 1.4
االشتراكات العالمية في الهواتف الثابتة والمحمولة ،والنطاق العريض الثابت والمحمول في
الفترة ( 2019-2015لكل  100نسمة)
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طل ــب املس ــتهلكني ع ــى األغذي ــة األع ــى قيم ــة
والخصائ ــص التغذو ي ــة وض ــان الج ــودة.
غ ــر أن هن ــاك فج ــوة رقمي ــة ملحوظ ــة ب ــن البل ــدان،
و يش ــر ذل ــك إىل وج ــود اختالف ــات يف إمكاني ــة
الحصــول عــى املعلومــات والتكنولوجيــا .وتوجــد
الفج ــوة الرقمي ــة أيضً ــا داخ ــل البل ــدان وب ــن
املناطــق الر يفيــة والحرض يــة ،وبــن الجنســن،
وب ــن القطاع ــات .ولع ـ ّـل الفج ــوة الرقمي ــة ه ــي
األ ك ــر وضو ًح ــا يف الزراع ــة .وتس ــتخدم امل ــزار ع
التجار يــة واألعــال التجار يــة يف البلــدان املتقدمــة
واالقتصــادات الناشــئة بالفعــل التكنولوجيــا
بص ــورة مك ثَّف ــة ،بين ــا ال ي ــزال املزارع ــون أصح ــاب
الحي ــازات الصغ ــرة يف كث ــر م ــن البل ــدان النامي ــة
يواجه ــون صعو ب ــات يف الحص ــول ع ــى املعلوم ــات
واألســواق واملدخالتn .

ع ــى أس ــاس مجموع ــة م ــن اإلج ــراءات والرشوط
للمســاعدة عــى توجيــه التدخــات يف املســتقبل
(أنظــر تعار يــف التكنولوجيــات واالبتــكارات
الرقمي ــة يف اإلط ــار .)1.4
وميكــن لتكنولوجيــا ا لســجالت املو زَّعــة  ،مثــل
قواعــد ا لبيانــات ا لتسلســلية  ،أن تعــود بفوائــد
كث ــرة يف املراح ــل ا لنهائي ــة ع ــن طر ي ــق إتاح ــة
طر يق ــة آمن ــة وال مركز ي ــة إلج ــراء املعام ــات ب ــن
ا ألط ــراف غ ــر املوث ــوق به ــا ع ــى طول سالس ــل
ا لقيمــة .وميكــن لتكنولوجيــات ا لســجالت
املو زَّع ــة  ،با الق ــران م ــع أجه ــزة ا الستش ــعا ر ا لت ــي
تو فِّــر معلومــات عــن توقيــت ا لتســليم يف كل
مرحل ــة م ــن مراح ــل سلس ــلة ا لقيم ــة وكذل ــك ج ــودة
املنتــج  ،أن تعطــل أنشــطة ا لتنســيق ا لعمــودي
ا لت ــي يش ــا رك فيه ــا عدي ــد م ــن ا لعن ــارص ا لفا عل ــة
م ــن املزرع ــة إ ىل املائ ــدة.
ومت ــي ه ــذه التط ــورات يف س ــياق تط ــور أوس ــع
لل ُن ظــم الغذائيــة العامليــة؛ وتســاهم التكنولوجيــا
الرقمي ــة يف وت ــرة ه ــذا التط ــور .وتش ــهد أفضلي ــات
املســتهلكني تغيــرات مدفوعــة بالنمــو االقتصــادي،
والتوســع الحــري ،وأســاليب الحيــاة الحديثــة -
و يؤث ــر ذل ــك ب ــدوره ع ــى األس ــواق .و ي ــزداد تدر يج يً ا

الفجوة الرقمية

يكتــي االبتــكار التكنولوجــي بأهميــة حاســمة
بالنســبة إىل النمــو االقتصــادي .ومــن الشــائع
مبجــرد ظهــور ابتــكار أن تعقبــه تحســينات وأن
يُ ســتخدم بطر يقــة مختلفــة عــا كان مقصــو ًد ا منــه
يف البداي ــة .وميك ــن أن يس ــتغرق االبت ــكار بع ــض
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الشكل 2.4
الوصول إلى الهواتف الخلوية المحمولة في مجموعة مختارة من البلدان2018 ،
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ملحوظ ــة :ت ُش ــر البيان ــات إىل عام  2018أو إىل آخر س ــنة متاحة.
املص ــدر :االتح ــاد ال ــدويل لالتص ــاالت .2019 .الحولية اإلحصائي ــة :م ــؤرشات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتص ــاالت  .2018-2009التقارير اإلحصائي ــة .جنيف ،االتحاد
6
الدويل لالتصاالت.

الع ــامل اآلن ضم ــن نط ــاق إش ــارات الهوات ــف
الخلو ية-املحمولــة بغــض النظــر عــا إذا كانــوا
مشــركني فيهــا أو مســتخدمني لهــا.
غ ــر أن هن ــاك اختالف ــات واس ــعة يف النط ــاق ال ــذي
تغطيــه الشــبكات وملكيــة الهواتــف املحمولــة
ب ــن البل ــدان ،وه ــي ت ُع ـ ِّـر يف معظمه ــا ع ــن ف ــروق يف
متوس ــط نصي ــب الف ــرد م ــن الدخ ــل (الش ــكل .)2 .4
وتضي ــق الفج ــوات ب ــن البل ــدان م ــن حي ــث النط ــاق
الــذي تغطيــه الشــبكات عنــد مقارنتهــا بعــدد
رشا أفض ــل ع ــى إمكاني ــة
االش ــراكات الت ــي تو فِّ ــر م ــؤ ً
الوص ــول إىل الهوات ــف املحمول ــة .م ــن ذل ــك ع ــى
س ــبيل املث ــال أن ع ــدد اش ــراكات الهوات ــف املحمول ــة
يف تايلن ــد يق ــرب م ــن  18 0اش ــرا كًا ل ــكل  10 0نس ــمة

الوق ــت للوص ــول إىل األس ــواق ع ــى نط ــاق واس ــع.
و يرج ــع ذل ــك يف كث ــر م ــن األحي ــان إىل تكالي ــف
األخــذ بالتكنولوجيــا ،غــر أن قبــول التكنولوجيــا
والتآل ــف معه ــا ل ــه دور يف ذل ــك ،ال س ــيام يف ن ــر
االبت ــكارات األ ك ــر تعقي ـ ًد ا.
وأدى ظهــور الهواتــف املحمولــة إىل اســتبعاد
الهوات ــف الثابت ــة كوس ــيلة اتص ــال ،وفاق ــت أيضً ــا
االش ــراكات يف النط ــاق العر ي ــض املحم ــول بدرج ــة
كب ــرة اش ــراكات النط ــاق العر ي ــض الثاب ــت (الش ــكل
 .)1.4و يرجــع الفضــل يف اســتيعاب تكنولوجيــا
الهوات ــف املحمول ــة برسع ــة يف جان ــب من ــه إىل
وتحس ــنت
انخفــاض تكاليــف بنيتهــا التحتيــة.
َّ
االتص ــاالت كث ـ ًرا ،و يعي ــش عمو ًم ــا معظ ــم س ــكان
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الشكل 3.4
األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت كنسبة مئوية من السكان
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ملحوظ ــة :تتف ــق قي ــم  2019م ــع تقديرات االتحاد ال ــدويل لالتصاالت لعام  2019بتاري ــخ  28أكتوبر/ترشين األول .2019
املص ــدر :االتح ــاد ال ــدويل لالتصاالت .2020 ،إحص ــاءات االتحاد الدويل لالتصاالت :امل ــؤرشات الرئيس ــية لتكنولوجيا املعلوم ــات واالتصاالت .متاحة
4
يف .https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx :ت ــم االط ــاع عليها يف مايو/أيار .2020

املزارعــن عــى األخــذ بالتكنولوجيــات الجديــدة
واالبت ــكار واملش ــاركة يف األس ــواق .وال يتص ــل
باإلنرتنــت يف املناطــق الر يفيــة مــن أفر يقيــا يف
املتوس ــط س ــوى  10يف املائ ــة م ــن األرس ،ولك ـ ّن
ه ــذه املع ــدالت ميك ــن أن تك ــون أق ــل كث ـ ًرا يف بع ــض
بل ــدان اإلقلي ــم 5 .ومتت ــد االخت ــاالت ب ــن الجنس ــن
لتش ــمل أيضً ــا املج ــال الرقم ــي ،إذ تبل ــغ مع ــدالت
النفــاذ إىل اإلنرتنــت أدىن مســتو ياتها بــن النســاء
الر يفي ــات .وع ــى نط ــاق الع ــامل ،تبل ــغ نس ــبة النف ــاذ
إىل اإلنرتن ــت ل ــدى النس ــاء  4 8يف املائ ــة مقاب ــل 58
3
يف املائ ــة ل ــدى الرج ــال.
وتتصــل املناطــق ا لر يفيــة يف ا لبلــدان املتقد مــة
با إلنرتن ــت بص ــورة أفض ــل  .وتتمت ــع ا لدامن ــرك بأع ــى
مع ــدل ا تص ــا ل  ،إذ يس ــتخدم ا إلنرتن ــت  9 7يف
املائ ــة م ــن ا لرج ــا ل وا لنس ــاء يف املناط ــق ا لر يفي ــة ،
وال توج ــد تقر ي ًب ــا أي فج ــوة باملقا رن ــة م ــع
املناطــق ا لحرض يــة .ويف ا لبلــدان ا لناميــة  ،هنــا ك
فج ــوة كب ــرة ب ــن املناط ــق ا لحرض ي ــة وا لر يفي ــة.
وتش ــر ا لتقا ر ي ــر إ ىل أن  15يف املائ ــة م ــن ا لنس ــاء
ا لر يفيــات يف دولــة بوليفيــا املتعــددة ا لقوميــات
يس ــتخد من ا إلنرتن ــت مقاب ــل ح ــوايل  53يف املائ ــة
مــن ا لنســاء يف املناطــق ا لحرض يــة .و يف ا لنيجــر ،ال
يس ــتخدم ا إلنرتن ــت س ــوى  0 . 6يف املائ ــة م ــن ا لنس ــاء
6
ا لر يفيــات (ا لشــكل .)4 . 4

 وق ــد ميتل ــك أش ــخاص كث ــرون أ ك ــر م ــن رش يح ــةاش ــراك (بطاق ــة تحدي ــد هو ي ــة املش ــرك) أو أ ك ــر م ــن
جه ــاز ،بين ــا ق ــد ال ميتل ــك بع ــض األش ــخاص أي جه ــاز
ع ــى اإلط ــاق .و تُش ــر آخ ــر بيان ــات النيج ــر إىل أن
ع ــدد االش ــراكات يف الهوات ــف املحمول ــة يبل ــغ 4 0
6
اش ــرا كًا فق ــط ل ــكل  10 0نس ــمة.
ت ُش ــر التقدي ــرات إىل أن ح ــوايل  5 4يف املائ ــة م ــن
س ــكان الع ــامل كان ــوا يس ــتخدمون اإلنرتن ــت يف ع ــام
 4 . 2 019وانت ــر النف ــاذ إىل اإلنرتن ــت برسع ــة ،ولك ــن
الفج ــوات ب ــن البل ــدان ال ت ــزال مس ــتمرة وتتس ــع
باط ــراد يف ظ ــل تراج ــع متوس ــط نصي ــب الف ــرد م ــن
الدخ ــل .وال يقت ــر األم ــر ع ــى انخف ــاض إمكاني ــة
النف ــاذ يف البل ــدان األق ــل من ـ ًو ا فحس ــب ،ب ــل وكذل ــك
مع ــدل االس ــتخدام (الش ــكل .)3.4
و ينخف ــض مع ــدل النف ــاذ إىل اإلنرتن ــت يف البل ــدان
األق ـ ّـل من ـ ًو ا ،وبلغ ــت نس ــبة الس ــكان الذي ــن
يس ــتخدمون اإلنرتن ــت ح ــوايل  19يف املائ ــة يف ع ــام
 .2 019وخ ــا ل الس ــنة نفس ــها يف أفر يقي ــا ،بل ــغ ع ــدد
األرس املتصل ــة باإلنرتن ــت يف املن ــزل  18يف املائ ــة
فق ــط .وبلغ ــت االش ــراكات النش ــطة يف النط ــاق
العر ي ــض املحم ــول يف أفر يقي ــا  3 4اش ــرا كًا فق ــط
3
ل ــكل  10 0نس ــمة يف ع ــام . 2 019
وال ت ــزال هن ــاك فج ــوات اتص ــال مهم ــة ب ــن املناط ــق
الحرض ي ــة والر يفي ــة ،م ــا يُ ش ــكل تحد يً ــا لق ــدرة
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الشكل 4.4
األشخاص الذين يستخدمون اإلنترنت في بلدان مختارة بحسب نوع الجنس والموقع2018 ،
(بالنسبة المئوية)

اﻟﻨ�ﺠﺮ
ﻧ�ﺠ��ﺎ
�
�ﺎ�ﺴﺘﺎن
ﺑﻮﻟ�ﻔ�ﺎ )دوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدةاﻟﻘﻮﻣ�ﺎت(
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﻤﻜﺴ�ﻚ
أوز�ﻜﺴﺘﺎن
ﺗﺎ�ﻠﻨﺪ
اﻟ�از�ﻞ
�
اﻟﺮو�
اﻻﺗﺤﺎد
�
ﻓﺮ�ﺴﺎ
اﻟ�ﺎ�ﺎن
ﺟﻤﻬﻮر�ﺔ ﻛﻮر�ﺎ
اﻟﺪاﻧﻤﺮك
0

10

20

30

40

50

اﻟ�ﺴ�ﺔ اﻟﻤﺌ��ﺔ

�
اﻟ�ﺴﺎء �� اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟ��ﻔ�ﺔ

60

70

08

90

100

�
اﻟﺮﺟﺎل �� اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟ��ﻔ�ﺔ

�ﺎ�ﺴﺘﺎن
ﻧ�ﺠ��ﺎ
�
اﻟﻨ�ﺠﺮ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺑﻮﻟ�ﻔ�ﺎ )دوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدةاﻟﻘﻮﻣ�ﺎت(
أوز�ﻜﺴﺘﺎن
ﺗﺎ�ﻠﻨﺪ
اﻟ�از�ﻞ
�
اﻟﻤﻜﺴ�ﻚ
ﻓﺮ�ﺴﺎ
اﻟﺮو�
اﻻﺗﺤﺎد
�
اﻟ�ﺎ�ﺎن
ﺟﻤﻬﻮر�ﺔ ﻛﻮر�ﺎ
اﻟﺪاﻧﻤﺮك
0

10

20

30

40

50

60

70

08

90

100

Percent

�
�
اﻟﺤ��ﺔ
اﻟ�ﺴﺎء �� اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

�
�
اﻟﺤ��ﺔ
اﻟﺮﺟﺎل �� اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

ملحوظ ــة :يتعل ــق ه ــذا الش ــكل باألف ــراد الذين يس ــتخدمون اإلنرتنت من أي مكان .وت ُش ــر البيانات إىل عام  2018أو إىل آخر س ــنة متاحة.
املص ــدر :االتح ــاد ال ــدويل لالتص ــاالت .2019 ،الحولية اإلحصائي ــة :م ــؤرشات االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتص ــاالت  .2018-2009التقارير اإلحصائي ــة .جنيف ،االتحاد
6
الدويل لالتصاالت.

ويف الدامن ــرك وجمهور ي ــة كور ي ــا ،تتج ــاوز مع ــدالت
االش ــراكات هات ًف ــا ذك ًي ــا واح ـ ًد ا ل ــكل نس ــمة .غ ــر أن
اشــراكات النطــاق العر يــض املحمــول يف البيانــات
والص ــوت  -وه ــي م ــؤرش مللكي ــة الهوات ــف املحمول ــة
واالش ــراكات القامئ ــة عليه ــا  -منخفض ــة يف كث ــر م ــن
البلــدان (الشــكل .)5.4
وال غن ــى ع ــن النف ــاذ إىل اإلنرتن ــت لض ــان الوص ــول
ع ــى ق ــدم املس ــاواة إىل املعلوم ــات والخدم ــات.
وب ــات تضيي ــق الفج ــوة الرقمي ــة ب ــن البل ــدان
وب ــن املناط ــق الحرض ي ــة والر يفي ــة وب ــن الرج ــال

وتُ ثِّ ــل الهوات ــف الذكي ــة  -وه ــي هوات ــف محمول ــة
م ــز َّو دة بواجه ــة تعم ــل باللم ــس وت ــؤدي ع ــد ًد ا م ــن
امله ــام املعق ــدة ش ــأنها ش ــأن أجه ــزة الحاس ــوب -
تط ــو ًرا تكنولوج ًي ــا مه ـ ًـا  .وتتي ــح ه ــذه الهوات ــف
ل ــأرس إمكاني ــة النف ــاذ إىل اإلنرتن ــت م ــن دون
حاس ــوب .والواق ــع أن ع ــدد األرس الت ــي ميكنه ــا
النف ــاذ إىل اإلنرتن ــت يز ي ــد من ــذ ع ــام  2 014ع ــى
ع ــدد األرس الت ــي متتل ــك جه ــاز حاس ــوب 3 .وميك ــن أن
يُ س ــاهم خف ــض تكالي ــف الهوات ــف الذكي ــة ب ــدور
مهــم يف تضييــق الفجــوة الرقميــة.
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الشكل 5.4
نسبة اشتراكات النطاق العريض المحمول في البيانات والصوت لدى السكان في بلدان
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ملحوظ ــة :تش ــر البيان ــات إىل عام  2018أو إىل آخر س ــنة متاحة.
املص ــدر :تقدي ــرات منظم ــة األغذي ــة والزراعة باس ــتخدام بيان ــات االتحاد الدويل لالتصاالت .االتحاد ال ــدويل لالتصاالت .2019 ،الحولي ــة اإلحصائية :م ــؤرشات االتصاالت/تكنولوجيا
6
املعلوم ــات واالتص ــاالت  .2018-2009التقاري ــر اإلحصائية .جنيف ،االتح ــاد الدويل لالتصاالت.

اللوجســتية واالتصــاالت رشو طًــا مســبقة إلنشــاء
منص ــات أع ــال رقمي ــة تش ــمل املزارع ــن .و يوض ــح
من ــوذج األع ــال الجدي ــد الخ ــاص بالق ــرى كيفي ــة
معالجــة تحديــات التنظيــم.
وســيلزم إقامــة رشاكات ابتكار يــة لز يــادة الشــمول
الرقمــي .وســيتطلب نجــاح رقمنــة سالســل قيمــة
األغذي ــة الزراعي ــة  -مب ــا يع ــود بفوائ ــد يف املج ــاالت
االجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة  -رشاكات بــن
القطاع ــن الع ــام والخ ــاص وعالق ــات تع ــاون ب ــن
العدي ــد م ــن أصح ــاب املصلح ــةn .

والنس ــاء ،رضورة ملح ــة .وم ــن ال ــروري أيضً ــا
إرشاك املســنني واملجموعــات الضعيفــة كونهــم
يواجه ــون قي ــو ًد ا إضافي ــة.
وســيكون للحكومــات دو ر مهــم يف ا لتمكــن
م ــن تهيئ ــة بيئ ــات مال مئ ــة لالبت ــكا رات وا لدف ــع
قد ًم ــا با لتطو يــر ا لتكنولوجــي  7 .وال تــزا ل ركائــز
ا لتنمي ــة ا لقامئ ــة من ــذ أم ــد طو ي ــل تس ــاهم
ب ــدو ر رئي ــي يف ض ــان ق ــدرة ا ألرس ا لر يفي ــة
ع ــى ا الس ــتفادة م ــن ا لث ــورة ا لرقمي ــة .وس ــيكون
ا لحصــول عــى ا لتعليــم وا لبنيــة ا لتحتيــة املاديــة
املحس ــنة أم ـ ًر ا ال غن ــى عن ــه لتمك ــن املزا رع ــن
َّ
أصح ــاب ا لحي ــازات ا لصغ ــرة م ــن املش ــا ركة يف
ا القتصــاد ا لحديــث .وتتطلــب تهيئــة بيئــة
مؤاتيــة لرقمنــة ا لزراعــة (  )1توســيع وتحســن
ا لبنيــة ا لتحتيــة  -ســوا ًء لتكنولوجيــا املعلومــات
وا التص ــا الت أو غريه ــا ؛ (  )2وتحس ــن ق ــدرة ا لن ــاس
ع ــى ا س ــتخدام ا إلنرتن ــت بفعا لي ــة لالس ــتفادة م ــن
ا لرقمنــة؛ (  )3وتصميــم إطــا ر تنظيمــي يُ ســا عد
عــى ا البتــكا ر و يراعــي ا لخصوصيــات واملخاطــر
ا لتــي تنطــوي عليهــا ا لرقمنــة.
وتتي ــح ق ــرى تاوب ــاو يف الص ــن (أنظ ــر اإلط ــار )3.4
منوذ ًج ــا جديــ ًد ا ومبتكــ ًرا للتنميــة االقتصاديــة مــن
خــا ل التجــارة اإللكرتونيــة .وشــكلت مســتو يات
التعليــم العــايل والبنيــة التحتيــة للخدمــات

رقمنة الزراعة

ا تخ ــذ ت رقمن ــة ا ألغذ ي ــة وا لزرا ع ــة مس ــا را ت
مختلفــة يف ا لبلــد ا ن ا ملتقد مــة وا لنا ميــة .
وأتا ح ــت ا إلنرتن ــت مجموع ــة ها ئل ــة م ــن
ا لتكنولوجيــا ت ا لتــي نلمــس حا ل ًي ــا بعــض
إ مكا نا تهــا وآثا رهــا  ،ومنهــا عــى ســبيل ا ملثــا ل
منصــا ت ا لتجــا رة ا إل لكرت ونيــة  .ومل ت ُســتخد م
تكنولوجيــا ت أخــرى  ،مثــل تكنولوجيــا ا لســجالت
ا ملو زَّع ــة  ،ع ــى نط ــا ق وا س ــع بع ــد  .وس ــيكون
م ــن ا ل ــرو ر ي بل ــورة فه ــم أفض ــل إل مكا نا ته ــا
وقيود هــا مــن أجــل ضــا ن مســا همتها ا إل يجا بيــة
يف ا لتنميــة ا ملســتد ا مة للقطــاع وتحقيــق
ا أل هــد ا ف ا القتصا د يــة وا الجتام عيــة وا لبيئيــة .
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الشكل 6.4
درجة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمشروع تمكين أنشطة األعمال الزراعية
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ُعب الدرجات عن جودة اللوائ ــح التنظيمية
ملحوظ ــة :تُح ـ َّدد لألس ــئلة الفردي ــة ع ــن لوائح تنظي ــم تكنولوجيا املعلوم ــات واالتصاالت درجات عددية ترتاوح بني صف ــر و .1وت ِّ
وتس ــتند إىل املامرس ــات التنظيمي ــة الس ــليمة املع ــرف به ــا دول ًي ا الت ــي مت كِّن من الوص ــول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املناط ــق الريفية .وتتم بعد ذل ــك معايرة املكونات
عب ع ــن الدرجة اإلجاملية
الفردي ــة م ــع درج ــة “البع ــد ع ــن القيم ــة املثىل” التي ترصد الفجوة بني أداء البلد ومس ــتوى املامرس ــات الفضىل يف كام ــل العينة املؤلفة من  62بل دًا .ويُ َّ
لتكنولوجي ــا املعلوم ــات واالتص ــاالت يف إط ــار م ــروع متك ــن األعامل الزراعية لكل بلد باس ــتخدام مقياس يرتاوح بني صفر و ،100حيث مي ثّل الصفر أس ــوأ مس ــتوى لألداء.
10
املصدر. 2017 . Kayumova :

وا لتحلي ــات  ،و با لت ــايل د ع ــم اتخ ــاذ ا لق ــرا ر .وميك ــن
لتلــك ا لتطــورات ا لتكنولوجيــة أن تؤثــر بشــكل
كب ــر ع ــى أس ــواق ا لعام ل ــة ا لزراعي ــة و رأس امل ــا ل
وا ألغذي ــة واملدخ ــات ا لزراعي ــة.
غــر أن معــدالت األخــذ بالتكنولوجيــا الرقميــة
منخفضــة يف بعــض البلــدان الناميــة .وغال بً ــا مــا
تقتــر التطبيقــات عــى الرســائل النصيــة مــن
خــا ل الهواتــف املحمولــة أو مقاطــع الفيديــو
الرقميــة اإلعالميــة التــي ميكــن للمزارعــن
مش ــاهدتها م ــن دون الحاج ــة إىل االتص ــال
باإلنرتنــت وتو فِّــر معلومــات للمزارعــن يف املناطــق
الر يفي ــة .غ ــر أن ع ـ ّد ة مب ــادرات تتص ــدى لتحدي ــات
مح ــددة يواجهه ــا أصح ــاب الحي ــازات الصغ ــرة ،وق ــد
حقق ــت فوائ ــد متع ــددة (أنظ ــر اإلط ــار .)2 .4
وتز يــد اإلنتاجيــة الزراعيــة يف املتوســط يف البلــدان
9
التــي تلتــزم باملامرســات التنظيميــة الســليمة.
وميكــن للتنظيــم الفعــال توســيع ســبل الوصــول إىل
التكنولوجيــات الرقميــة ،وتعز يــز تنســيق العنــارص
الفاعلــة عــى طــول سلســلة القيمــة الغذائيــة،
وتحس ــن اإلنتاجي ــة ومن ــو الدخ ــل .والواق ــع أن
الفج ــوة الرقمي ــة يف قط ــاع الزراع ــة ب ــن البل ــدان
املتقدم ــة والبل ــدان النامي ــة ت ــزداد وضو ًح ــا عن ــد
الرتكيــز عــى البيئــة التمكينيــة.

وتتج ــى الفج ــوة الرقمي ــة بأوض ــح صوره ــا يف
الزراع ــة .ويف البل ــدان املتقدم ــة واالقتص ــادات
الناشــئة ،وصــل اســتخدام التكنولوجيــا يف الزراعــة
إىل مراح ــل متقدم ــة .وتش ــهد نُظ ــم اإلنت ــاج وسالس ــل
القيم ــة ث ــورة يف ظ ــل الوت ــرة الرس يع ــة لالبت ــكار
الــذي يتيــح للتكنولوجيــات الرقميــة جمــع
البيان ــات وتخز ينه ــا وتحليله ــا .م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل
املث ــال أن الزراع ــة املحكم ــة ب ــدأت تش ــق طر يقه ــا
كح ــل مدف ــو ع باالبت ــكار يف كث ــر م ــن املناط ــق
والبل ــدان ،مث ــل أوروب ــا الوس ــطى والرشقي ــة ،وأمر ي ــكا
الش ــالية ،واألرجنت ــن وأس ــراليا ،حي ــث ت ُحق ــق
امل ــزار ع الكب ــرة وف ــورات يف الحج ــم وعائ ــدات أ ك ــر
8
عــى االســتثامرات يف التكنولوجيــا.
وتعتمــد أســا ليب ا لزراعــة املحكمــة عــى
نُظــم تحديــد املواقــع با ألقــار ا الصطنا عيــة ،
وا الستش ــعا ر م ــن بُ ع ــد  ،و إنرتن ــت ا ألش ــياء  ،إلدا رة
املحاصيــل وتحقيــق املســتوى ا ألمثــل الســتخدام
ا لي ــد ا لعامل ــة وا ألس ــمدة واملبي ــدات واملي ــاه.
تحس ــن ا لكف ــاء ة وميك ــن أن تز ي ــد
وه ــذه ا ألس ــا ليب
ِّ
أيضً ــا س ــامة ا ألغذي ــة  ،با إلضاف ــة إ ىل أنه ــا تح ــد م ــن
ا آلثــا ر ا لبيئيــة ا لســلبية للمامرســات ا لزراعيــة.
وتو لِّــد أيضً ــا عمليــات ا لزراعــة املحكمــة
تصــب يف ا لبيانــات ا لضخمــة
بيانــات ميكــن أن
ّ
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وتتي ــح مجموع ــة بيان ــات جدي ــدة ص ــدرت يف إط ــار
م ــروع البن ــك ال ــدويل لتمك ــن أنش ــطة األع ــال
الزراعي ــة إج ــراء مقارن ــة معياري ــة للوائ ــح التنظيمي ــة
الت ــي ت ُع ــزز البيئ ــة التمكيني ــة لتوف ــر خدم ــات
التكنولوجيــا الرقميــة واســتخدامها ،مــع الرتكيــز
بصف ــة خاص ــة ع ــى املناط ــق الريفي ــة .وتغط ــي بيان ــات
امل ــروع املذك ــور املعلوم ــات املتعلق ــة بإط ــار إص ــدار
تراخي ــص مش ــغيل ش ــبكات الهوات ــف املحمول ــة ،وإدارة
10
الطيــف ،وتشــاطر البنيــة التحتيــة.
تكشــف درجــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
لتمك ــن أنش ــطة األع ــال الزراعي ــة ع ــن م ــدى اتس ــاع
الفج ــوة الرقمي ــة يف الزراع ــة ب ــن البل ــدان املتقدم ــة
والناميــة (الشــكل  .)6 .4وتواجــه أفر يقيــا جنــوب
الصح ــراء الك ــرى وجن ــوب آس ــيا ورشقه ــا معوق ــات
كبــرة يف تعز يــز التكنولوجيــات الرقميــة يف قطــاع
الزراع ــة .ومل يُ ط ِّب ــق أي م ــن البل ــدان يف ه ــذه
األقاليــم لوائــح تنظيميــة تُشــ ِّج ع املنافســة بــن
مش ــغيل ش ــبكات الهوات ــف املحمول ــة لدخ ــول أس ــواق
االتص ــاالت .ويف املقاب ــل ،توج ــد ل ــدى البل ــدان
املرتفعــة الدخــل يف منظمــة التعــاون والتنميــة
يف املي ــدان االقتص ــادي أُ ط ــر تنظيمي ــة قو ي ــة تو فِّ ــر
حواف ــز لتش ــجيع القط ــاع الخ ــاص ع ــى ز ي ــادة
االتص ــال خ ــارج املراك ــز الحرض ي ــة.
وتتطل ــب زي ــادة مع ــدالت األخ ــذ بالتكنولوجي ــا
الرقمي ــة يف املناط ــق الر يفي ــة م ــن البل ــدان النامي ــة
اس ــتثامرات يف العوام ــل املتصل ــة بالع ــرض والطل ــب.
وع ــى جان ــب الع ــرض ،يتع ـ ّـن توف ــر تغطي ــة ش ــبكية
يف املناطــق الر يفيــة و إتاحــة التطبيقــات الرقميــة.
وتش ــمل العوام ــل املتصل ــة بجان ــب الطل ــب امله ــارات
الرقمي ــة واإلمل ــام بالق ــراءة والكتاب ــة ،وبخاص ــة ب ــن
املزارع ــن أصح ــاب الحي ــازات الصغ ــرة .وتتطل ــب
معالج ــة ه ــذه العوام ــل مجموع ــة م ــن التدخ ــات
ع ــى صعي ــد السياس ــات العام ــة ،واأله ــم م ــن ذل ــك
تهيئــة بيئــة تنظيميــة تســتقطب االســتثامرات مــن
القطــاع الخــاص 11 .وســيكون للتنظيــم الفعــال
ال ــذي يُ ع ــزز أيضً ــا املنافس ــة يف الس ــوق دور أس ــايس
يف توس ــيع النف ــاذ إىل النط ــاق العر ي ــض وتخفي ــض
التكاليــف التــي يتكبدهــا املســتخدمون بــن
البل ــدان وداخله ــا .وميك ــن ملش ــاركة الحكوم ــات يف
االس ــتثامرات م ــن خ ــال ال ــراكات ب ــن القطاع ــن
الع ــام والخ ــاص أن تس ـ ّد أيضً ــا الفج ــوات يف البني ــة
التحتيــة و إمكانيــة النفــاذ يف املناطــق الر يفيــة.
وس ــتكون ال ــراكات ب ــن القطاع ــن الع ــام والخ ــاص
مهم ــة لتوف ــر حواف ــز لالس ــتثامرات الخاص ــة يف
5
البلــدان الناميــة الفقــرةn .

التحتي ــة ع ــى تط ــور األس ــواق .وته ــدف الرتتيب ــات
املؤسســية ،مثــل الزراعــة التعاقديــة ،عــى تخفيــض
التكاليــف املتصلــة بالبحــث عــن تاجــر للتفــاوض
ع ــى صفق ــة ،واملس ــاومة ،والتوص ــل إىل اتف ــاق
ورص ــده (أنظ ــر مناقش ــة الزراع ــة التعاقدي ــة
يف الج ــزء الثال ــث) .وأدخل ــت سالس ــل القيم ــة
الغذائيــة الحديثــة تكاليــف إضافيــة مرتبطــة يف
كثــر مــن األحيــان باملعلومــات املتعلقــة بتفضيــات
املس ــتهلكني ،خاص ــة بش ــأن ج ــودة األغذي ــة
وســامتها .وميكــن للتكنولوجيــات الرقميــة أن
تس ــاعد ع ــى خف ــض ه ــذه التكالي ــف وتعز ي ــز
إمكاني ــة الوص ــول إىل األس ــواق ع ــن طر ي ــق تذلي ــل
كث ــر م ــن العقب ــات الت ــي تح ــول دون مش ــاركة
أصح ــاب الحي ــازات الصغ ــرة يف االقتص ــاد الرس ــمي
وسالس ــل القيم ــة 7 .م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــال أن
تقــل كثــ ًر ا يف البيئــات الرقميــة
ّ
تكاليــف البحــث
مقارن ــة بالع ــامل الفع ــي التناظ ــري ،م ــا ي ــؤدي إىل
توســيع جــودة عمليــات البحــث ونطاقهــا.
حس ــن كث ـ ًرا
وميك ــن لتخفي ــض تكالي ــف البح ــث أن يُ ِّ
التواف ــق ب ــن املش ــرين والبائع ــن ،مثل ــا يف س ــياق
منص ــات التج ــارة اإللكرتوني ــة الرقمي ــة ،وميك ــن أن
يق لِّ ــص تكالي ــف املفاوض ــة يف الوق ــت ال ــذي ق ــد يزي ــد
في ــه م ــن ق ــدرة ا مل ُــزارع التفاوضي ــة 12 .ويعن ــي توس ــيع
نط ــاق التواف ــق م ــن خ ــال التكنولوجي ــات الرقمي ــة
إمكاني ــة اتف ــاق املش ــري والبائ ــع ع ــى عق ــد يتواف ــق
بص ــورة وثيق ــة م ــع أفضلي ــات كل منه ــا .وميك ــن
لتيس ــر التب ــادالت أن يؤث ــر ع ــى األس ــعار وكذل ــك ع ــى
تش ــتتها .م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــال أن تخفي ــض
التكالي ــف الت ــي يتكبده ــا املزارع ــون يف بحثه ــم ع ــن
تج ــار يقدم ــون له ــم س ــع ًرا أع ــى ميك ــن أن يق لِّ ــص
تش ــتت األس ــعار ب ــن املزارع ــن واألس ــواق .وميكن أن
تس ــاعد ه ــذه الفوائ ــد جمي ًع ــا ع ــى زي ــادة الرف ــاه.
و ت ُســ ِّه ل التكنولوجيــات الرقميــة أيضً ــا التأ كــد
مــن ســمعة املشــر ين والبائعــن وموثوقيتهــم .مــن
ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــال أن تكنولوجي ــات الس ــجالت
املو زَّع ــة ميك ــن أن تع ــزز إمكاني ــة الوص ــول إىل
األبعــاد املتعــددة للمعلومــات املتعلقــة بتار يــخ
األع ــال ،مب ــا يف ذل ــك مس ــتو يات األس ــعار ،وأس ــاليب
اإلنت ــاج ،وج ــودة املنتج ــات ،وغ ــر ذل ــك م ــن
ـر ذل ــك عق ــود وأس ــواق
خصائ ــص .وميك ــن أن يي ـ ّ
املنتجــات املتفاضلــة واملعتمــدة التــي ميكــن
أن تجت ــذب أس ــعا ًرا أع ــى وتحق ــق نتائ ــج بيئي ــة
واجتامعي ــة (أنظ ــر مناقش ــة اس ــتدامة خط ــط إص ــدار
ش ــهادات االعت ــاد يف الج ــزء الثال ــث).
وباإلضاف ــة إىل ذل ــك ،ميك ــن لعملي ــات التب ــادل
املنخفضــة الكلفــة أن تؤثــر عــى تنظيــم الــركات
ُيــر التكامــل العمــودي وسالســل القيمــة
و ت ِّ
العامليــة (أنظــر مناقشــة سالســل القيمــة العامليــة
يف الج ــزء الث ــاين) .وتوح ــي األدل ــة املس ــتمدة
مــن قطــاع الصناعــة التحو يليــة أن املعلومــات

التكنولوجيات الرقمية وإخفاقات السوق

فــر ارتفــاع تكاليــف املعلومــات واملعامــات
يُ ِّ
س ــبب ضع ــف األس ــواق الزراعي ــة أو افتقاده ــا يف
كث ــر م ــن البل ــدان النامي ــة .و يس ــاعد تحس ــن البني ــة
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تحس ـ ي ن
ـ� ُس ــبل الوص ــول إىل المعلوم ــات

املنخفضــة التكلفــة مت كِّــن املدير يــن مــن بلــورة
ـر أيضً ــا
فه ــم أفض ــل مل ــا يح ــدث ع ــن بُ ع ــد ،بين ــا تي ـ ّ
13
للموظفــن يف الخطــوط األماميــة حــل املشــاكل.
وم ــع أن كلف ــة النق ــل يف الع ــامل الرقم ــي ت ــكاد تص ــل
إىل الصف ــر  -ميك ــن تك ــرار املعلوم ــات ونرشه ــا
بس ــهولة – ف ــإن للمس ــافة املادي ــة دو ًرا مه ـ ًـا يف
تحديــد تكاليــف التجــارة .وتتيــح التكنولوجيــا
الرقميــة للمنتجــن واملســتهلكني يف كل مــكان
م ــن الع ــامل الوص ــول إىل معلوم ــات مع ــززة بش ــأن
املنتج ــات؛ غ ــر أن ــه م ــن الصع ــب تقيي ــم أث ــر ذل ــك
ع ــى التج ــارة .ولي ــس مث ــة ش ــواهد كث ــرة ع ــى ذل ــك،
ولك ـ ّن بع ــض الدراس ــات يش ــر إىل أن ــه رغ ــم تراج ــع
تدفقــات التجــارة بســبب املســافة فــإن أهميتهــا،
اس ــتنا ًد ا إىل املعلوم ــات املتاح ــة ع ــى اإلنرتن ــت
14
وخارجه ــا ،ميك ــن أن تق ـ ّـل باس ــتخدام اإلنرتن ــت.
م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــال أن برمجي ــة إص ــدار
الشــهادات اإللكرتونيــة للصحــة النباتيــة هــي
ح ـ ّـل حاس ــويب يو ِّح ــد معلوم ــات الصح ــة النباتي ــة
و يخزنه ــا ع ــن بُ ع ــد (م ــن خ ــا ل نظ ــام س ــحايب).
وط ــورت االتفاقي ــة الدولي ــة لوقاي ــة النبات ــات ه ــذه
املنصــة إلصــدار الشــهادات اإللكرتونيــة للصحــة
النباتي ــة .وتس ـ ّد ه ــذه الربمجي ــة فج ــوة ش ــهادات
الصحــة النباتيــة التــي تصدرهــا البلــدان املصــ ّد رة
وتش ــرطها البل ــدان املس ــتوردة .وميك ــن إص ــدار
الشــهادات وتبادلهــا إلكرتون ًي ــا؛ وبالتــايل ت ُســ ِّه ل
برمجيــة إصــدار الشــهادات اإللكرتونيــة للصحــة
النباتيــة التجــارة عــن طر يــق خفــض التكاليــف
املصاحبــة للفــرز والتوز يــع واالســرجاع والحفــظ.
وم ــن ش ــأن االحتف ــاظ بش ــهادات الصح ــة النباتي ــة
يف منصــة إلكرتونيــة أن يخ ِّف ــض أيضً ــا مخاطــر
حس ــن االتصــال ،و يحــد
الشــهادات االحتياليــة ،و يُ ِّ
م ــن احت ــاالت س ــوء الفه ــم واملنازع ــات .وتز ي ــد
املنص ــة بالت ــايل مس ــتوى الكف ــاءة ،وتق لِّ ــص ح ــاالت
التأخ ــر .وع ــاوة ع ــى ذل ــك فإنه ــا تُ ثِّــل ابت ــكا ًرا
شــامل بصفــة خاصــة للبلــدان الناميــة
ً
تجار يً ــا
املنخفضــة الدخــل التــي ميكنهــا االنضــام إىل
النظ ــام اإللك ــروين م ــن دون الحاج ــة إىل تكب ــد
أ
كامــل تكاليــف إنشــاء الربمجيــة وصيانتهــا.
والخالصــة أن التكنولوجيــات الرقميــة متتلــك
ق ــدرات متكنه ــا م ــن معالج ــة مجموع ــة م ــن ح ــاالت
تض ــارب املعلوم ــات يف األس ــواق ،وتحس ــن إمكاني ــة
وص ــول املزارع ــن و إع ــادة تش ــكيل إدارة سالس ــل
القيمــة 5 .ومت ثّــل التكنولوجيــات الرقميــة أيضً ــا
أداة مهمــة لتحقيــق خطــة التنميــة املســتدامة
لع ــام  2 03 0وأه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة نظ ـ ًرا إىل
إمكاني ــة اس ــتخدامها يف تعز ي ــز نظ ــام غ ــذايئ أ ك ــر
7
إنتاجيــة ومرونــة واســتدامة وشــفافية.

تتس ــم املعلوم ــات ع ــن األس ــعار بأهمي ــة خاص ــة
للمزارع ــن .وتش ــر األس ــعار إىل ف ــرص للمنتج ــن
واملس ــتهلكني والتج ــار  -مثل ــا يف الح ــاالت الت ــي
ي ــؤدي فيه ــا الطل ــب الزائ ــد إىل إيج ــاد ف ــرص بي ــع
مجزي ــة أك ــر .و تُع ـ ِّـر األس ــعار ع ــن تغ ـ ُّـر التفضي ــات
االس ــتهالكية وتتضم ــن معلوم ــات مت ِّك ــن املزارع ــن م ــن
تحدي ــد م ــا يقوم ــون بإنتاج ــه وكمي ــة ذل ــك اإلنت ــاج.
ومت ثّــل الهوات ــف املحمول ــة حال يً ــا الش ــكل األوس ــع
انتشــا ًرا للتكنولوجيــا الرقميــة املســتخدمة،
ك ــا أن تطبيق ــات الهات ــف املحم ــول الت ــي تو فِّ ــر
معلومــات عــن األســعار هــي التكنولوجيــا الرقميــة
األ ك ــر ش ــيو ًع ا يف الزراع ــة .غ ــر أن هن ــاك خلي طً ــا
متباي ًن ــا م ــن األدل ــة ع ــى أث ــر معلوم ــات األس ــعار.
و يو فِّ ــر ع ــدد م ــن الدراس ــات مجموع ــة م ــن
التقدي ــرات ع ــن تأث ــرات ن ــر معلوم ــات األس ــعار
املتعلق ــة بأس ــعار البي ــع واألرب ــاح ألصح ــاب
الحي ــازات الصغ ــرة .م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــال
أن املعلومــات التــي تقدمهــا الرســائل النصيــة
القص ــرة املنش ــورة يف املرتفع ــات الوس ــطى م ــن
ب ــرو أدت إىل ز ي ــادة أس ــعار البي ــع للمزارع ــن
بنس ــبة تراوح ــت ب ــن  13و  14يف املائ ــة ،وبخاص ــة
للمحاصيــل الرس يعــة التلــف والتــي تتســم
املعلوم ــات ع ــن أس ــواقها بقيم ــة كب ــرة 15 .ويف
كمبوديــا حيــث تتم َّي ــز أســعار األر ّز بانكــاش
الطل ــب و يبي ــع فيه ــا املزارع ــون بأق ــل م ــن متوس ــط
ســعر الجملــة ،أ ّد ى تحســن تدفقــات املعلومــات
م ــن خ ــا ل الهوات ــف املحمول ــة إىل ز ي ــادة تراوح ــت
تقر ي ًب ــا ب ــن  4و  5يف املائ ــة يف س ــعر األر ّز عن ــد ب ــاب
املزرع ــة 16 .وم ــن ناحي ــة أخ ــرى ،تب ـ َّـن أن الق ــدرة
التفاوضيــة ملزارعــي البطاطــا يف غــرب البنغــال
ويف بيئــة ترتفــع فيهــا تكاليــف معامــات الســوق
و يجن ــي فيه ــا الوس ــطاء هوام ــش كب ــرة ،مل تس ــتفد
م ــن معلوم ــات األس ــعار املقدم ــة م ــن خ ــال مختل ــف
17
الوس ــائل ،مب ــا فيه ــا الهوات ــف املحمول ــة.
وتتف ــق معظ ــم الدراس ــات عمو ًم ــا ع ــى أن اس ــتخدام
الهوات ــف املحمول ــة يح ــد م ــن تقلب ــات األس ــعار
يحس ــن تكام ــل الس ــوق 18 .وس ــاعدت الهوات ــف
و ِّ
املحمول ــة يف املناط ــق الر يفي ــة م ــن النيج ــر ع ــى
تقليــص تشــتت األســعار بالنســبة إىل اللو بيــاء
الصيني ــة ،وه ــي س ــلعة رس يع ــة التل ــف ،م ــن دون
ح ــدوث تراج ــع يف تش ــتت أس ــعار ال ُد خ ــن وال ــذرة
الرفيعــة ،وهــا ســلعتان قابلتــان للتخز يــن .وعــى
الرغ ــم م ــن ع ــدم تس ــجيل أي ز ي ــادات يف األس ــعار
الت ــي حص ــل عليه ــا املزارع ــون ،قلص ــت املعلوم ــات
تقل ــب األس ــعار بدرج ــة أ ك ــر يف األس ــواق النائي ــة
19
وأثن ــاء ف ــرات ضعف األس ــواق.
وتش ــر دراس ــات أخ ــرى إىل آث ــار من ن ــو ع آخر.
وا تُخ ــذت يف كولومبي ــا الق ــرارات بن ــا ًء ع ــى
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اإلطار 2.4
االبتكار الرقمي من أجل تحقيق فوائد شاملة :منصة شوبال اإللكترونية ( )EChoupalفي الهند
وإيسوكو ( )Esokoفي غانا

عملها يف عام  2005لتوفري معلومات عن أس ــعار الس ــوق عن
طريق الرس ــائل النصية القصرية إىل املزارعني أصحاب الحيازات
الصغ ــرة يف غانا ( .)https://esoko.comوتطورت املبادرة مع
م ــرور الوقت حتى تحول ــت إىل تطبيق عىل اإلنرتنت والهواتف
املحمولة لتقديم خدمات إىل املزارعني من خالل الرس ــائل
النصية القصرية والرس ــائل الصوتية وم راكز االتصال .ويش ــمل
ذلك رس ــائل تتضمن معلومات عن اإلرش ــاد ،واملسوح الخاصة
باملزارعني ،واس ــتطالعات عن طريق الرس ــائل النصية القصرية،
ومطابقة األس ــواق ،وجمع البيانات .وتوفِّر املنصة اتصاالت
ثنائي ــة االتجاه وتدفق ــات للمعلومات بني املزارعني والعنارص
الفاعلة األخرى يف سالس ــل القيمة .وأدى ذلك إىل زيادة املعرفة
لدى املزارعني وتوس ــيع س ــبل وصولهم إىل املدخالت الجيدة،
واالئتامن ،واألس ــواق الرس ــمية .وميكن للمزارعني األم ّي ني الوصول
بس ــهولة إىل منوذج األعامل من خالل الرس ــائل الصوتية والفيديو
وم راكز االتصال .وتعمل مبادرة إيس ــوكو حال ًي ا يف عرشة
بل ــدان يف أفريقيا ،وذك ــرت التقارير أنها تربط أكرث من مليون
مزارع بالخدمات األساس ــية .وتؤكد األدلة أن املزارعني الذين
يس ــتخدمون خدماتها اس ــتطاعوا تحقيق زيادة يف إي راداتهم
ت راوح ــت ب ــن  10و 11يف املائة عىل األرجح من خالل املعلومات
املحس ــنة التي أفضت إىل تحس ــن قدرتهم التفاوضية مع التجار.
َّ
وتش ــر بعض األدلة إىل تباين ه ــذا التأثري تب ًع ا لنوع املحصول؛
ومل يتأثر الدخل الذي كان يد ّره محصول اليام ،عىل س ــبيل
املثال ،إالّ يف الس ــنة األوىل من املشاركة.

اتُخذت مبادرة ش ــوبال اإللكرتونية ملس ــاعدة املزارعني أصحاب
الحي ــازات الصغرية عىل التغلب عىل إخفاقات الس ــوق املتعددة
يف الهن ــد ( .)https://www.echoupal.comوتعمل املبادرة من
خالل ش ــبكة من أكش ــاك اإلنرتنت التي يديرها مزارع يعمل
كجهة اتصال .ويوفِّر املزارع إمكانية الوصول إىل منصة ش ــوبال
اإللكرتوني ــة عن طري ــق اإلنرتنت وهي تتيح معلومات عن
املامرس ــات الزراعية ،وأسعار الس ــوق ،والتنبؤات بحالة الطقس،
واملش ــورة من الخ رباء الزراعيني .وذكرت التقارير أن هذه
املب ــادرة تصل إىل  4ماليني م ــزارع يف جميع أنحاء الهند .وترتبط
أيضً ــا ب رشاكة م ــع املصارف من أجل زيادة إمكانية وصول
املزارعني إىل الخدمات املالية ،وأنش ــأت ش ــبكة من املستودعات
لتوفري املدخالت إىل املزارعني وتقييم جودة املنتجات .وتش ــر
األدلة إىل ان خدمات ش ــوبال اإللكرتونية س ــاعدت عىل تحسني
املامرس ــات الزراعية وأس ــفرت عن زيادة يف دخل املزرعة .وعىل
س ــبيل املثال ،أث ّر إدخال أكشاك ش ــوبال اإللكرتونية تأث ًريا إيجاب ًي ا
عىل أس ــعار فول الصويا التي س ــجلت زيادة ت راوحت بني  1و3
يف املائة .وأدى هذا االبتكار أيضً ا إىل زيادة نس ــبتها  19يف املائة
يف إنتاج الصويا ،ما أفىض إىل ارتفاع عام بلغت نس ــبته  33يف
املائ ــة يف األرباح الصافي ــة للمزارعني .ويرجع جانب من الزيادة
يف األرب ــاح إىل إع ــادة توزيع الفوائض من التجار إىل املزارعني.
وهن ــاك أيضً ــا أدل ــة عىل تحويل ما ت راوح بني  1و 5يف املائة من
هوام ــش أرباح التجار إىل املزارعني.
وبدأت خدمة التصنيفات والرس ــائل الزراعية (إيسوكو)

املصادر Nakasone :و Toreroو2014 ، Minten؛  Trendovو Varasو2019 ، Zeng؛  Akerو Ghoshو2016 ، Burrell؛
25,24,23,22,21,18
 Halewoodو2012 ، Surya؛  Tinsleyو2018 ، Agapitova؛ . 2010 ، Goyal

املعلوم ــات ع ــن األس ــعار تب ًع ــا لحج ــم املزرع ــة.
واس ــتجابت امل ــزار ع الصغ ــرة ع ــن طر ي ــق زراع ــة
املحاصي ــل الت ــي تلق ــت معلوم ــات عنه ــا م ــن خ ــال
الرســائل النصيــة القصــرة ،بينــا اســتخدمت
امل ــزار ع الك ــرى ه ــذه املعلوم ــات للبح ــث ع ــن
أس ــواق جدي ــدة .ومل تس ــفر املعلوم ــات الخاص ــة
باألس ــعار ع ــن ز ي ــادة يف األس ــعار ع ــن ب ــاب املزرع ــة
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س ــوا ًء يف امل ــزار ع الصغ ــرة أو الكب ــرة الحج ــم.
ويف النيج ــر أيضً ــا ،مل يك ــن الس ــتخدام الهوات ــف
املحمول ــة أي أث ــر ع ــى الكمي ــات املن تَ ج ــة أو
املشــاركة يف الســوق أو األســعار املســتلمة مقابــل
املحاصي ــل .وم ــع ذل ــك ،تب ـ َّـن أن األرس املعيش ــية
الت ــي لديه ــا هوات ــف محمول ــة ت ــزر ع محاصي ــل أ ك ــر
تنو ًع ــا ،ال ســيام املحاصيــل النقديــة الهامشــية التــي
26
تت ــوىل النس ــاء زراعته ــا.

وميك ــن للمعلوم ــات ع ــن األس ــعار الت ــي ت ُن ــر ع ــن
طر يــق الهواتــف املحمولــة أن تنجــح يف تحســن
الرف ــاه عندم ــا ال تك ــون إخفاق ــات الس ــوق األخ ــرى
ملزم ــة .و ينطب ــق ذل ــك مث ـ ًـا ع ــى الح ــاالت الت ــي
تكــون فيهــا البنيــة التحتيــة للنقــل كافيــة لدعــم
املراجح ــة ،وتك ــون أس ــواق املنتج ــات ق ــادرة ع ــى
املنافس ــة ،وتعم ــل أيضً ــا األس ــواق املرتبط ــة به ــا،
مث ــل أس ــواق املنتج ــات واالئت ــان ،مبس ــتوى جي ــد
من األداء.
وال تو فِّ ــر املب ــادرات الناجح ــة معلوم ــات ع ــن األس ــعار
م ــن خ ــال الهوات ــف املحمول ــة فحس ــب ،ب ــل تجم ــع
أيضً ــا ب ــن مجموع ــة متنوع ــة م ــن التكنولوجي ــات
واألدوات الرقمي ــة لتوف ــر معلوم ــات ع ــن خصائ ــص
األس ــواق األخ ــرى ،واالئت ــان ،واملامرس ــات الزراعية،
والطق ــس (اإلط ــار .)2 .4
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حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2020

تحسـ ي ن
ـ� الوصول إىل األســواق من خالل
ت
منصــات التجــارة اإللك�ونيــة

تاوب ــاو مبيع ــات س ــنو ية ع ــن طر ي ــق اإلنرتن ــت بأ ك ــر
م ــن ملي ــون (  )1دوالر أمر ي ــي ،وتدع ــم أيضً ــا قط ــاع
32
خدم ــات آخ ـ ًذ ا يف االتس ــاع (أنظ ــر اإلط ــار .)3.4
وتوفِّ ــر بع ــض منص ــات التج ــارة اإللكرتوني ــة الرقمي ــة
مح ــاور لوجس ــتيات مادي ــة وخدم ــات مس ــتودعات
بالق ــرب م ــن املس ــتهلكني وتخ ِّف ــض بالت ــايل م ــن تكالي ــف
النق ــل والف ــرات الت ــي يس ــتغرقها التس ــليم ،وه ــا
تحدي ــان حاس ــان يواجهه ــا املزارع ــون أصحاب
الحي ــازات الصغ ــرة .ج وتعم ــل ه ــذه املنص ــات يف العادة
وف ــق من ــوذج يق ــوم عىل كثاف ــة رأس امل ــال وينطوي عىل
مس ــتوى أع ــى م ــن املخاط ــر املالي ــة ،ألنه ــا تحتاج إىل
ض ــان وف ــاء املزارع ــن بالتزاماته ــم واس ــتخدام قدرات
التخزي ــن بكف ــاءة .ولذل ــك ال تتحم ــل منص ــات التج ــارة
اإللكرتوني ــة يف كث ــر م ــن البل ــدان النامي ــة املس ــؤولية ع ــن
7
التخزي ــن وض ــان الجودة.
وع ــى مس ــتوى التجزئ ــة ،ويف ظ ــل االع ــراف بظه ــور
طل ــب ع ــى تس ــوق األغذية ع ــن طري ــق اإلنرتنت،
تو فِّ ــر سالس ــل املتاج ــر الك ــرى املعروف ــة أيضً ــا خدم ــات
التس ــوق والتس ــليم ع ــن طري ــق اإلنرتن ــت (أنظ ــر
مناقش ــة تج ــارة التجزئ ــة الغذائي ــة اإللكرتوني ــة يف
الج ــزء األول) .وأ ّد ت القي ــود املفروض ــة ع ــى الحرك ــة
أثن ــاء تف ــي جائح ــة كوفي ــد  19-م ــن أج ــل احتواء
انتش ــار الف ــروس إىل زي ــادة هائل ــة يف الطل ــب ع ــى
تس ــوق األغذي ــة ع ــن طري ــق اإلنرتن ــت وخدمات
التوصي ــل إىل املن ــازل يف بع ــض البل ــدان .وتتوق ــع
التحلي ــات املبك ــرة لألس ــواق من ــو س ــوق البقال ــة ع ــن
طري ــق اإلنرتن ــت بنس ــبة  33يف املائ ــة يف ع ــام 2020
يف اململك ــة املتح ــدة لربيطاني ــا العظم ــى وآيرلن ــدا
الش ــالية ع ــى س ــبيل املث ــال 28 .وتش ــر التقدي ــرات إىل
أن حص ــة الس ــوق املتاح ــة ع ــى اإلنرتن ــت يف جمهوري ــة
الص ــن الش ــعبية زادت م ــن  11إىل  38يف املائ ــة م ــن
إج ــايل مش ــريات التجزئ ــة الغذائي ــة يف فرباير/ش ــباط
 29 .2020ويف ظ ـ ّـل تنام ــي أهمي ــة التج ــارة اإللكرتوني ــة
عامل يً ــا ،م ــن املحتم ــل ب ــرزن تأث ــرات س ــلبية ع ــى غرار
الش ــواغل املتعلق ــة بالبيئ ــة نتيج ــة ف ــرط التغلي ــف.

ال يــزا ل ا ســتخد ا م منصــا ت ا لتجــا رة ا إل لكرت ونيــة
يف ا لزرا عــة يف بد ا يا تــه مقا رنــة بتجــا رة ا لســلع
ا الســتهال كية عــر ا إلنرتنــت .و ميكــن الســتخد ا م
ه ــذ ه ا ملنص ــا ت ع ــى نط ــا ق وا س ــع أن يح ــد ث خل ـ ًـا
يف سالســل ا لقيمــة ا لزرا عيــة ا لتقليد يــة  ،فهــو
يُ قلــل ا لحا جــة إ ىل ا لوســطا ء ا لكثري يــن ا لذ يــن
يش ــا ركون يف ا لع ــا د ة يف كل مرحل ــة م ــن مرا ح ــل
ا لسلســلة  ،أ و تغيــر ا لطر يقــة ا لتــي يعمــل مــن
خال له ــا ه ــؤالء ا لوس ــطا ء  .وظه ــرت منص ــا ت تج ــا رة
إ لكرت وني ــة رقمي ــة كث ــرة لر ب ــط ا ملزا رع ــن ب ــا ألرس
أ و ا ملطا عــم أ و للســا ح بوســا ئل وســيطة جد يــد ة
لتجــا رة ا لجملــة مــن أجــل تجميــع ا ملنتجــا ت مــن
كث ــر م ــن ا ملزا رع ــن أصح ــا ب ا لحي ــا زا ت ا لصغ ــرة
27
وإلع ــا د ة ا لبي ــع مبز ي ــد م ــن ا لكف ــا ء ة .
وتتش ــكل األذواق الغذائي ــة م ــن خ ــال أس ــاليب الحي ــاة
الحديث ــة يف البل ــدان املتقدم ــة واالقتص ــادات الناش ــئة،
حي ــث س ــكان املناط ــق الحرضي ــة الذي ــن يعان ــون م ــن
ضي ــق الوق ــت يطلب ــون مزي ـ ًد ا م ــن الوجب ــات الس ــهلة
اإلع ــداد .وي ــؤدي ازدي ــاد وع ــي املس ــتهلكني بتحدي ــات
الصح ــة واالس ــتدامة إىل الطل ــب ع ــى مزي ــد م ــن
املعلوم ــات ع ــن منش ــأ األغذي ــة واألس ــاليب املس ــتخدمة
يف إنتاجه ــا (أنظ ــر الج ــزء األول) .وح َّف ــزت ه ــذه
العوام ــل انتش ــار منص ــات التج ــارة اإللكرتوني ــة يف
األغذي ــة الت ــي تُلب ــي مختل ــف قطاع ــات الطل ــب ،م ــن
ب 7
املنتج ــات الطازج ــة إىل الوجب ــات الجاه ــزة.
وميكــن ملنصــات التجــارة اإللكرتونيــة يف البلــدان
الناميــة أن تُخ ِّف ــض تكاليــف البحــث وتعــزز كفــاءة
املواءم ــة ب ــن املزارع ــن واملس ــتهلكني ،م ــا ي ــؤدي
إىل ز ي ــادة إمكاني ــة الوص ــول إىل األس ــواق وتحس ــن
النتائ ــج م ــن حي ــث الدخ ــل والرف ــاه .وميك ــن لتقص ــر
سلس ــلة القيم ــة أن ي ــؤدي أيضً ــا إىل خف ــض تكالي ــف
املعامــات اإلجامليــة وتحســن شــفافية األســعار،
وبالت ــايل حس ــم ع ــدد م ــن إخفاق ــات الس ــوق .و يوض ــح
النم ــو الهائ ــل لق ــرى تاوب ــاو يف جمهور ي ــة الص ــن
الشــعبية مــا تنطــوي عليــه التجــارة اإللكرتونيــة
م ــن إمكان ــات يف تولي ــد ف ــرص العم ــل و إدرار
الدخ ــل ،وز ي ــادة املش ــاركة يف الس ــوق .وم ــن األس ــايس
للتنميــة املســتدامة ز يــادة مشــاركة املزارعــن
أصح ــاب الحي ــازات الصغ ــرة يف االقتص ــاد الرقم ــي
م ــن خ ــا ل التج ــارة اإللكرتوني ــة ألن ذل ــك يهي ــئ
فرص ــا أم ــام الفئ ــات املهمش ــة لالس ــتفادة م ــن النم ــو
ً
االقتص ــادي .وتحق ــق ح ــوايل  3 0 0 0قر ي ــة م ــن ق ــرى

ت ُس ـ ِّه ل املدخ ــرات واالئتامن ــات االس ــتثامر يف امل ــزارع
وتس ــاعد األرس الزراعي ــة ع ــى مراكم ــة األص ــول الت ــي
حس ــن بالت ــايل األم ــن الغ ــذايئ
تع ــزز اإلنتاجي ــة ،م ــا يُ ِّ
والق ــدرة ع ــى الصم ــود .وي ــؤدي انخف ــاض الكثاف ــة
الس ــكانية وت ــدين مس ــتوى البني ــة التحتي ــة واالفتق ــار
إىل معلوم ــات ع ــن الض ــان إىل زي ــادة تكالي ــف
الخدم ــات املالي ــة ويس ــفر ع ــن افتق ــاد أس ــواق االئت ــان
والتأم ــن .وبالنس ــبة للمص ــارف ف ــإن التكالي ــف

ب تش ــمل بع ــض أمثل ــة منص ــات التج ــارة اإللكرتوني ــة الغذائي ــة الت ــي ترب ــط املزارع ــن
باملســتهلكني النهائيــن شــبكة الســعر العــادل ( )RegoPantesيف إندونيســيا
( ،)https://8villages.com/regopantesومنصــة املنتجــات العضويــة ( )Raizsيف
ال ربازيــل ( ،)/https://www.raizs.com.brومنصــة األغذيــة العضويــة الربيــة (Wild
 )Organicsيف جنــوب أفريقيــا (.)/https://www.wildorganics.co.za

ج تش ــمل األمثل ــة منص ــة الس ــعر الع ــادل (( )RegoPantersالت ــي تنتم ــي إىل مجموع ــة
أعــال  PT 8villagesاإلندونيســية ،)/https://8villages.com ،وأســواق MUCHO
(كولومبي ــا واململك ــة املتح ــدة لربيطاني ــا العظم ــى وآيرلن ــدا الش ــاليةhttp://www. ،
 ،)getmucho.comومنص ــة أس ــواق تويغ ــا لألغذي ــة (( )Twiga Foodsكيني ــاhttps:// ،
 ،)/twiga.keومنصــة ( TaniHubإندونيســيا.)/https://tanihub.com ،

تحسـ ي ن
ـ� إمكانيــة الوصــول إىل الخدمــات الماليــة
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اإلطار 3.4
التجارة اإللكترونية وحالة قرى تاوباو في جمهورية الصين الشعبية

ويت ــاح ألي قري ــة منطي ــة من قرى تاوب ــاو النفاذ إىل إنرتنت
النط ــاق العريض ،وش ــبكة اتص ــاالت محمولة وبني ــة تحتية
جي ــدة .وم ــن النتائج املهمة أن احتامالت مش ــاركة األُرس
يف التج ــارة اإللكرتوني ــة تزداد عىل األرج ــح كلام بعدت
ع ــن محط ــة القطار .ويش ــر القرب م ــن محطة القطار إىل
إمكاني ــة وصول األرس إىل األس ــواق التقليدي ــة .وبدأت التجارة
بديل عن األس ــواق التقليدية أمام
اإللكرتوني ــة بالت ــايل تُش ــكل ً
كث ــر من املزارعني.
وع ــادة ما يكون أرباب األرس املعيش ــية املنخرطني يف
تعليم .وباإلضافة إىل
التج ــارة اإللكرتونية أصغر س ـ ًن ا وأفض ــل
ً
ذلك ،تس ــفر املش ــاركة عن رفع مس ــتوى دخل األرسة ،وتكون
املكاس ــب املحققة يف الدخل كبرية نس ــب يً ا يف حالة األرس
املعيش ــية األقل ث را ًء.
وي ــؤدي أيضً ا إنش ــاء قرى تاوب ــاو وتصنيفها يف مجموعات إىل
نتائ ــج اجتامعي ــة إيجابية ،فهي توفِّر حوافز ت ُش ــجع املتعلمني
من الش ــباب والنس ــاء عىل البقاء يف املناط ــق الريفية أو العودة
إليه ــا .وينط ــوي ذلك عىل مجموع ــة متنوعة من اآلثار التي
ت رتاوح بني دعم متاس ــك النس ــيج االجتامعي وال رتابط األرسي
والتخفي ــف م ــن الضغوط الواقعة عىل امل ــدن وتحويل املناطق
الريفي ــة إىل أماكن جاذب ــة للعيش والعمل.
وتظه ــر فج ــوات يف التنظيم يف ظل ما يس ــببه االبتكار
التكنولوج ــي من اختالالت يف أنش ــطة األع ــال التقليدية .ويف
جمهورية الصني الش ــعبية ،نش ــأت اختالف ــات بني املنتجات
املباعة واملس ـلّمة ،ومش ــاكل متعلقة بالجودة ،ومش ــاركة
رشكات تجاري ــة غ ــر مرخصة يف ظل ازدي ــاد التجارة اإللكرتونية
يف األغذي ــة .ونتيج ــة لذلك ،ازدادت الدع ــاوى القضائية املتصلة
بالتج ــارة بنس ــبة فاقت  40يف املائ ــة يف عام  ،2017وتعلق أكرث
م ــن نص ــف تلك الدعاوى بالتج ــارة اإللكرتونية يف األغذية.
ونقح ــت الحكوم ــة إطارها القانوين لتوس ــيع نطاق تغطية
التج ــارة اإللكرتوني ــة لألغذية يف ع ــام  2015وواصلت تعزيزه
يف عام ــي  2016و .2017وأدى هذا اإلط ــار التنظيمي إىل إدخال
ترشيع يناس ــب الس ــات الخاصة التي صاحب ــت ظهور التجارة
اإللكرتوني ــة يف األغذية .وفرض ذل ــك التزامات عىل منصات
التج ــارة اإللكرتوني ــة ،ما أدى يف الواقع إىل تحديد مس ــؤولية
مش ــركة ب ــن القطاعني العام والخ ــاص .وباإلضافة إىل التغيريات
يف الترشي ــع الوطن ــي ،أدخلت املقاطعات سياس ــات لتنظيم
أنش ــطة األعامل الغذائية الصغ ــرة عن طريق اإلنرتنت.

تاوب ــاو هي منص ــة التجارة اإللكرتونية الش ــائعة يف جمهورية
الص ــن الش ــعبية .وتُلبي هذه املنصة طلبات الس ــوق املحلية
بين ــا تخ ــدم الرشكة الحائزة له ــا ،وهي رشكة «عيل بابا»،
الس ــوق الناطق ــة باللغة اإلنكليزية .وتس ــتخدم قرى تاوباو
خدم ــات الدعم املقدمة من رشكة «ع ــي بابا» (الخدمات
اللوجس ــتية وبناء القدرات) لبيع مجموعة واس ــعة من الس ــلع
ع ــن طري ــق اإلنرتنت .ولفت النم ــو الهائل لقرى تاوباو يف
الص ــن االنتب ــاه بدرجة كبرية إىل إمكانات الس ــوق التجارية يف
التنمي ــة الريفي ــة والتوظيف ومنو الدخل.
ونش ــأت أوىل ق ــرى تاوباو عىل مقربة م ــن مناطق تجارية
راس ــخة ،أغلبه ــا يف املناطق الس ــاحلية الرشقية من البلد.
وما ش ــجع عىل تطوير القرى األوىل إدخال أحد املش ــاريع،
ولك ــن ق ــرى تاوباو انترشت برسعة يف املناطق الس ــاحلية
حي ــث الظ ــروف مؤاتية للتجارة اإللكرتونية .وش ــمل ذلك
ش ــبكة جيدة م ــن البنية التحتية ،وإمكاني ــة النفاذ املوثوق
إىل اإلنرتن ــت ،وارتفاع مس ــتويات التعليم .ومكنت هذه
العوام ــل املزارعني من االنخ ـراط يف التجارة عن طريق
اإلنرتن ــت .ووف ــرت رشكة «عيل باب ــا» والحكومة الدعم من خالل
خدم ــات لوجس ــتية ومتخصصة أثناء فرتة الحضانة لتش ــجيع
ق ــرى تاوب ــاو عىل اخ رتاق املناط ــق الداخلية األبعد .ويف بعض
الح ــاالت ،ق ّدمت رشكة «عيل باب ــا» والحكومات املحلية
إعان ــات لدع ــم تكاليف النق ــل يف املرحلة األ ّولية من املرشوع.
وس ـ ّه ل انتش ــار النفاذ إىل اإلنرتنت التجارة اإللكرتونية يف
املناط ــق الريفي ــة وأحدث أث ـ ًرا مضاع ًف ا .ويف ظل ازدياد عدد
األرس الريفية املش ــاركة يف التجارة اإللكرتونية ،نش ــأت عدة
خدم ــات متمح ــورة حول منوذج األع ــال ،ما أدى إىل تهيئة
ف ــرص للعم ــل يف قطاعات النقل والش ــحن وكذلك الخدمات
الرقمي ــة لدعم املش ــاركة يف التج ــارة اإللكرتونية .ودخلت أول
قري ــة من قرى تاوباو قطاع أنش ــطة أع ــال التجارة اإللكرتونية
يف عام  .2012وازداد عدد قرى تاوباو زيادة أُس ــية من  212يف
ع ــام  2014إىل أك ــر من  3 200يف عام .2018
وتُتي ــح تاوباو مزايا للمزارعني واملس ــتهلكني .وميكن
للمزارع ــن االنض ــام إىل املنصة من دون كلفة (تس ــتمد تاوباو
مهم أمام النفاذ إىل
دخله ــا م ــن اإلعالنات) ،ما يزيل حاج ـ ًزا ً
املفص ــل للعمالء عن طريق
املنصة .ويُ ش ـ ِّج ع نظ ــام التقييم
َّ
اإلنرتنت عىل الش ــفافية ويُ عزز املنافس ــة ب ــن البائعني .وميكن
أيضً ا للعمالء االختيار من بني مجموعة س ــلع أوس ــع مام
تتيحه املتاج ــر الفعلية.
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اإلطار 4.4
خدمات «توال»‘ :منصة رقمية لتيسير الوصول إلى االئتمانات في كينيا وغانا

خدم ــات «ت ــوال» ( )Tulaaهي منصة رقمية رائدة جديدة
تربط املزارعني وموردي املدخالت والتجار واملؤسس ــات املالية
ومقدم ــي خدمات التأم ــن .ويعالج منوذج عملها عد ًدا من
إخفاقات الس ــوق عن طريق إتاحة إمكانية الوصول إىل
املحس ــنة،
االئتامنات الالزمة ل رشاء املدخالت ،مثل البذور
َّ
وخدمات اإلرش ــاد لزيادة الغالل ،والوصول إىل األسواق.
وباإلضاف ــة إىل تطبيقات الهواتف املحمولة ،تس ــتخدم «’توال»
بيان ــات األقامر االصطناعية وال ــذكاء االصطناعي لتوفري خدمات
زراعية محددة للمزارعني أثناء دورات املحاصيل باالس ــتناد إىل
مواقعه ــم ومحاصيلهم واملدخالت التي يتم رشاؤها.
وترب ــط «توال» مبارشة ب ــن مختلف العنارص الفاعلة يف
سلس ــلة القيمة ،وتقيض بذل ــك عىل الحاجة إىل القروض النقدية
أو املرصوف ــات االئتامنية .ويقوم املقرضون برصف القروض
مبارشة ملوردي املدخالت عرب منصة «توال» الرقمية .ويُ س ـ ِّدد
تجار الس ــلع القروض بالنياب ــة عن املزارعني الذين يحصلون عىل
األرصدة املتبقية كمدفوعات يف حس ــابات األموال عىل الهواتف
املحمول ــة .ويق لِّص ذلك من تكاليف املعامالت.
وط ــورت «ت ــوال» تطبي ًق ا هاتف يً ا ُي ِّك ــن موظفيها أو تجار
تجزئ ــة املدخالت املنتس ــبني إليها من تس ــجيل املزارعني يك
يتس ــنى لهم رشاء مجموعات إم ــدادات املدخالت باالئتامن.
وأثن ــاء التس ــجيل ،يق ِّدم املزارعون معلومات ع ــن محاصيلهم
ومواق ــع مزارعه ــم وإنتاجهم والكميات الت ــي ينتجونها
واملدخ ــات الت ــي يرغبون يف رشائها .ويش ــرط عىل كل مزارع أن
تكون لديه رشيحة اش ــراك مس ــجلة وحس ــاب أموال نقدية عن
طري ــق الهات ــف (مق ِّدم الخدمة يف كينيا هي رشكة «إم-بيس ــا»)
املصدر :مؤسس ــة التمويل الدولية ومؤسس ــة ماسرتكارد. 2018 ،

لتلق ــي مدفوع ــات بيع املحاصيل حاملا يُ س ـ َّدد القرض بالكامل
عن طريق تاجر الس ــلعة.
وتت ــاح املنصة للرشكات الزراعي ــة وعمالء الرشكات من
خالل رس ــوم ترخيص س ــنوي .وميكن لهؤالء العمالء والرشكاء
اآلخري ــن ،مبا يش ــمل مق ــريض التمويل األصغر ،الوصول إىل
منص ــة «ت ــوال» من خالل الهواتف املحمولة أو الحواس ــيب
حي ــث توفِّر لوحات التحكم يف الحس ــابات س ــجالت البيانات
ومجموعة م ــن معلومات املعامالت.
ويف معظ ــم الحاالت (أكرث م ــن  90يف املائة) ،يتق َّدم
املزارع ــون بطل ــب الحصول عىل ق ــرض لتغطية تكاليف
املدخ ــات .وعندم ــا يطلب املزارع قرضً ا ف ــإن عليه أن يق ِّدم
ضامنً ــا نقديً ــا إىل املقرض الذي قد يكون رشكة «توال» نفس ــها
أو رشي كًا إق راض ًي ا مثل مؤسس ــة موس ــوين ( )Musoniللتمويل
األصغ ــر يف كيني ــا .وميكن ملقريض التموي ــل األصغر مطالبة
املزارعني بتوفري نس ــبة من مجم ــوع قيمة املدخالت.
وقام ــت «ت ــوال» بتعبئة رؤوس أموال م ــن عدة مانحني
ومس ــتثمرين ،ومنه ــم الفريق االستش ــاري ملس ــاعدة الفقراء،
والوكال ــة األمريكي ــة للتنمي ــة الدولية .ويس ــتخدم حوايل 000
 9م ــزارع منص ــة «ت ــوال» الت ــي انطلقت يف غانا يف عام 2017
ويست إجراء أك ــر من مليون ()1
ويف كيني ــا يف ع ــام َّ 2018
دوالر أمري ــي م ــن أوامر ال رشاء .وترتب ــط خدمات «توال» أيضً ا
بالتأم ــن القائ ــم عىل م ــؤرش الطقس بال رشاكة مع مؤسس ــة
الزراع ــة واملخاط ــر املناخية ،وهي إح ــدى رشكات التأمني
(أنظر اإلطار .)5.4

40

» الثابت ــة الالزم ــة إلنش ــاء ف ــر ع يف منطق ــة نائي ــة وقليل ــة
الس ــكان تك ــون مرتفع ــة للغاي ــة مقارن ــة بحج ــم
أعاملهــا هنــاك .وتخ ِّف ــض التكنولوجيــات الرقميــة
التكالي ــف وتتي ــح للمؤسس ــات املالي ــة دخ ــول األس ــواق
الريفي ــة ب ــدون الحاج ــة إىل أن يك ــون له ــا فيه ــا حض ــور
فع ــي مكل ــف ،م ــا ي ــؤدي إىل تحقي ــق الش ــمول للفئ ــات
الس ــكانية الت ــي مل تك ــن تت ــاح له ــا م ــن قب ــل إمكاني ــة
الوص ــول إىل املص ــارف.
وم ــن األمثل ــة ع ــى الخدم ــات املالي ــة املقدم ــة م ــن خالل
التكنولوجيــات الرقميــة التحويــات واملدفوعــات
واالئتامن ــات واملدخ ــرات .و ت ُس ـ ِّه ل الخدم ــات املقدم ــة
ع ــن طري ــق الهوات ــف املحمول ــة ،مث ــل خدم ــة ’إم-بيس ــا‘
(  )MPesaالت ــي أُطلق ــت يف البداي ــة يف كيني ــا ،تحوي ــل
األم ــوال يف جمي ــع أنح ــاء الع ــامل النام ــي .واتس ــعت

تل ــك الخدم ــة من ــذ إنش ــائها يف ع ــام  2007حت ــى
بات ــت تش ــمل خدم ــات أخ ــرى ،مث ــل املدخ ــرات .وتتيح
للمس ــتخدمني املس ـ َّج لني إرس ــال األم ــوال واس ــتالمها
وتخزينه ــا مقاب ــل رس ــوم زهي ــدة .وتوس ــعت ع ــى م ـ ّر
الس ــنوات وبات ــت تش ــمل أنش ــطة األع ــال الصغ ــرة
الت ــي ميك ــن أن تتلق ــى مدفوع ــات م ــن العم ــاء
باإلضاف ــة إىل إي ــداع مدفوع ــات املوظف ــن مب ــارشة يف
د
حس ــاباتهم ل ــدى ’إم-بيس ــا‘.
وم ــع ذل ــك ،ال يوج ــد إج ــاع واض ــح بش ــأن تأثري
اس ــتخدام ا ألُ رس للرصاف ــة ع ــر الهات ــف املحم ــول.
وخلص ــت بع ــض الدراس ــات إىل أن ’إم-بيس ــا ‘
تُســتخدم يف معظمهــا لتحو يــل األمــوال ،خاصــة
د ملزيد من املعلومات أنظ ر.https://www.safaricom.co.ke/personal/m-pesa :
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التحو ي ــات املالي ــة م ــن امل ــدن إىل املناط ــق الر يفي ــة،
ولي ــس للمدخ ــرات 35 .وتكش ــف أدل ــة أخ ــرى ع ــن أن ــه
م ــن الش ــائع أ ك ــر بالنس ــبة للفق ــراء وغ ــر املتعلم ــن
والنس ــاء ع ــدم امت ــا ك حس ــاب ل ــدى خدم ــة ’إم-
بيس ــا ‘ ،أو ع ــدم توف ــر أم ــوال يف حس ــاباتهم إذا
36
كان ــت لديه ــم حس ــابات.
وتب ـ َّـن م ــن دراس ــة اس ـتُ خدمت فيه ــا بيان ــات ت ــم
جمعهــا مــن  379أرسة معيشــية يف ثــاث مقاطعــات
كيني ــة أن تحو ي ــات األم ــوال ع ــن طر ي ــق خدم ــة ’إم-
بيس ــا ‘ أدت إىل ز ي ــادة املش ــاركة يف الس ــوق بنس ــبة
 37يف املائ ــة ،م ــا أدى إىل رف ــع مس ــتوى الدخ ــل
األرسي 37 .وهن ــاك أيضً ــا أدل ــة ع ــى أن التحو ي ــات
القامئ ــة ع ــى الهوات ــف املحمول ــة ميك ــن أن تز ي ــد
الق ــدرة ع ــى الصم ــود يف أوق ــات الش ــدة م ــن خ ــال
تخفي ــض تكالي ــف املعام ــات .فق ــد أش ــارت مث ـ ًا
التقدي ــرات إىل أن ’إم-بيس ــا ‘ ق ــد س ــاهمت يف
انتش ــال  2يف املائ ــة م ــن الكيني ــن م ــن الفق ــر،
وكانــت األرس املعيشــية التــي اســتخدمت تلــك
الخدم ــة أ ك ــر ق ــدرة ع ــى التخفي ــف م ــن الصدم ــات
الس ــلبية .وتب ـ َّـن أن تل ــك اآلث ــار تظه ــر بوض ــوح أ ك ــر
38
يف األرس املعيشــية التــي ترأســها نســاء.
ـر الص ــات
وميك ــن للمنص ــات الرقيم ــة الت ــي تي ـ ِّ
ب ــن العن ــارص الفاعل ــة يف سالس ــل القيم ــة أن تز ي ــد
إمكاني ــة الوص ــول إىل الخدم ــات املالي ــة (أنظ ــر
اإلط ــار  .)4 .4ويف غان ــا ،يه ــدف تطبي ــق أجروتي ــك
ســارتيكس (  )Ag roTech Sma r texاملســتخدم
يف الهوات ــف املحمول ــة  -وال ــذي صممت ــه ونفذت ــه
مؤسس ــة غرام ــن  -إىل تعز ي ــز الص ــات ب ــن املزارع ــن
والعامل ــن يف مج ــال اإلرش ــاد وم ــوردي املدخ ــات
ـر ه ــذا التطبي ــق إمكاني ــة الوص ــول
والتج ــار .و يُ ي ـ ِّ
إىل االئت ــان م ــن خ ــال تحس ــن االحتف ــاظ بالس ــجالت
والرصــد .ويجمــع التطبيــق بيانــات تشــمل البيانــات
الخاصــة باملزارعــن واملعلومــات املتعلقــة باملــزار ع،
مث ــل املحاصي ــل املزروع ــة ،والغ ــات ،واملدخ ــات،
والس ــجل االئت ــاين الس ــابق .وميك ــن أن تس ــاعد ه ــذه
البيان ــات ع ــى اجت ــذاب مقرض ــن رس ــميني (مث ــل
املص ــارف ومؤسس ــات التمو ي ــل األصغ ــر حج ـ ًـا )
والتج ــار ،أو تش ـ ِّج ع املوردي ــن ع ــى توف ــر املدخ ــات
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ع ــى أس ــاس االئتامن.

وتختل ــف خط ــط التأم ــن االبتكاري ــة ،مث ــل التأم ــن
القائ ــم ع ــى م ــؤرش الطق ــس ،ع ــن التأم ــن التعوي ــي
التقلي ــدي .وينط ــوي ه ــذا الن ــو ع األخ ــر ع ــى تكالي ــف
باهظ ــة إلدارة العق ــود وتحدي ــد خس ــائر املحاصي ــل
أو ال ــروة الحيواني ــة ل ــدى أع ــداد كب ــرة متفرق ــة
م ــن املزارع ــن .وم ــن الناحي ــة األخ ــرى يو فِّ ــر التأمني
القائ ــم ع ــى امل ــؤرشات غط ــاء تأم ــن مس ــتن ًد ا إىل م ــؤرش
ظ ــروف الج ــو املرتبط ــة بتل ــك الخس ــائر؛ وتش ــمل ه ــذه
الظ ــروف رسع ــة الري ــاح ،أو درج ــة الح ــرارة ،أو هطول
األمط ــار أثن ــاء ف ــرة مع يَّ ن ــة .م ــن ذل ــك عىل س ــبيل
املث ــال أن الربام ــج القامئ ــة ع ــى م ــؤرشات الطق ــس تز ّو د
املزارع ــن مبدفوع ــات عندم ــا تك ــون األمط ــار أو درج ــات
الح ــرارة أع ــى أو أق ــل م ــن عتب ــات مح ــددة ميكن أن
تتس ــبب يف انخف ــاض كب ــر يف غ ــات املحاصي ــل.
وميك ــن لالبت ــكارات الرقمي ــة يف رص ــد األرض،
والتقديــرات بواســطة األقــار االصطناعيــة الخاصــة
باألمط ــار ،واالستش ــعار م ــن بُ ع ــد ،باالق ــران م ــع
البيانــات املتصلــة باملوقــع ،أن تدعــم برامــج
التأم ــن القائ ــم ع ــى امل ــؤرشات بكلف ــة أق ــل .وال
تحتــاج رشكات التأمــن إىل إجــراء تقييــات
ميداني ــة ك ــا يف حال ــة خط ــط التأم ــن املتع ــدد
املخاطــر للمحاصيــل ،مــا يق لِّــص بالتــايل أقســاط
التأم ــن .وميك ــن لربام ــج التأم ــن القائ ــم ع ــى
امل ــؤرشات أن تو فِّ ــر تغطي ــة ملالي ــن املزارع ــن أصح ــاب
الحي ــازات الصغ ــرة الذي ــن اع تُ ــر كث ــر منه ــم م ــن
قب ــل غ ــر قاب ــل للتأم ــن.
ومت ثّ ــل مؤسس ــة الزراع ــة واملخاط ــر املناخي ــة يف
أفر يقي ــا جن ــوب الصح ــراء الك ــرى أ ك ــر برنام ــج
للتأم ــن القائ ــم ع ــى م ــؤرش الطق ــس يف الع ــامل النام ــي
يُ س ـ ِّد د له ــا املزارع ــون أقس ــاط التأم ــن بأس ــعار
الس ــوق .وه ــذه املؤسس ــة ه ــي أيضً ــا أول برنام ــج
للتأم ــن الزراع ــي يف الع ــامل يص ــل إىل أصح ــاب
الحيــازات الصغــرة باســتخدام تكنولوجيــات
42
الهوات ــف املحمول ــة (أنظ ــر اإلط ــار n .)5.4

الموزعة على
تطبيق تكنولوجيا السجالت
َّ
سالسل قيمة المواد الزراعية الغذائية

تكنولوجيــا الســجالت املوزعــة هــي تكنولوجيــا
كاس ــحة تنط ــوي ع ــى آث ــار محتمل ــة يف قطاع ــات
كث ــرة .و ت ُش ــكل ه ــذه التكنولوجي ــا حال ًي ــا صمي ــم
املناقشــات الدائــرة حــول التطبيقــات الرقميــة،
مب ــا فيه ــا التطبيق ــات املتصل ــة باألغذي ــة والزراع ــة.
ومت ثّــل يف جوهره ــا نظا ًم ــا ال مركز يً ــا قا مئً ــا ع ــى
التواف ــق يف اآلراء لحف ــظ الس ــجالت ،وميك ــن
الس ــتخدامها يف سالس ــل قيم ــة امل ــواد الزراعي ــة
الغذائي ــة أن يحق ــق آث ــا ًرا ملموس ــة .وتتأل ــف ه ــذه
السالس ــل م ــن ع ــدد كب ــر م ــن مراح ــل اإلنت ــاج داخل
البل ــدان ويف م ــا بينه ــا ،و يُ ش ــارك فيه ــا كث ــر م ــن
العن ــارص الفاعل ــة ،مب ــا يش ــمل املزارع ــن والتج ــار
واملجهز يــن واملصــارف وتجــار التجزئــة واملســتهلكني.

ـ� إمكانيــة الحصــول عــى التأمـ ي ن
تحسـ ي ن
ـ�

ير َّج ــح أن يز ي ــد تغ ـ ُّـر املن ــاخ توات ــر الظواه ــر
الجو ي ــة املتطرف ــة وش ــدتها ،ك ــا أن ع ــدم التيق ــن
الــذي يحيــط بالتقلبــات املناخيــة يعيــق االســتثامر
يف التكنولوجيــات اإلنتاجيــة ،وميكــن أن يــؤدي
ذل ــك إىل مصائ ــد فق ــر 41 .وميك ــن للتأم ــن الزراع ــي
أن يعــزز االســتثامرات الزراعيــة يف التكنولوجيــات
واملدخ ــات؛ ك ــا ميكن ــه بن ــاء الق ــدرة ع ــى الصم ــود
ع ــن طر ي ــق تيس ــر األخ ــذ ب ُن ه ــج اإلنت ــاج املس ــتدام.
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اإلطار 5.4
التأمين الزراعي القائم على مؤشر الطقس :مؤسسة الزراعة والمخاطر المناخية

تأم ــن املحاصي ــل املختلط املؤرشات ضد األخطار املتعددة:
يجم ــع هذا املنتج بني النه ــج التقليدي القائم عىل الغالل
والنه ــج القائم عىل مؤرش الطق ــس .وخالفًا للتأمني التقليدي
فإن ــه يغطي كام ــل دورة املحصول بد ًءا من مرحلة اإلنبات،
ويوفِّر بالتايل تغطية ش ــاملة.
وأنش ــأت مؤسس ــة الزراعة واملخاطر املناخية قنوات توزيع
مبتك ــرة عن طري ــق بناء روابط قوية مع القطاع الخاص.
ويعم ــل موردو املدخالت ومؤسس ــات التمويل املتناهي الصغر،
التي ميكنها الوصول إىل أعداد كبرية من األش ــخاص الذين لكانوا
تكب ــدوا لوال ذلك تكالي ــف كبرية يف الوصول إليهم ،كم راكز
تجميع .وتس ــتخدم جميع منتجات مؤسس ــة الزراعة واملخاطر
املناخي ــة ال رصافة باس ــتخدام الهواتف املحمولة ،مبا يف ذلك نظام
«إم-بيسا» يف رشق أفريقيا.
وتبي من دراس ــة لألثر يف عام  2012أن اس ــتثامرات املزارعني
َّ
املؤ َّم ن عليها كانت أعىل بنس ــبة  19يف املائة من املزارعني
الذي ــن مل يك ــن لهم غطاء تأميني ،وأن دخلهم كان أعىل بنس ــبة
 16يف املائ ــة .وحصل جميع املزارع ــن املؤ َّم ن عليهم تقري ًب ا
(ح ــوايل  97يف املائة) عىل ق ــروض مرتبطة بالتأمني .ومل يكن
كث ــر من هؤالء املزارع ــن مؤهلني للحصول عىل ائتامن لوال
تلك املس ــاعدة .وبصورة ت راكمية ،أنفق أكرث من 1 700 000
م ــزارع يف كينيا وروان ــدا وتنزانيا بحلول عام  2018أكرث من 181
ملي ــون دوالر أمرييك للتأمني ض ــد مجموعة متنوعة من مخاطر
الطقس (أنظ ر.)/http://www.acreafrica.com :

مؤسس ــة الزراعة واملخاطر املناخية ( )ACREهي رشكة
تجارية لديها ش ــبكة رشكاء تش ــمل رشكات تأمني ،ورشكات
إلعادة التأمني ،ورشكات لألعامل الزراعية ،ومؤسس ــات للتمويل
املتناه ــي الصغر ،ومنظامت غ ــر حكومية ،وموردين للمدخالت.
وتق ـ ِّدم الرشكة ثالث ــة منتجات قامئة عىل مؤرشات الطقس:
التأم ــن املرتبط بقروض :يرتب ــط املنتج الرئييس الذي تقدمه
مؤسس ــة الزراعة واملخاطر االئتامنية بتوفري االئتامن الالزم
للمدخ ــات الزراعية من مؤسس ــات التمويل املتناهي الصغ ر.
وتؤ ّم ن املؤسس ــة القروض وبالتايل االس ــتثامرات التي يجب ّأل
تق ـ ّـل قيمتها ع ــن  100دوالر أمرييك .وتب ًع ا للمحصول ،ت رتاوح
تكاليف األقس ــاط بني  5و 25يف املائة من قيمة املدخالت
ويس ــددها املزارعون أو مؤسس ــة التمويل املتناهي الصغ ر .ويف
حال ــة دفع التعويض ــات ،يغطي التأمني هذا القرض .ويوفِّر
برنام ــج التأمني أيضً ــا تدري ًب ا زراع ًي ا للمزارعني من خالل وكالء
مؤسس ــات التمويل املتناهي الصغ ر.
ض ــان إعادة ال ــزرع :يق َّدم ضامن إعادة الزرع بالتعاون مع
رشكات الب ــذور .وتحت ــوي كل حقيبة بذور يحصل عليها
املزارعون عىل بطاقة بداخلها رمز رسي .وللتس ــجيل وس ــداد
الضامن ،يرس ــل املزارعون الرمز املس ــجل عىل البطاقة إىل
مؤسس ــة الزراعة واملخاطر املناخية يف رس ــالة نصية قصرية.
ويبدأ ضامن إعادة الزرع عند التس ــجيل وينتهي بعد أس ــبوعني
من ــه .ويف حال حدوث جف ــاف يف غضون تلك الفرتة ،يتلقى
أصح ــاب الحيازات الصغرية قس ــيمة للحصول عىل حقيبة بذور
جديدة مت كّنهم من إعادة الزرع أثناء املوس ــم نفس ــه.
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وميك ــن أن تك ــون لتكنولوجي ــا قواع ــد البيان ــات
التسلس ــلية يف سالس ــل قيم ــة امل ــواد الزراعي ــة
الغذائي ــة أهمي ــة خاص ــة يف اس ــتخدام «العق ــود
الذكي ــة» املصمم ــة للتنفي ــذ ال ــذايت مبج ــرد اس ــتيفاء
ع ــدد م ــن ال ــروط املح ــددة مس ــب ًق ا .وتدخل رشوط
العق ــد الذكي ــة الت ــي تحك ــم تب ــادل الس ــلع والخدم ــات
يف عملي ــة الرتمي ــز ،ويت ــم تفعي ــل اإلج ــراءات (مث ــل
الدف ــع) تلقائ يً ــا مبج ــرد الوف ــاء بال ــروط (مث ــل تس ــليم
املنتج ــات) .وميك ــن للعق ــود الذكي ــة أن تخ ِّف ــض كث ـ ًرا
تكاليــف املعامــات وتزيــد كفاءتهــا وشــفافيتها.
م ــن األمثل ــة ع ــى ذل ــك أن تصدي ــر الس ــلع الغذائي ــة ،مثل
الحب ــوب ،ينط ــوي ع ــى ش ــبكة معق ــدة من الوس ــطاء

وال تُســتخد م حا ل ًي ــا تكنولوجيــا قوا عــد ا لبيا نــا ت
ا لتسلســلية  -وهــي مــن أشــهر تكنولوجيــا ت
ا لس ــجالت ا ملو زَّع ــة  -إ الّ بص ــورة مح ــد ود ة يف
سالس ــل قيم ــة ا مل ــوا د ا لزرا عي ــة ا لغذ ا ئي ــة رغ ــم
وج ــود مب ــا د را ت را ئ ــد ة كث ــرة جا ر ي ــة لتقيي ــم
إ مكا نا ته ــا ( أنظ ــر ا أل مثل ــة يف ا ألُ ط ــر م ــن 7. 4
إ ىل  .)1 2 . 4وســيتجىل أثــر قوا عــد ا لبيا نــا ت
ا لتسلســلية عــى ا ألغذ يــة وا لزرا عــة بوضــوح أ كــر
يف ا لســنوا ت ا ملقبلــة عند مــا يصــل ا ســتخد ا مها
إ ىل نط ــا ق حا س ــم  .و يب ــن ا إلط ــا ر  6 . 4نش ــأة قوا ع ــد
ا لبيا نــا ت ا لتسلســلية وأغرا ضهــا وا لطر يقــة
ا لت ــي تعم ــل به ــا.
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اإلطار 6.4
الموزعة
فهم تكنولوجيا السجالت
َّ

ظهرت تكنولوجيا الس ــجالت املوزَّعة يف عام  2008كنظام لدعم
عمل ــة البيتكوين املش ــفرة .وكان الغرض من ذلك هو أن تقوم
آلي ــة قامئ ــة عىل توافق اآلراء بني األق ران يف إج راء املعامالت
املالية من دون اس ــتخدام املصارف.
وتتيح تكنولوجيا الس ــجالت املوزَّعة إنش ــاء واستخدام سجالت
ألي ن ــوع من املعلوم ــات بطريقة ال مركزية قامئة عىل توافق
اآلراء .من ذلك عىل س ــبيل املثال أن قواعد البيانات التسلس ــلية
تعمل كدفرت تس ـ َّج ل فيه جميع املعامالت بحس ــب ترتيبها
الزمني .ويوجد هذا الس ــجل آن ًي ــا يف جميع أجهزة الكمبيوتر
لدى أط راف املعاملة وكذلك أجهزة الحاس ــوب ألمناء الس ــجالت
(يُ طل ــق عليها ُع َق د يف مصطلحات قواعد البيانات التسلس ــلية)
داخل الشبكة.
وترتبط كل معاملة جديدة (تُس ــمى كتلة بيانات) يف
السلس ــلة بكتلة البيانات التي تس ــبقها (وبالتايل الكتلة التي
تليها) من خالل رمز معقد للغاية يتم إنش ــاؤه تلقائ يً ا بواس ــطة
خوارزمي ــة .ومن الناحي ــة العملية ،تدخل املعلومات يف قاعدة
البيانات التسلس ــلية مبجرد إج ـراء املعاملة ويتحقق منها أمناء
الس ــجالت وتتكرر يف الش ــبكة بأرسها .ويتم تفعيل التحقق
م ــن خالل آلية معق ــدة لتوافق اآلراء يقوم من خاللها أمناء
الس ــجالت (ال ُع قد) بتقيي ــم املعلومات الجديدة واملوافقة عىل
قيدها يف الس ــجل (الشكل .)7.4
وحاملا يتم التحقق من املعاملة ،من الصعب تغيريها ،ما مل
يتم تفعيل آلية اإلجامع نفسها مرة أخرى .وأهم ما ُي يِّ ز قواعد
البيانات التسلسلية هو عدم القابلية للتغيري التي بدونها ميكن
للمستخدمني بسهولة اختيار حلول بديلة .وباإلضافة إىل ذلك
فإن عملية التحقق تكون موزَّعة بني أمناء السجالت املتفرقني
التوص ل إىل توافق يف اآلراء ،وال تعتمد عىل مح كِّم
من أجل
ّ
أو طرف ثالث .ومن الخصائص املهمة األخرى أن املستخدمني
يقومون يف كثري من األحيان بدور أمناء السجالت.
وميكن أن تكون الس ــجالت املوزعة مقيدة ،ويعني ذلك
احتفاظ مش ــارك واحد أو أكرث ببعض الس ــيطرة عىل من ميكنه
االنضامم واإلج راءات التي ميكن أن يتخذها املش ــارك .وميكن أن
يؤث ــر ذلك عىل وظيفة املنصة التي تس ــتخدم قاعدة البيانات
التسلس ــلية .من ذلك عىل س ــبيل املثال أن املعلومات املطلوبة
يقل عدد املش ــاركني،
للتحق ــق من املعامالت تكون أقل عندما ّ
املص ــادر2019 ، Durić :؛  Congو2018 ، He؛  Cataliniو. 2019 ، Gans

قليل كلام اتجهت منصة
وكل ــا كان عدد أمناء الس ــجالت ً
تكنولوجيا الس ــجالت املوزَّعة بقد أك ــر نحو آلية يتم التحكم
به ــا مركزيً ا وت ُش ــبه الحلول الرقمية األخرى ،مثل قواعد
البيانات العادية.
غ ــر أن املنصات املفتوحة الت ــي ال تتطلب إذنًا للوصول إليها
تتيح ألي ش ــخص االنضامم إليها .ويوافق املس ــتخدمون عىل
قواع ــد املنصة مبج ــرد االنضامم إليها .ومي كِّن ذلك من إج راء
تفاع ــل بني األق ران وزي ــادة املعلومات عن املعامالت وتحقيق
تواف ــق أك رب .وميكن لتكنولوجيات الس ــجالت املوزعة أن تتيح
نقل األصول من دون اس ــتخدام وسيط.
وتس ــتخدم قواعد البيانات التسلس ــلية أسامء مستعارة .ويف
النظام املرصيف التقليدي ،ت ُس ـ َّج ل هويات أط راف املعامالت.
أما يف قواعد البيانات التسلس ــلية ف ُي ح َّدد لكل مس ــتخدم ولكل
أمني من أمناء الس ــجالت اس ــم مستعار عىل شكل عنوان أبجدي
رقم ــي فريد (أو مفتاح عام) وتجعل التكنولوجيا الكش ــف عن
الهويات الحقيقية ألي مس ــتخدم مس ــألة بالغة الصعوبة.
ويجب أن يكون الش ــخص أو الرشكة عند اس ــتخدام قاعدة
بيانات تسلس ــلية عىل اتص ــال باإلنرتنت وجهاز مد َّع م باإلنرتنت،
وبرمجية قواعد بيانات تسلس ــلية .وميكن للمس ــتخدمني
تطوي ــر برمجيات قواعد البيانات التسلس ــلية الخاصة بهم
أو االنض ــام إىل منصة توفِّ ــر ب رامج قامئة عىل قواعد البيانات
التسلس ــلية ألغ راض متع ــددة .ومن األمثلة عن تلك املنصات
.Etherium
وتتمثل املزايا امللموس ــة لقواعد البيانات التسلس ــلية يف
اآليت )1( :تفاعالت بني األق ران من دون الحاجة إىل وس ــيط؛
( )2وزيادة الش ــفافية نظ ًرا إىل إتاحة الس ــجالت للجميع يف كل
األوق ــات؛ ( )3وتعزيز إمكانية التتبع نظ ًرا إىل تس ــجيل تاريخ
املعام ــات وعدم إمكانية تغيريها ،وميكن للجميع مش ــاهدة
ذل ــك؛ وأخ ًريا )4( ،التخفيض الكب ــر يف مخاطر العبث بالبيانات.
وت ُس ــاهم هذه الس ــات يف كفاءة السوق عن طريق خفض
تكالي ــف املعامالت وتعزي ــز املعلومات .وبالنظر إىل أن االفتقار
إىل معلومات عن املعامالت الس ــابقة يؤثر عىل التصورات
بش ــأن القدرة املتوقعة للم ــو ِّرد عىل الوفاء بالتوقعات ،ميكن
لتكنولوجيات الس ــجالت املوزَّعة أن ت ُس ـ ِّه ل إىل حد كبري عملية
الدخول إىل األس ــواق وبالتايل زيادة املنافسة.

43,44,7

العق ــود والتصديق ــات .ويف كل مرحل ــة م ــن مراح ــل
سلس ــلة القيم ــة ،ينبغ ــي تخزي ــن الس ــلعة ومناولته ــا
ونقله ــا وف ًق ــا ملعاي ــر مخصص ــة تح ـ ِّد د الرطوب ــة ودرج ــة
الح ــرارة وعتبات الش ــوائب.

الذي ــن يش ــملون املزارع ــن وتج ــار الجمل ــة واملش ــرين،
وكذل ــك ع ــد ًد ا كب ًريا م ــن مقدم ــي الخدم ــات اللوجس ــتية،
مث ــل النق ــل ،والتخزي ــن ،ومراقب ــة الج ــودة ،والش ــحن،
واملوان ــئ والج ــارك ،ومتوي ــل التجارة ،وكذل ــك خدمات
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اإلطار 7.4
قواعد البيانات التسلسلية وتجارة السلع الدولية

يف ديس ــمرب/كانون األول  ،2018ق ــام اتح ــاد مؤلف من تجار
الس ــلع ،مب ــا يف ذلك رشكة لويس دريفوس ،ورشكة ش ــاندونغ
بوه ــي للصناع ــات ،ومجموعة  ،INGورشكة سوس ــيتيه
ج ــرال ،وم ــرف  ،ABN Amroبإجراء بيع تجريبي ش ــمل
 60 000ط ــن م ــن فول الصويا م ــن الواليات املتحدة
األمريكي ــة لجمهوري ــة الصني الش ــعبية باس ــتخدام تكنولوجيا
قواع ــد البيان ــات التسلس ــلية .وذك ــرت التقارير أن التجارة
باس ــتخدام قواع ــد البيان ــات التسلس ــلية ق لَّصت م ــدة التجهيز
إىل ُخ م ــس امل ــدة املطلوب ــة لتجهيز األع ــال الورقية املادية.
وقام ــت رشكة آرت ــر دانيلز ميدالن ــد ،ورشكة بانج ،ورشكة
كارجي ــل ،والرشك ــة الصينية للزيوت وامل ــواد الغذائية
(كوفك ــو) ورشك ــة لويس دريف ــوس وجلينك ــور للزراعة بقطع
ش ــوط أبع ــد عندم ــا عملت م ًع ــا يف وضع منوذج أ ّو يل قائم
ع ــى قواع ــد البيانات التسلس ــلية لتجارة الس ــلع الزراعية
الدولي ــة الس ــائبة .وانطلقت رس ــم ًي ا يف مارس/آذار 2020
رشاك ــة كوفانتيس ( .)https://www.covantis.ioوعملت
املب ــادرة يف رشاك ــة مع رشك ــة كونسينس ــيس للتكنولوجيا
( )ConsenSysم ــن أج ــل تطوير من ــوذج أ ّو يل من املتوقع أن
يب ــدأ اختب ــاره يف عام  .2020وس ــتتاح إمكانية الوصول إىل
ه ــذا النموذج األ َّو يل لقاء دفع اش ــراكات.
املص ــادر Kamilaris :وآخرون2019 ،؛ . 2020 ، Covantis

وتعتم ــد تجارة الس ــلع الدولي ــة اعتام ًدا كب ًريا عىل
العملي ــات الت ــي غال بً ا م ــا تكون يدوية وورقية وتس ــتغرق
طويل .وتش ــمل التجارة الدولية يف الس ــلع الس ــائبة
ً
وق تً ــا
وش ــحنها عد ًدا كب ًريا من الوس ــطاء .وبالنظر إىل أن الس ــلع
تتح ــرك ع ــى طول سلس ــلة القيمة ،م ــن الرضوري يف كثري من
األحي ــان إصدار وثائق جدي ــدة لتأكي ــد املعلومات املقدمة
م ــن قب ــل (مثل التواريخ واملنش ــأ والوجه ــة والكمية والجودة،
وم ــا ش ــابه) ،ما يؤدي إىل االزدواجية وزي ــادة هامش الخطأ.
وهن ــاك أيضً ــا احتياجات كب ــرة للتنس ــيق الداخيل ضمن
رشكات تج ــارة الس ــلع التي يت ــوىل فيها أش ــخاص مختلفون
التعاق ــد م ــع املزارعني ورشكات النقل الربي ورشكات الش ــحن
والخدم ــات األخ ــرى .وتهدف مب ــادرة كوفانتيس من خالل
الرقمن ــة إىل إدخ ــال تحس ــينات كبرية ع ــى كفاءة املعامالت،
وزي ــادة الوض ــوح اآلين ،وتقلي ــص مخاطر األخط ــاء الناجمة عن
العم ــل اليدوي ،وتقص ــر فرتات االنتظار.
وبالنظ ــر إىل أن املب ــادرة تجمع بني س ــت من كربى رشكات
تج ــارة الس ــلع الزراعي ــة ،فإن تأثريها ميك ــن أن يكون كب ًريا
بق ــدر يكف ــي إلحداث موجة م ــن التغي ــر التكنولوجي عىل
نط ــاق الصناعة.

46,45

إلغائه ــا متا ًم ــا ع ــى ط ــول سلس ــلة القيم ــة .وتنط ــوي
ه ــذه التكنولوجي ــا ع ــى إمكان ــات س ــوا ًء يف البل ــدان
الناميــة أو املتقدمــة .ويف البلــدان الناميــة،
ت ُســتخدم هــذه التكنولوجيــا يف معالجــة إخفاقــات
الس ــوق ومتك ــن املزارع ــن أصح ــاب الحي ــازات الصغ ــرة
(أنظ ــر ع ــى س ــبيل املث ــال ا ألُ ط ــر  8 .4و  9.4و .)10.4
ويف االقتصــادات املتقدمــة ،يســعى املســتخدمون إىل
ز يــادة كفــاءة سلســلة القيمــة وشــفافيتها (أنظــر
ا ألُ ط ــر  7.4و  11.4و .)12 .4

وتتطلــب سلســلة ا لقيمــة ا لعا مليــة تكا ليــف
معا مــات وأعــا ل و رقيــة كثــرة ميكــن تقليصهــا
بد رج ــة كب ــرة ع ــن طر ي ــق قوا ع ــد ا لبيا ن ــا ت
ا لتسلســلية وا لعقــود ا لذكيــة ( أنظــر ا لشــكل
 .)7. 4وعنــد ا كتــا ل ا ملعا مــات يف كل مرحلــة
مــن مرا حــل سلســلة ا لقيمــة  ،تُرســل ا ملعلومــا ت
إ ىل أمنــا ء ا لســجالت .وهــذ ه ا لعمليــة يقــوم
به ــا ا مل ــو ِّر د أ و ا ملش ــر ي أ و مقد م ــو ا لخد م ــا ت
ا آلخ ــرو ن أ و أجه ــزة إنرتن ــت ا ألش ــيا ء  ،مث ــل
أجهــزة ا الستشــعا ر ،ا لتــي ميكنهــا تت بّ ــع ا لبضا ئــع
وا إلش ــا رة إ ىل موقعه ــا ود رج ــة حرا رته ــا وغ ــر ذل ــك
مــن معا يــر ا لجــود ة  .و يتحقــق أمنــا ء ا لســجالت
م ــن ه ــذ ه ا ملعلوم ــا ت يف كل مرحل ــة م ــن مرا ح ــل
سلســلة ا لقيمــة  .وحا ملــا تنتهــي ا ملعا ملــة يف
كل مرحلــة و يتــم ا لتوصــل إ ىل توا فــق يف ا آلرا ء ،
تضــا ف كتلــة بيا نــا ت إ ىل ا لسلســلة و تُســ َّد د
ا ملد فوع ــا ت إ ىل ا ملورد ي ــن ومقد م ــي ا لخد م ــا ت م ــن
خ ــا ل ا لعق ــود ا لذكي ــة .
ميكــن لتكنولوجيــا قواعــد البيانــات التسلســلية
إح ــداث تغي ــر جوه ــري يف املامرس ــات التجار ي ــة،
وتقليــص عــدد خدمــات الوســطاء أو تعديلهــا أو

وتتيــح هــذه التكنولوجيــا بحكــم طبيعتهــا العامــة
والالمركز يــة للمشــاركني رؤ يــة مــا يســجله كل منهــم
حس ــن م ــن
م ــن بيان ــات يف الوق ــت الحقيق ــي ،م ــا يُ ِّ
تدفقــات البيانــات وكفاءتهــا وتنســيقها .و يعــرض
اإلط ــار  7.4مث ــالً يوض ــح مب ــادرة م ــن مب ــادرات قواع ــد
البيانــات التسلســلية التــي تهــدف إىل تحســن
التنســيق والكفــاءة والشــفافية يف قطــاع تجــارة
الســلع الزراعيــة.
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الشكل 7.4
مثال توضيحي لقواعد البيانات التسلسلية في إحدى سالسل قيمة األغذية الزراعية
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املص ــدر :من إعداد منظم ــة األغذية والزراعة

المال
الوصول إىل األســواق والشــمول
ي
والنتائــج االجتماعيــة مــن خــال قواعــد
البيانــات التسلســلية

وال يوج ــد س ــوى ا لقلي ــل ج ـ ًد ا م ــن تطبيق ــا ت
قوا عــد ا لبيا نــا ت ا لتسلســلية لتحقيــق ا لشــمول
ا مل ــا يل يف ا لبل ــد ا ن ا لنا مي ــة  .وق ــا م برنا م ــج
ا ألغذ يــة ا لعا ملــي بتجر يــب قا عــد ة بيا نــا ت
تسلســلية لتقييــم إ مكا نا تهــا يف ا ملعونــة
ا إلنســا نية وا لتحو يــات ا لنقد يــة  .وأطلــق
م ــرو ع لبن ــا ت ا لبن ــا ء ا لرا ئ ــد يف ع ــا م 2 017
للوص ــول إ ىل  10 0 0 0الج ــئ س ــور ي يف ا أل رد ن
وا تس ــع ليش ــمل  10 0 0 0 0الج ــئ يف ع ــا م 2 018
يف مخي َم ــن ا ثنــن لالجئــن ا لســور يني  .ه وح ِّو لــت
ا أل م ــوا ل م ــن برنا م ــج ا ألغذ ي ــة ا لعا مل ــي إ ىل
مقــ ِّد م خد مــا ت ما ليــة  ،ولكــن قيمــة ا لتحو يــات
ا لنقد يــة لــكل مســتفيد ح ِّو لــت إ ىل حســا با ت
قا مئــة عــى قوا عــد ا لبيا نــا ت ا لتسلســلية
وا س ـتُ خد مت ل ــرا ء م ــوا د بقا ل ــة م ــن متا ج ــر
رش يكــة  .وا ســتخد م مســح قزحيــة ا لعــن للتحقــق
47
مــن هو يــة ا ملســتفيد ين .

ميكــن ا ســتخد ا م تكنولوجيــا قوا عــد ا لبيا نــا ت
ا لتسلســلية ملعا لجــة إخفا قــا ت ا لســوق
ا ملتعــد د ة  .وال يعمــل ا ملزا رعــون أصحــا ب
ا لحي ــا زا ت ا لصغ ــرة يف كث ــر م ــن ا ألحي ــا ن يف
ا القتصــا د ا لرســمي  ،و يعنــي ذلــك أن ا ملعا مــات
تت ــم نق ـ ًد ا وال تُس ـ َّج ل ع ــى م ـ ّر ا لزم ــن  .و ميك ــن
لتكنولوجيــا قوا عــد ا لبيا نــا ت ا لتسلســلية أن
تســا عد عــى إنشــا ء ســجل للمعلومــا ت ا ملا ليــة ،
و با لتــا يل إ يجــا د ســجل تا ر يخــي وهو يــة رقميــة .
و ميك ــن له ــذ ا ا لس ــجل أن يس ــا عد ا ملزا رع ــن ع ــى
ا كتس ــا ب س ــمعة تجا ر ي ــة  ،م ــا ي ــؤد ي إ ىل تحس ــن
إ مكا نيــة وصولهــم إ ىل ا ألســوا ق و يعــزز با لتــا يل
أهليتهــم للحصــول عــى ا ال ئتــا ن مــن ا ملؤسســا ت
7
ا ملا ليــة ا لرســمية ( أنظــر ا إلطــا ر .)8 . 4

ه أنظر .https://innovation.wfp.org/project/building-blocks
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اإلطار 8.4
دعم وصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق والخدمات المالية من خالل
قواعد البيانات التسلسلية

منص ــة «بانكيو» ( )https://banqu.coه ــي رشكة تُط بِّ ق
تكنولوجي ــا قواع ــد البيان ــات التسلس ــلية عىل سالس ــل القيمة.
وينش ــئ الح ــل الذي اس ــتحدثته منصة «بانكيو» عىل أس ــاس
ـجل للمعامالت ميكن أن
قواع ــد البيان ــات التسلس ــلية س ـ ً
يس ــتخدمه املزارع ــون أصحاب الحي ــازات الصغرية كدليل
إلثب ــات املعام ــات والدخل .ويس ــتند ذلك إىل افرتاض أنه
إذا اس ــتطاعت مزارعة إثبات تاريخ مش ــاركتها يف سلس ــلة
قيم ــة مع يَّ ن ــة ،بغض النظر عن املش ــري ،ميك ــن لهذه الهوية
املوثق ــة إتاح ــة فرص للتس ــويق وكذل ــك إمكانية الوصول إىل
الخدم ــات املالي ــة .وإلثب ــات هذه الهوية وه ــذا التاريخ ،تقوم
املزارعات املش ــاركات بإتاح ــة س ــجل معامالتهن يف منصة
«بانكي ــو» (الكميات املس ـلّمة وتواريخ التس ــليم واألس ــعار
ومجم ــوع املدفوع ــات التي تتس ــلمها املزارعة).
ويق ــوم املش ــري يف ترتيبات «بانكي ــو» باتخاذ املبادرة
بالبح ــث ع ــن املزارع داخل املنصة وإج ــراء الرتتيبات
التعاقدي ــة والقي ــام عن ــد االنتهاء م ــن املعاملة بدفع مثن
املنتج ــات املتف ــق عليها باس ــتخدام عم ــات رمزية افرتاضية
وي ك ــن توفري هذه العمالت ،واس ــردادها نق ًدا ،واس ــتخدامها
ُ
يف دف ــع الفوات ــر والتحويالت املالية .ويتقاس ــم املش ــري مع
اآلخري ــن تاري ــخ أعامل املزارع املش ــارك وهويته يف منصة
«بانكي ــو» .ويف مقاب ــل ه ــذه الخدمات ،يكون املش ــري متأك ًدا
م ــن الش ــخص الذي يق ــوم بزراعة املحاصيل وم ــكان زراعتها.
املص ــدر :بترصف من . 2020 ، Michelson

وم ــن املتوق ــع أن ترتاجع الكلف ــة التي يتحملها املش ــري يف
األج ــل الطويل (م ــن حيث املدة والجه ــد) يف البحث عن
م ــزارع وال ـراء منه نظ ًرا إىل تراكم الس ــجالت يف قاعدة
البيان ــات التسلس ــلية للمنص ــة م ــع مرور الوقت.
وتس ــتخدم منصة «بانكيو» ِس ــمة عدم القابلي ــة للتغيري
الت ــي تتم َّي ز به ــا قواعد البيانات التسلس ــلية (حامية
البيان ــات م ــن العبث بها وحذفه ــا) باإلضافة إىل توافق اآلراء
ب ــن مجموعة من املش ــاركني .ويف ترتيب ــات قواعد البيانات
التسلس ــلية ،يحصل املش ــري واملزارع واملنصة عىل س ــجل
متطاب ــق ل ــكل معاملة ويحافظون علي ــه .ويكمن الجانب
االبت ــكاري له ــذه املنصة يف أنها ال تتمس ــك بالبيانات .وال توجد
قاع ــدة بيانات واح ــدة ومملوكة لفرد بعين ــه .وعندما تنتهي
العالقة مع املش ــري ،ميكن للمزارع الوصول إىل س ــجالته.
وميكن للمزارع ،من خالل اس ــتخدام س ــجالت الرسائل
النصي ــة القص ــرة كدليل ،أن يدخل إىل املنصة .وتش ــمل
املنافع املش ــركة لرشكة ال رشاء واملزارع دقة س ــجالت األسعار،
واملدفوع ــات اآلمن ــة ،وعدم الحاج ــة إىل تخزين إيصاالت ورقية،
والعالقات املبارشة بني املش ــري واملنتج ،وس ــجالت م راكز
التجمي ــع الوس ــيطة (مع ما ينطوي عليه ذل ــك من إمكانية
إتاح ــة فرص متويلية وتس ــويقية) .ووف ًق ا ملنص ــة «بانكيو» ،بلغ
ع ــدد األرس املس ــجلة ع ــى املنصة  70 000أرسة من  15بل ًدا
حتى مارس/آذار .2019

48

وتنت ــر يف الزراع ــة أس ــواق العامل ــة املوس ــمية غ ــر
النظامي ــة .وميك ــن لعق ــود العم ــل الذكي ــة س ــواء
أ كان ــت غ ــر قابل ــة للتغي ــر أو عام ــة ،أن تقل ــل
التكاليــف وتز يــد الشــفافية ،ال ســيام عندمــا
تتعلــق بعاملــة موســمية أجنبيــة .وميكــن يف
تطبيقــات قواعــد البيانــات التسلســلية إتاحــة
البيانــات للعامــل وصاحــب العمــل والســلطات
القانونيــة ،مثــل إدارات الهجــرة والرعايــة
االجتامعي ــة وبرام ــج التأم ــن االجتامع ــي 7 .وتش ــر
التقار يــر إىل أن بعــض الــركات تقــوم باستكشــاف
اس ــتخدام عق ــود العم ــل الذكي ــة للقض ــاء ع ــى
املامرس ــات غ ــر املنصف ــة يف توظي ــف الع ــال يف
45
سالس ــل القيم ــة الخاص ــة به ــا.
وميك ــن أيضً ــا للعق ــود الذكي ــة أن تق لِّ ــص كث ـ ًرا
تكالي ــف التأم ــن الزراع ــي (أنظ ــر اإلط ــار  .)9.4ويف
حال ــة املخاط ــر املناخي ــة ع ــى س ــبيل املث ــال ،ميك ــن
لل ــركات الت ــي تق ـ ِّد م التأم ــن القائ ــم ع ــى م ــؤرش

وخ ّف ــض امل ــرو ع رس ــوم الط ــرف الثال ــث املس ــؤول
ع ــن تقدي ــم الخدم ــات املالي ــة بنس ــبة وصل ــت
إىل  98يف املائ ــة .وباإلضاف ــة إىل الوف ــورات الت ــي
تحقق ــت يف رس ــوم املعام ــات املالي ــة ،س ــاهمت
قاعــدة البيانــات التسلســلية يف ز يــادة األمــن
والخصوصيــة لالجئــن .وتحققــت أيضً ــا مكاســب
يف الكف ــاءة ،إذ مل يك ــن رضور يً ــا التحق ــق م ــن
البيانــات بــن مقدمــي الخدمــات املاليــة والبائعــن
47
والســجالت الداخليــة.
وميك ــن للحل ــول املعتم ــدة ع ــى قواع ــد البيان ــات
التسلســلية تخفيــض عــدد الوســطاء يف سلســلة
القيم ــة وبالت ــايل تزو ي ــد املزارع ــن بقن ــوات اتص ــال
مب ــارشة م ــع األس ــواق ،وتقص ــر سلس ــلة القيم ــة.
ويف إطــار قواعــد البيانــات التسلســلية ،ميكــن
أيضً ــا للعق ــود الذكي ــة أن تس ــاعد ع ــى بن ــاء الثق ــة
وتعز ي ــز الش ــفافية .م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــال
أن محاصيــل كثــرة تحتــاج إىل عاملــة موســمية،
| | 117

الجزء  :4التكنولوجيات الرقمية واألسواق الزراعية والغذائية

اإلطار 9.4
تطبيق قواعد البيانات التسلسلية على التأمين القائم على مؤشر الطقس ألصحاب الحيازات الصغيرة

إىل البني ــة التحتية املوج ــودة بالفعل للتأمني القائم عىل مؤرش
الطق ــس من أج ــل اختبار االبتكار والتثبت منه.
وميك ــن لربط مدفوع ــات التأمني مبؤرش للطقس أن يعود
بفوائ ــد عىل املزارعني ورشكات التأم ــن .وميكن لدمج تكنولوجيا
قواع ــد البيانات التسلس ــلية مع التأمني القائم عىل مؤرش
الطقس أن يُ خ ِّف ض أقس ــاط التأمني التي يدفعها املزارعون،
وميك ــن أن يق لِّص أيضً ا الف رتات الزمنية التي تس ــتغرقها
املطالبات .وت ُش ــر التقدي رات األ ّولية للمرشوع إىل أن هذا
النم ــوذج ميكن أن يخ ِّف ــض يف املدى البعيد تكاليف إصدار
يتجس ــد يف
بوليصة التأمني مبا نس ــبته  41يف املائة  -وهو ما
َّ
تخفيض لألقس ــاط بنس ــبة تصل إىل  30يف املائة  -وتخفيض
دورات املطالبات من  3أش ــهر إىل أس ــبوع واحد .ويُ س ِّه ل هذا
النم ــوذج أيضً ا املدفوعات ويزيد الش ــفافية ،ما يعود بفوائد
عىل كال الطرفني.

ال ت زال منتجات التأمني الزراعي باهظة الكلفة وغري ميسورة بالنسبة
إىل األغلبية الساحقة من امل زارعني أصحاب الحيازات الصغرية .ومي ثّل
التأمني يف الوقت نفسه آلية مهمة ملواجهة الشدائد.
ومي ثّــل تأمني املحاصيل ضد املخاطر املناخية باس ــتخدام
قواع ــد البيانات التسلس ــلية مبادرة ات ُخذت يف إطار رشاكة بني
رشكة الب ،ورشكة س ـراوت للتأمني ،ومؤسس ــة الزراعة واملخاطر
املناخية يف أفريقيا ،ورشكة إثرييس ــك للتأمني ،وتس ــتهدف
املب ــادرة املزارعني أصح ــاب الحيازات الصغرية يف أفريقيا .وط َّورت
نظا ًم ــا لتأمني املحاصيل يعتمد عىل قواعد البيانات التسلس ــلية
ومرتب ــط مبؤرش لظ ــروف الطقس املحلية (أنظر أيضً ا اإلطار
 .)5.4ويت ــم تفعيل بوليص ــة التأمني ،وهي عقد ذيك ،تلقائ ًي ا يف
حال وقوع ظاهرة جوية ش ــديدة .ومن املقرر أن يبدأ املرشوع
مرحلته التجريبية التي ستس ــتغرق أربع س ــنوات يف كينيا يف
ع ــام  .2020وخالل ه ــذه املرحلة التجريبية ،يهدف املرشوع إىل
إضاف ــة التكنولوجيا القامئة عىل قواعد البيانات التسلس ــلية
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وميكــن للمنتجــات الغذائيــة أن تتلــوث عرضً ــا يف
جمي ــع مراح ــل سلس ــلة القيم ــة .م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل
املث ــال أن مس ــؤويل الصح ــة يف الوالي ــات املتح ــدة
األمر يكي ــة قض ــوا ح ــوايل أس ــبوعني يف ع ــام 20 06
لتحدي ــد مص ــدر اإلرش يكي ــة القولوني ــة (إيك ــوالي)
الت ــي ارتب ــط تفش ــيها بالس ــبانخ .ويف حال ــة أخ ــرى،
تط لّ ــب تحدي ــد مص ــدر تف ــي داء الس ــاملونيالت
50
املرتب ــط بالباباي ــا يف ع ــام  2017ثالث ــة أس ــابيع.
وه ــذه الف ــرات رضور ي ــة بس ــبب تعقي ــد سلس ــلة
القيم ــة وحاج ــة كث ــر م ــن أصح ــاب املصلح ــة إىل
التحق ــق م ــن س ــجالت متع ــددة وتت ّب ــع كل خط ــوة
مــن الخطــوات الســابقة يف السلســلة .ويف كلتــا
الحالتــن ،كان التفــي مرتب طًــا مبــو ِّرد محــ َّد د؛
ولك ــن الوق ــت ال ــذي اس ــتغرقه تحدي ــد هو ي ــة املنت ــج
ومكان ــه أدى إىل فق ــدان الثق ــة يف ه ــذه املنتج ــات،
تخــي املســتهلكني متا ًم ــا عــن اســتهالكها خو فًــا
ّ
و إىل
م ــن رشاء أغذي ــة غ ــر مأمون ــة .وفق ــد مزارع ــون
كث ــرون دخله ــم ع ــى الرغ ــم م ــن س ــامة منتجاته ــم.
وكانــت الســامة الغذائيــة و إمكانيــة التت بّ ــع
املحس ــنة االبتكار يــن الرئيســيني اللذيــن دفعــا
َّ
بع ــض سالس ــل املتاج ــر الك ــرى إىل إج ــراء تج ــارب
لقواعــد البيانــات التسلســلية عــى سالســل قيمــة
املنتج ــات (أنظ ــر اإلط ــار .)10.4
وتنطــوي تكنولوجيــا قواعــد ا لبيانــات
ا لتسلس ــلية أيضً ــا ع ــى إمكان ــات م ــن أج ــل كب ــح

الطق ــس أن تجم ــع ب ــن معلوم ــات م ــن مص ــادر
متع ــددة (محط ــات األرص ــاد الجو ي ــة واألق ــار
االصطناعيــة وأجهــزة االستشــعار ) وتكنولوجيــا
قواعــد البيانــات التسلســلية ملعرفــة مــا إذا كان
ينبغــي ســداد مدفوعــات للمزارعــن وتفعيلهــا.

قواعــد البيانــات التسلســلية وإمكانيــة ّ
التتبــع
والشــفافية والنتائــج المســتدامة

ـر
ميك ــن لقواع ــد البيان ــات التسلس ــلية أن ت ُي ـ ِّ
إمكاني ــة تت ّب ــع األغذي ــة يف جمي ــع مراح ــل سلس ــلة
القيم ــة ،م ــا يتي ــح االحتف ــاظ بس ــجالت ع ــن منش ــأ
املنت ــج ومس ــاره يف جمي ــع مراح ــل اإلنت ــاج والتجهي ــز
والتوزي ــع .وميك ــن لزي ــادة الق ــدرة ع ــى تت بّ ــع
املنتج ــات أن يس ــاعد ب ــدور مه ــم يف كث ــر م ــن
األغ ــراض .أولً  ،ميك ــن لتكنولوجي ــا قواع ــد البيان ــات
التسلس ــلية أن مت ِّك ــن العن ــارص الفاعل ــة م ــن معرف ــة
مرحل ــة املنت ــج يف الوق ــت الحقيق ــي ،م ــا يس ــاعد ع ــى
تحدي ــد ح ــاالت التأخ ــر ،والتج ــاوزات واالختناق ــات
وتحس ــن التنس ــيق .وثان ًي ــا ،ميك ــن أن تُس ـ ِّه ل بدرج ــة
كب ــرة اإلج ــراءات التصحيحي ــة يف ح ــال وص ــول أغذي ــة
غ ــر مأمون ــة إىل الس ــوق .وأخ ـ ًرا ،ميك ــن أن تس ــتجيب
للطل ــب املتزاي ــد م ــن املس ــتهلكني ع ــى مزي ــد م ــن
املعلوم ــات ع ــن م ــكان إنت ــاج األغذي ــة وط ــرق إنتاجه ــا.
وبات ــت الق ــدرة ع ــى تب ــادل ه ــذه املعلوم ــات وضامنه ــا
تُش ــكل عام ـ ًـا مه ـ ًـا لكس ــب ثق ــة املس ــتهلكني.
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اإلطار 10.4
استكشاف قواعد البيانات التسلسلية في المتاجر الكبرى

الخنزي ــر ومصداقيته .وش ــهد البلد طل ًب ا قو يً ا ومس ــتم ًرا عىل
لح ــم الخنزير عىل م ّر الس ــنوات ،ونجح ــت تكنولوجيا قاعدة
البيان ــات التسلس ــلية ال رائدة يف زيادة الش ــفافية ومعالجة
املس ــائل املتصلة بثقة املس ــتهلك .وأس ــفرت التجربة عن فوائد
إضافي ــة ،مث ــل تقليص املدة الالزمة للحصول عىل الش ــهادات
البيطري ــة وكذل ــك زيادة الثقة يف الرقاب ــة البيطرية.
وات ُخ ــذت مبادرات أخرى كثرية يف سالس ــل قيمة األغذية
الزراعي ــة الختبار قواعد البيانات التسلس ــلية واس ــتخدامها
للتغل ــب عىل التحدي ــات املتصلة بإمكاني ــة التت ّب ع .من ذلك
عىل س ــبيل املثال أن سلس ــلة متاجر كارفور طورت قاعدة
بيان ــات تسلس ــلية للعالمة التجاري ــة للدجاج الذي تقوم
ببيع ــه ،وز َّودت املس ــتهلكني مبعلوم ــات إضافية عن تربية
الدواجن وسلس ــلة إمداداتها .وتس ــعى رشكة أخرى ،هي
سلس ــلة متاج ــر  ،Bext360إىل تطبيق حل ــول قواعد البيانات
التسلس ــلية ع ــى قطاع القهوة لتت ّب ــع النب من املنتج إىل
املستهلك (.)https://www.bext360.com

قام ــت سلس ــلة متاجر ووملارت ورشك ــة آي يب إم بإج راء تجربة
ع ــى سالس ــل قيمة املانجو ولح ــم الخنزير يف متاجر ووملارت
للتحق ــق من ق ــدرة تكنولوجيا قواعد البيانات التسلس ــلية
ع ــى تس ــهيل تت ّب ع األغذية ودعم ضوابط الس ــامة الغذائية
وضامن ــات مصداقية األغذية .واخت ــارت رشكة ووملارت تجريب
املرشوع عىل املانجو الطازجة املس ــتوردة من املكس ــيك نظ ًرا
إىل تعقي ــد سلس ــلة قيمتها .وأدى اس ــتخدام تكنولوجيا قواعد
البيان ــات التسلس ــلية إىل تقلي ــص املدة املطلوبة لتت ّب ع منش ــأ
الجزء املعبأ مس ــب ًق ا من املانجو من حوايل س ــبعة أيام إىل
 2.2ثاني ــة .وم كَّن ــت هذه التكنولوجي ــا العنارص الفاعلة يف
سلس ــلة القيمة من تحديد املس ــار الدقيق ال ــذي اتخذه املنتج
من ــذ خروج ــه من املزرعة حتى وصول ــه إىل املتجر .وأتاح أيضً ا
الح ــل القائم ع ــى قاعدة البيانات التسلس ــلية لرشكة ووملارت
تت بّ ــع الرسع ــة الت ــي انتقلت بها املانجو خالل سلس ــلة القيمة
وتحدي ــد م راحل التأخري.
ويف جمهورية الصني الش ــعبية ،اس ــتخدمت رشكة ووملارت
تكنولوجي ــا قواعد البيانات التسلس ــلية لضامن منش ــأ لحم
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إدارة امل ــوارد الطبيعي ــة و إدم ــاج املزارع ــن أصح ــاب
الحي ــازات الصغ ــرة يف األس ــواق العاملي ــة .وميك ــن
لتحســن إمكانيــة التت ّب ــع أن يعــزز الثقــة ومي كِّــن
املســتهلكني مــن تعديــل أمناطهــم االســتهالكية،
م ــا ي ــؤدي ب ــدوره إىل تغي ــر مخصص ــات الحواف ــز
م ــن خ ــا ل األس ــواق وميك ــن أن يُ ش ـ ِّج ع ع ــى تحقي ــق
نتائــج مســتدامة للجميــع .وتظهــر أيضً ــا حلــول
واع ــدة م ــن خ ــا ل قواع ــد البيان ــات التسلس ــلية
ملعالجــة تحديــات التنــو ع البيولوجــي (أنظــر
اإلطار .)12 .4

ا لغــش املتعمــد للمنتجــات ا لغذائيــة .وتكــون
امل ــواد ا لغذائي ــة ا لعا لي ــة ا لقيم ــة أ ك ــر عرض ــة
مل ــا يق ــوم ب ــه أصح ــاب ا لنواي ــا ا لس ــيئة م ــن
إضاف ــة بدي ــل أرخ ــص إليه ــا أو ا س ــتبدا لها بذل ــك
ا لبدي ــل  .وم ــن ش ــأن ز ي ــادة ا لش ــفافية املرتبط ــة
بتكنولوجيــا قواعــد ا لبيانــات ا لتسلســلية أن
يز ي ــد ع ــى س ــبيل املث ــا ل م ــن صعو ب ــة تضخي ــم
ا ل ــوزن أو ا س ــتبدا ل املكون ــات م ــن دون اكتش ــاف
هو ي ــة م ــن يق ــوم بذل ــك (أنظ ــر ا إلط ــا ر  11. 4ملث ــا ل
عــى تطبيقــات قواعــد ا لبيانــات ا لتسلســلية يف
قطــاع ا لتوابــل) .وميكــن لعــدم ا لقابليــة للتغيــر
يف قواعــد ا لبيانــات ا لتسلســلية أن يكــون راد ًع ــا
أيضً ــا ملامرس ــات س ــيئة متع َّم ــدة أخ ــرى .
وم ــن ش ــأن ز ي ــادة إمكاني ــة التت ّب ــع م ــن خ ــال
قواعــد البيانــات التسلســلية أن يُ ســ ِّه ل التحقــق
مــن مصداقيــة املنتجــات التــي تعتمدهــا خطــط
إص ــدار ش ــهادات االس ــتدامة (أنظ ــر أيضً ــا الج ــزء
الث ــاين ملناقش ــة ح ــول إص ــدار ش ــهادات االس ــتدامة
يف سالســل القيمــة العامليــة ،والجــزء الثالــث
ملناقش ــة ح ــول مش ــاركة املزارع ــن يف تل ــك الخط ــط).
وتو فِّــر املعايــر املســتدامة وعمليــات التوســيم
معلومــات للمســتهلكني عــن األبعــاد البيئيــة
واالجتامعي ــة لإلنت ــاج وميك ــن أن تس ــفر ع ــن تحس ــن

الحواجــز أمــام اســتخدام قواعــد البيانــات
التسلســلية
رغــم إمكانــات تكنولوجيــا قواعــد البيانــات
التسلســلية يف سالســل قيمــة األغذيــة الزراعيــة،
فإنه ــا ال ت ــزال غ ــر مس ــتخدمة ع ــى نط ــاق واس ــع.
و ينبغ ــي ع ــدم تفس ــر ب ــط ء انتش ــارها واألخ ــذ
به ــا ع ــى أن ــه إخف ــاق ،ذل ــك أن تطبي ــق ه ــذه
التكنولوجيــا ميكــن أن يســتغرق عــدة ســنوات
رغ ــم مكاس ــب اإلنتاجي ــة املحتمل ــة يف كث ــر م ــن
الصناعــات 4 4 .وميكــن لتعقــد التكنولوجيــا أن
يش ــكل عقب ــة أم ــام األخ ــذ به ــا؛ فض ـ ًـا ع ــن املتطلب ــات
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اإلطار 11.4
تتب ع التوابل واألعشاب باستخدام تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية
ّ

إىل ع ــدم تنظيم سلس ــلة القيمة وعدم رصدها وافتقارها إىل
وتبي من دراس ــة اس ــتقصائية للزعف ران
التكنولوجيات الفنيةَّ .
يف الهند أن  44يف املائة من العينات ش ــابتها أجزاء مل تكن
مس ــتمدة من ميس ــم نبات الزعف ران أو أجزاء من نباتات أخرى.
وكش ــفت الدراسة االس ــتقصائية نفسها عن عدم تلبية أي من
العين ــات درجتي الج ــودة األوىل أو الثانية التي حددتها املنظمة
الدولية لتوحيد املقاييس.
ويف إط ــار التص ــدي لغش التوابل ،قامت رشكة كويل هاش
( ،)QuillHash) (https://www.quillhash.comوهي رشكة
لتطوير قواعد البيانات التسلس ــلية ،بإنش ــاء أداة التت ّب ع
حل لل رشاء مس ــتند إىل قواعد البيانات
 ،QuillTraceوهي ّ
التسلس ــلية ملواجهة املامرس ــات السيئة التي ت ُرتكب داخل
الصناعة .وبالنظر إىل تس ــجيل كل خطوة من خطوات
السلس ــلة منذ الحصاد حت ــى التغليف يف قاعدة البيانات
التسلس ــلية ،بات من األصعب ع ــى العنارص الفاعلة تضخيم
الكمي ــات يف كل م راحل السلس ــلة .ونظ ًرا إىل تت ّب ع املعلومات
من اإلنتاج حتى نقاط التوزيع ،ت ُس ــاعد أداة  QuillTraceعىل
تحلي ــل األنش ــطة وتخطيطها ،والتحقق من الجودة واألحجام
اس ــتنا ًدا إىل البيانات املستمدة من سلس ــلة القيمة بكاملها.
وباإلضافة إىل ذلك فإن دمج أجهزة إنرتنت األش ــياء للتت ّب ع اآلين
يوفِّ ــر صورة كاملة واضحة لجميع األط راف املعنيني ،ويُ س ـ ِّه ل
إمكاني ــة الوص ــول إىل البيانات أمام أي طرف يف املنظومة يف أي
وقت من األوقات .وميكن أيضً ا إطالع املس ــتهلك النهايئ عىل
مس ــار الزعف ران منذ إنتاج ــه حتى وصوله إىل تاجر التجزئة،
وميكنه بالت ــايل التحقق من مصداقية املنتج.

تُس ــتخدم التوابل واألعش ــاب يف طيف واسع من األغذية
واملنتجات الغذائية وت ُش ــكل رشيحة فريدة داخل قطاع
األغذية .وتوزَّع التوابل واألعش ــاب يف الغالب يف معظمها
مجفف ــة وقليلة املياه ،وترتبط بسالس ــل القيمة الطويلة
واملعق ــدة .وتُزرع يف جميع أنح ــاء العامل ومتر بتفاعالت متعددة
ميك ــن أن تزيد من إمكاني ــة الغش الغذايئ ،مثل التخفيف
محس نات غري معتمدة.
واالستبدال واس ــتخدام ّ
وتتع ــرض التوابل واألعش ــاب للغش الغذايئ نظ ًرا إىل قيمتها
العالي ــة من حيث الوزن ،ومن الصعب عىل املس ــتهلك النهايئ
اكتش ــاف الغش يف املنتج النهايئ .وتتم ثَّل مس ــائل املصداقية
الش ــائعة املرتبطة بغ ــش التوابل يف إضافة ما ييل )1( :منتجات
أقل قيمة (من مواد غريبة أو من املادة نفس ــها ،مثل القش ــور)
وه ــو ما ي ــؤدي إىل تخفيف النكهة وزيادة الحجم)2( ،
«تحس ــينات» اللون غري املعتمدة ،مثل األصباغ التي ت ُس ــتخدم
إلخف ــاء اإلضافات .وتتع ــرض التوابل املطحونة بصفة خاصة
غي التوابل واملادة املس ــتخدمة
للغش ألن طحنها وس ــحقها يُ ِّ
يف الغش ويحولهام إىل مس ــحوق .ومن أمثلة املواد الغريبة
املس ــتخدمة يف تضخيم حجم التوابل املطحونة قش ــور النب
املطحونة والنش ــا ومسحوق الطباش ري.
والزعف ران هو واحد من التوابل األغىل مث ًن ا يف الس ــوق،
وينتج من ميس ــم زهرة الزعف ران املزروع .وقُ ِّدرت قيمة
س ــوق الزعف ران العاملية مببلغ  390مليون دوالر أمرييك يف
ع ــام  ،2017وم ــن املتوقع أن ترتفع إىل حوايل  555مليون دوالر
أمرييك بحلول عام  .2026وهذه الس ــوق هي ال رابعة من
حي ــث الغش الغ ــذايئ يف العامل ،ويرجع ذلك يف جانب كبري منه

املص ــادر2020 ، Hoffman :؛  Mzabri، Addiو2019 ، Berrichi؛  Silvisوآخ ــرون2017 ،؛ 2019 ، Shahbandeh؛
58,57,56,55,54
. 2018 ، The Telegraph
جمي ــع العق ــد 61 .وت ــؤدي القي ــود املفروض ــة ع ــى
حج ــم كت ــل البيان ــات الت ــي ميك ــن إنش ــاؤها يف
وق ــت مع ـ َّـن ومق ــدار تل ــك الكت ــل إىل تقيي ــد ع ــدد
املعام ــات الت ــي ميك ــن إجراؤه ــا يف الثاني ــة الواح ــدة
44
يف قاعــدة البيانــات التسلســلية.
وق ــد يك ــون تطو ي ــر حل ــول قواع ــد البيان ــات
التسلســلية الجديــدة وتنفيذهــا مكل ًف ــا .وبينــا
تع ـ ّـر تكالي ــف إدخ ــال البيان ــات ع ــن االس ــتثامرات
الت ــي تع ــود بفوائ ــد م ــع م ــرور الوق ــت ،م ــن املرجح
أن تواصــل تكاليــف الطاقــة التــي تتطلبهــا
التكنولوجيــا ارتفاعهــا ،مــا يــؤدي إىل نتائــج بيئيــة
ســلبية .ويتطلــب تشــغيل هــذه التكنولوجيــا
تكاليــف كبــرة بســبب الكهربــاء الالزمــة للتحقــق
61
م ــن ع ــدد متزاي ــد م ــن املعام ــات بص ــورة مس ــتمرة.

املهم ــة م ــن حي ــث ق ــدرات املعالج ــة الحاس ــو بية
والتكاليــف املرتبطــة باالحتياجــات الكبــرة مــن
الكهر ب ــاء .وه ــذه مس ــائل م ــن املتوق ــع أن تح ــول
دون األخ ــذ بتكنولوجي ــا الس ــجالت املو زَّع ــة ع ــى
نط ــاق أوس ــع يف امل ــدى القر ي ــب.
وتتم َّي ــز تكنولوجيــا قواعــد البيانــات التسلســلية
بأنهــا تراكميــة ،أي أن ك الً مــن املعامــات يســتند
إىل املعاملــة األخــرى .وتتوقــف مصداقيــة النظــام
ع ــى وج ــود كث ــر م ــن أمن ــاء الس ــجالت لبن ــاء آلي ــة
التواف ــق يف اآلراء والتحق ــق م ــن املعام ــات.
و يتطل ــب ذل ــك س ــعة تخز يني ــة وذاك ــرة حاس ــو بية
كب ــرة ،م ــا ي ــؤدي أيضً ــا إىل تس ــجيل املعام ــات
بش ــكل بط ــيء نس ــب يً ا ك ــون قواع ــد البيان ــات
التسلســلية تحتــاج إىل مزامنــة املعامــات بــن
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اإلطار 12.4
تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية وسالسل قيمة األسماك المستدامة

وس ــجلت تلقائ ًي ا يف أجهزة
واتبعت بطاقة التعريف األس ــاك ُ
مختلفة ُوضعت يف جميع م راحل سلس ــلة القيمة (الس ــفينة
ورصي ــف امليناء ومرف ــق التجهيز) .ويف مرحلة التعبئة،
اس ـتُ بدلت البطاقة برمز االس ــتجابة الرسيعة لتحديد املنتج.
وبين ــا حققت تلك التجرب ــة نتائج واعدة يف مجال التت بّ ع،
مل تخ ـ ُـل من التحديات أيضً ا .ومن تلك التحديات عىل س ــبيل
املثال أنها أكدت الحاجة إىل الرقمنة عىل نطاق واس ــع وش ــامل
يف قطاع يعتمد يف معظمه عىل املس ــتندات الورقية ،مبا يف
ذل ــك داخل الوكاالت الحكومي ــة .وأكدت التجربة أيضً ا أهمية
وج ــود قوة عاملة متخصصة لحل املس ــائل التقنية .وأخ ًريا ،أدى
نه ــج املرشوع املتجه م ــن القاعدة إىل القمة إىل عدم معرفة
املس ــتهلك النهايئ مبصدر األس ــاك ،إذ مل يشارك جميع املشرتين
الدولي ــن يف هذا املرشوع التجريبي.
ومن املتوقع أن يوفِّر الطلب املتزايد من املس ــتهلكني
النهائي ــن عىل املعلومات حاف ًزا يُ ش ــجع الجهات الفاعلة عىل
طول سلس ــلة القيمة عىل األخذ مبامرس ــات صيد أكرث استدامة
وتحقيق الش ــفافية يف كامل السلس ــلة .وهناك مبادرات أخرى
كثرية تس ــتخدم قواعد البيانات التسلس ــلية لتت ّب ع سلسلة
قيمة األغذية البحرية ،ومنها عىل س ــبيل املثال Hyperedger
 ،Sawtoothو*.Balfegó

ازداد الوعي خالل الس ــنوات األخرية باملخاطر التي تش ــكلها
مامرس ــات الصيد غري املس ــتدامة عىل أسامك مثل التونة .وتتسم
أس ــاك التونة بأهمية كبرية نظ ـ ًرا لقيمتها االقتصادية العالية
وتداولها الواس ــع يف التجارة الدولية .وتتعرض إدارتها املس ــتدامة
لتحديات كبرية بس ــبب توزيعاتها الش ــديدة الرتحال واملتداخلة
املناطق يف كثري من األحيان .ويف عام  ،2015ومن بني س ــبعة من
أنواع التونة الرئيس ــية ،أش ــارت التقدي رات إىل صيد  43يف املائة
من األرصدة العاملية مبس ــتويات غري مس ــتدامة بيولوج ًي ا.
ويف ع ــام  ،2018أطلقت املؤسس ــة العاملي ــة للحياة الربية
مرشو ًع ــا تجريب ًي ــا لقواع ــد البيانات التسلس ــلية يف قطاع التونة
يف فيج ــي .وكان اله ــدف من ذلك املرشوع التجريبي إنش ــاء
سلس ــلة إمداد متس ــمة بالش ــفافية وميكن تت ّب عها يف قطاع
أس ــاك التونة وبالتايل تحديد منش ــأ أس ــاك التونة وتشجيع
الحد من انتهاكات حقوق اإلنس ــان .واس ــتخدم املرشوع
مجموع ــة م ــن رموز تحديد الهوي ــة بالرتددات ال راديوية ورموز
االس ــتجابة الرسيع ــة لجمع املعلوم ــات يف جميع م راحل
سلسلة اإلمداد.
و ُح ِّددت لكل س ــمكة تم إنزالها عىل أي س ــفينة صيد بطاقة
وس ــجلت يف قاعدة
تعريف ونُقلت بيانات تعريف األس ــاك ُ
بيانات تسلس ــلية باس ــتخدام جهاز محمول متصل باإلنرتنت.

* أنظر املزيد ع ن  Hyperedger Sawtoothيف هذا ال رابط https://sawtooth.hyperledger.org/examples/seafood.html :وعن  Balfegóيف هذا ال رابط �https://bal
./fego.com/ca/trasabilitat
60,59,45
املص ــادر Kamilaris :وآخ ــرون .2019 ،منظمة األغذية والزراعة2018 ،؛ . 2018 ، Cook

الســتخدام قواعــد البيانــات التسلســلية يف أســواق
امل ــواد الزراعي ــة الغذائي ــة أو يف س ــائر قطاع ــات
االقتص ــاد .وميك ــن أن يؤث ــر ذل ــك ع ــى الفج ــوة
الرقميــة بــن البلــدان والقطاعــات.
وم ــن املتوق ــع تقلي ــص ه ــذه الحواج ــز يف ظ ــل تط ــور
التكنولوجيــا .ولكــن القطاعــن العــام والخــاص
ســيلعبان دو ًرا رئيســيً ا يف تطو يرهــا وتطبيقهــا
يف قط ــاع األغذي ــة والزراع ــة 52 .وس ــتظل مج ــاالت
التنميــة التقليديــة ،مثــل البنيــة التحتيــة
والتعلي ــم ،مب ــا يف ذل ــك مح ــو األمي ــة الرقمي ــة،
أساســية لتمكــن العنــارص الفاعلــة مــن االســتفادة
مــن رقمنــة االقتصــاد وتســهيل اســتيعاب
تكنولوجيــا قواعــد البيانــات التسلســلية.
و يج ــري حال ًي ــا تنفي ــذ برام ــج كث ــرة يف مج ــال قواع ــد
البيانــات التسلســلية يف آن واحــد باســتخدام
مختلــف نُظــم قواعــد البيانــات التسلســلية،

وال يتطلــب اســتخدام تكنولوجيــا قواعــد البيانــات
التسلســلية معرفــة رقميــة أ كــر مــا تتطلبــه
تطبيقــات الهواتــف املحمولــة ،ولكــن تطو يــر
حلــول قواعــد البيانــات التسلســلية يتطلــب درايــة
تكنولوجيــة هائلــة .و يجــري تنفيــذ كثــر مــن
تجــارب قواعــد البيانــات التسلســلية يف سلســلة
قيمــة األغذيــة الزراعيــة يف البلــدان املتقدمــة .وال
ت ــزال البل ــدان النامي ــة متخلف ــة ع ــن الرك ــب يف ه ــذا
االتج ــاه ع ــى الرغ ــم م ــن اإلمكان ــات الت ــي تنط ــوي
عليهــا تلــك التكنولوجيــا بالنســبة إىل هــذه
البل ــدان .و يرج ــع ذل ــك إىل أن تطبيق ــات قواع ــد
البيانــات التسلســلية تتطلــب إمــدادات مســتقرة
م ــن الكهر ب ــاء وطاق ــة لتش ــغيل األجه ــزة ،وذاك ــرة،
و إمكاني ــة النف ــاذ إىل إنرتن ــت ذات رسع ــة عالي ــة،
وق ــوة عامل ــة ماه ــرة ،وه ــي كله ــا عن ــارص ق ــد ال
تك ــون متوف ــرة يف الع ــامل النام ــي .وال متتل ــك جمي ــع
البلــدان قــوة عاملــة تتمتــع باملهــارات املطلو بــة
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بالفع ــل املزارع ــون أصح ــاب الحي ــازات الصغ ــرة وأن
وس ــبل
يز ي ــد م ــن تقو ي ــض قط ــاع الحي ــازات الصغ ــرة ُ
معيشــة ماليــن األشــخاص يف املناطــق الر يفيــة
م ــن البل ــدان النامي ــة .و يواج ــه املزارع ــون أصح ــاب
الحي ــازات الصغ ــرة األ ُم ي ــون بصف ــة خاص ــة مخاط ــر
االس ــتبعاد م ــن االقتص ــاد ال ــذي يش ــهد تح ــولً رقم يً ــا
متزايــ ًد ا .ويف حــن أن بعــض التكنولوجيــات ميكــن
أن يس ــاعد ع ــى تعز ي ــز دم ــج املزارع ــن األ ُم ي ــن
(أنظ ــر اإلط ــار  2 .4ع ــى س ــبيل املث ــال) ال ب ـ ّد م ــن
مضاعف ــة الجه ــود ملح ــو األمي ــة متا ًم ــا وض ــان متت ــع
الجمي ــع بامله ــارات الالزم ــة الس ــتخدام اإلنرتن ــت ع ــى
نح ــو كام ــل وفع ــال.
وميك ــن أن يك ــون االس ــتبعاد م ــن األس ــواق نتيج ــة
غــر مقصــودة للتكنولوجيــات الرقميــة .وميكــن
أن يك ــون ع ــدم االلت ــزام مبتطلب ــات العق ــود يف
قط ــاع الزراع ــة ناج ـ ًـا ع ــن أس ــباب كث ــرة .م ــن ذل ــك
ع ــى س ــبيل املث ــال أن امل ــزار ع ق ــد ال يس ــتطيع
الوف ــاء بالتزامات ــه م ــن حي ــث تقدي ــم كمي ــات
مح ــددة متتث ــل ملعاي ــر ج ــودة مع َّي ن ــة بس ــبب
ظواه ــر الطق ــس الش ــديدة أو اآلف ــات أو األم ــراض
أو االفتق ــار إىل االئت ــان .ويف ه ــذه الحال ــة ميك ــن
لطبيعــة قواعــد البيانــات التسلســلية غــر القابلــة
للتغيــر والعامــة والثابتــة أن تــر باملزارعــن
أصح ــاب الحي ــازات الصغ ــرة األ ك ــر عرض ــة لتل ــك
الصعو ب ــات .وميك ــن أن ي ــؤدي ذل ــك إىل ح ــاالت
جدي ــدة م ــن ع ــدم متاث ــل املعلوم ــات ،وميك ــن أن
يف ــي ذل ــك إىل اس ــتبعاد املزارع ــن م ــن األس ــواق
وبالت ــايل تقيي ــد فرصه ــم يف كس ــب العي ــش .وم ــن
غ ــر الواض ــح حال يً ــا م ــا إذا كان ــت العن ــارص الت ــي
تســتخدم قواعــد البيانــات التسلســلية قــادرة عــى
التك ّي ــف م ــع تل ــك املش ــاكل املحتمل ــة وغريه ــا م ــن
خصوصيــات زراعــة الحيــازات الصغــرة وكيفيــة
تحقي ــق ذل ــك.
وم ــن املتوق ــع أن تؤث ــر رقمن ــة القط ــاع تأث ـ ًرا كب ـ ًرا
ع ــى أس ــواق العامل ــة الزراعي ــة .وميك ــن للتش ــغيل
اآليل أن يقل ــل أو يُ لغ ــي الحاج ــة إىل بع ــض أن ــواع
الوظائ ــف اليدو ي ــة يف املزرع ــة وبع ــض الخدم ــات
الوس ــيطة ،م ــا يز ي ــد م ــن تأث ــر التح ــول الهي ــكيل
عــى العاملــة يف املناطــق الر يفيــة .وســتنحاز
ف ــرص العم ــل الناش ــئة نح ــو الجان ــب األع ــى م ــن
قاع ــدة امله ــارات .وس ــيلزم اكتس ــاب مه ــارات أع ــى
تدر يج ًي ــا ملزاولــة الزراعــة واالنخــراط بفعاليــة
يف سالس ــل قيم ــة األغذي ــة الزراعي ــة يف ظ ــل اتس ــاع
انتشــار التقــدم التكنولوجــي .وســيؤدي ذلــك إىل
ز ي ــادة ف ــرص العم ــل للي ــد العامل ــة املاه ــرة ،ولكن ــه
ميك ــن أن يز ي ــد م ــن تهمي ــش الع ــال ذوي امله ــارات
املنخفضــة .وال بــ ّد للمشــاركة بفعاليــة يف سالســل
قيم ــة األغذي ــة الزراعي ــة أن يك ــون املزارع ــون
والع ــال ع ــى ح ــد س ــواء قادر ي ــن ع ــى الحص ــول عىل
التكنولوجيــات الرقميــة ،وال بــ ّد أن تكــون لديهــم

ومعظمه ــا يف القط ــاع الخ ــاص .أم ــا حل ــول قواع ــد
البيانــات التسلســلية يف القطــاع العــام ،فــا تــزال
متخلف ــة ع ــن الرك ــب .وق ــد يكش ــف ذل ــك ع ــن وج ــود
فرص ــة ضائع ــة لز ي ــادة كف ــاءة السياس ــات الزراعي ــة،
مثــل مدفوعــات الخدمــات البيئيــة أو االمتثــال
ملتطلب ــات س ــامة األغذي ــة وتداب ــر الصح ــة والصح ــة
النباتيــة .و يتطلــب دمــج تكنولوجيــات الســجالت
املوزع ــة متا ًم ــا يف سالس ــل قيم ــة امل ــواد الزراعي ــة
الغذائيــة إمكانيــة التشــغيل املتبــادل بــن ال ُن ظــم
التــي تســتخدمها مختلــف العنــارص (الحكومــات
واملنتج ــون وال ــركاء التجار ي ــون) وب ــن البل ــدانn .

أسئلة مفتوحة ومخاطر محتملة لألسواق
الزراعية والغذائية

بينــا ميكــن للتكنولوجيــا الرقميــة تحقيــق
مكاس ــب كب ــرة ،ال ت ــزال هن ــاك أس ــئلة كث ــرة م ــن
دون إجاب ــة .وال ي ــزال م ــن الصع ــب تو قّ ــع األث ــر
الكامــل للتطبيقــات الرقميــة عــى األســواق
الزراعيــة والغذائيــة.
وال تــزال التكنولوجيــات الرقميــة تواجــه معوقــات
كث ــرة يف اس ــتخدامها ع ــى نط ــاق واس ــع ،وس ــيكون
م ــن األفض ــل اس ــتخدامها يف املج ــاالت الت ــي ميك ــن
أن تع ــود فيه ــا بفوائ ــد ال ميك ــن للتقني ــات األخ ــرى
تقدميه ــا .و ينطب ــق ذل ــك أولً وقب ــل كل يشء ع ــى
الح ــاالت الت ــي ميك ــن فيه ــا معالج ــة إخفاق ــات
الس ــوق بص ــورة مب ــارشة وفعال ــة؛ وثان ًي ــا يف الح ــاالت
الت ــي تحق ــق فيه ــا مكاس ــب كب ــرة يف الكف ــاءة
للجميــع .وثال ثًــا ،خاصــة يف حالــة قواعــد البيانــات
التسلس ــلية ،حيث ــا تك ــون الثق ــة ب ــن األط ــراف
62
مفقــودة.
وهن ــاك تس ــاؤالت كث ــرة ومخاط ــر محتمل ــة
بحاج ــة إىل معالج ــة يف س ــياق األس ــواق الزراعي ــة
والغذائي ــة .وترتب ــط ه ــذه التس ــاؤالت بآث ــار
التكنولوجيــات الرقميــة عــى املشــاركة يف الســوق
والقضايــا املتعلقــة بالبيانــات وقــوة الســوق.

ف
ت
ال� تؤثر عىل المشاركة ي� السوق
المخاطر ي

ميكــن للتكنولوجيــات الرقميــة أن تو فِّــر عوامــل
التمكــن لجميــع العنــارص الفاعلــة يف سلســلة
القيم ــة  -مب ــا يف ذل ــك املزارع ــن أصح ــاب الحي ــازات
الصغ ــرة يف البل ــدان النامي ــة  -ع ــن طر ي ــق تقلي ــص
تكالي ــف املعام ــات وتقلي ــل الحواج ــز أم ــام دخ ــول
األســواق .وميكنهــا يف الوقــت نفســه أن تســتبعد
م ــن الس ــوق املزارع ــن أصح ــاب الحي ــازات الصغ ــرة
الذيــن ال يســتطيعون تح ّم ــل التكاليــف األ َّو ليــة
املطلو بــة للمشــاركة يف االقتصــاد الرقمــي أو
الذي ــن يفتق ــرون إىل امله ــارات الت ــي مت كّنه ــم م ــن
القي ــام بذل ــك .وميك ــن لالس ــتبعاد م ــن االقتص ــاد
الرقمــي أن يفاقــم التحديــات التــي يواجههــا
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وميكــن لهــذه املعلومــات املناخيــة ا لذكيــة
ا لخاص ــة مبواق ــع مع َّي ن ــة أن تع ــود بفوائ ــد كب ــرة
ومس ــتدا مة ع ــى املزا رع ــن واملجتم ــع بصف ــة عام ــة.
و يف ا لبلــدان املتقد مــة  ،يُ شــا رك ا لقطــاع ا لخــاص ،
مث ــل كب ــا ر م ــوردي ا لب ــذو ر وامل ــواد ا لكيميائي ــة
ومصنعــو ا آل الت ا لزراعيــة  ،با لفعــل يف هــذه
ا لتطبيقــات ا البتكا ر يــة «للزراعــة ا لذكيــة»
املعتمــدة عــى ا لبيانــات ا لضخمــة .وق ّد مــت تلــك
ا لــركات ا ســتثامرات ضخمــة يف ا لتكنولوجيــات
وا لخد مــات ا لرقميــة  ،مســتفيدة مــن وفــورات
ا لحج ــم وأس ــهمها يف ا لس ــوق  .وتق ــوم  ،م ــن خ ــا ل
ا لعديــد مــن ا لتكنولوجيــات وا ألجهــزة ا لرقميــة ،
بجم ــع املعلوم ــات ع ــن املامرس ــات ا لزراعي ــة
وا لعملي ــات ا لت ــي يق ــوم به ــا عمالؤه ــا ،وكذل ــك
بيان ــات ع ــن ا لطق ــس وظ ــروف ا لرتب ــة .وتق ــوم
ا لــركات مبعا لجــة هــذه ا لبيانــات وتحليلهــا
ونقــل املعرفــة املنبثقــة عنهــا إ ىل عمالئهــا.
و ت ُع ــزز ا ل ــركات با لت ــايل كف ــاء ة ا إلنت ــاج وتو فِّ ــر
يف كث ــر م ــن ا لح ــا الت فوائ ــد أ ك ــر ،مث ــل ا لحف ــاظ
ع ــى امل ــوا رد ا لطبيعي ــة وا لح ــد م ــن ا س ــتخدام
ا ألس ــمدة واملبي ــدات .و يحق ــق أيضً ــا بي ــع املدخ ــات
ا البتكا ر يــة وتوفــر ا لدرايــة ا لفنيــة املحــددة
للمزا رعــن مــن خــا ل ا لتكنولوجيــات ا لرقميــة
عائ ـ ًد ا له ــذه ا ل ــركات ا لت ــي تحميه ــا يف كث ــر م ــن
ا ألحي ــان ب ــراء ات ا الخ ــراع وحق ــوق ا لن ــر  -و إ الّ مل ــا
كان ل ــدى ا ل ــركات حاف ــز يُ ش ــجعها ع ــى املش ــا ركة
يف ا لبحــث يف تلــك ا لتكنولوجيــات وتطو يرهــا.
وم ــع ذل ــك ،أث ــارت طبيع ــة تل ــك البيان ــات وملكيته ــا
مخ ــاوف؛ والواق ــع أن الطي ــف ال ــذي يغط ــي
البيانــات الشــخصية والعامــة متســع بدرجــة كبــرة.
فع ــى أح ــد طرفي ــه توج ــد البيان ــات املفتوح ــة
املجانيــة التــي ميكــن للجميــع الحصــول عليهــا
وميك ــن أن تس ــاعد ع ــى ترس ي ــع التنمي ــة املدفوع ــة
بالبيان ــات .و وع ــى الجان ــب اآلخ ــر ،هن ــاك البيان ــات
الخاصــة املرتبطــة عمو ًم ــا باملعلومــات الشــخصية
للف ــرد الت ــي ينبغ ــي ع ــدم إتاحته ــا إ الّ عندم ــا
يواف ــق الش ــخص ع ــى ذل ــك مبح ــض إرادت ــه .و ت ُجم ــع
م ــن خ ــا ل التكنولوجي ــات الرقمي ــة أس ــئلة ع ــن
ملكي ــة البيان ــات ع ــر ه ــذا الطي ــف ،و ينطب ــق ذل ــك
مث ـ ًـا ع ــى البيان ــات الت ــي يولده ــا جه ــاز إنرتن ــت
األش ــياء يف مزرع ــة م ــا و يعالجه ــا و يحلله ــا بع ــد
ذل ــك م ــوردو املدخ ــات أو رشكات أخ ــرى.
و تُســاهم املخــاوف بشــأن ملكيــة البيانــات
و إمكانيــة نقلهــا والخصوصيــة والثقــة
واملوثوقيــة يف العالقــات التجار يــة التــي تحكــم
الزراع ــة الذكي ــة ،يف إحج ــام املزارع ــن ع ــن األخ ــذ
بالتكنولوجيــات الرقميــة .و يتعــن بــذل املز يــد

امله ــارات الت ــي مت كّنه ــم م ــن اس ــتخدامها .وس ــيكون
م ــن األس ــايس تعز ي ــز بن ــاء الق ــدرات ومح ــو األمي ــة
الرقميــة للقــوة العاملــة عــى جميــع مســتو يات
سالس ــل قيم ــة امل ــواد الزراعي ــة الغذائي ــة.

جمع البيانات ومسائل الخصوصية
والفجوات التنظيمية
تتصــدر إدارة البيانــات الشــواغل الحاليــة املتصلــة
بالتكنولوجيــا الرقميــة ،و تُشــكل أجــواء عــدم الثقــة
الت ــي تخ ِّي ــم ع ــى مس ــائل البيان ــات عقب ــة كب ــرة أم ــام
رقمن ــة الزراع ــة .وق ــام املزارع ــون ع ــى امت ــداد عدة
ق ــرون بتولي ــد املعلوم ــات يف مج ــال الزراع ــة ونرشه ــا
واس ــتخدامها .وبات ــت الزراع ــة من ــذ الق ــرن التاس ــع
ع ــر تعتم ــد ع ــى البيان ــات  -أي املعلوم ــات الت ــي
ت ــم جمعه ــا وتحليله ــا ونرشه ــا .م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل
املث ــال أن إنش ــاء وزارة الزراع ــة يف الوالي ــات املتح ــدة
يف ع ــام  1862أف ــى إىل إص ــدار تقاري ــر س ــنو ية
نُ ــرت م ــن خالله ــا ،باالس ــتناد إىل املس ــوح الوطني ــة،
معلوم ــات ع ــن الغ ــال واألس ــعار ومامرس ــات الزراع ــة
الجدي ــدة .ويف ع ــام  1905عندم ــا أنش ــئ املعه ــد
ال ــدويل للزراع ــة  -ال ــذي كان الس ــلف ملنظم ــة
األغذي ــة والزراع ــة  -أتيح ــت معلوم ــات ع ــن اإلنت ــاج
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والتج ــارة واألس ــعار يف الع ــامل.
وأحدثــت التكنولوجيــا الرقميــة ثــورة يف عمليــة
جم ــع البيان ــات الت ــي ظل ــت بص ــورة تقليدي ــة
عمليــة مكلفــة ومط َّو لــة ،كــا أســفرت التكنولوجيــا
الرقمي ــة ع ــن رص ــد البيان ــات اآلني ــة وجمعه ــا
باس ــتخدام الحواس ــيب والهوات ــف الذكي ــة واإلنرتن ــت
وأجه ــزة إنرتن ــت األش ــياء .وتتو لَّ ــد ع ــن كل ش ــخص
كمي ــات هائل ــة م ــن البيان ــات الش ــخصية الت ــي
ميك ــن ،ضم ــن ا ألُ ط ــر القانوني ــة الس ــليمة ،أن تك ــون
مفي ــدة للقطاع ــن الع ــام والخ ــاص .وت ــزداد باط ــراد
كثافــة اســتخدام البيانــات يف جميــع القطاعــات
االقتصادي ــة ،مب ــا فيه ــا قط ــاع األغذي ــة والزراع ــة.
وتختلــف البيانــات الضخمــة عــن البيانــات
«التناظر يــة» التــي كان يتــم جمعهــا وتحليلهــا
م ــن قب ــل س ــوا ًء م ــن حي ــث الحج ــم أو اإلمكان ــات
بالنســبة إىل التحليــل .ومــن شــأن تحليــل تلــك
البيان ــات أن يُ لق ــي أض ــوا ًء ع ــى األمن ــاط الخفي ــة
أو العالق ــات غ ــر املتوقع ــة الت ــي ميك ــن أن تدع ــم
صن ــع الق ــرار .م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــال أن
تحليــل بيانــات الطقــس واملحاصيــل يف قطــاع
الزراع ــة لف ــرة ع ــر س ــنوات يف كولومبي ــا كش ــف
ع ــن أمن ــاط مح ــددة آلث ــار التقلب ــات املناخي ــة
ع ــى غ ــال األر زّ .وميك ــن له ــذا التحلي ــل أن يدع ــم
التنبــؤات الدقيقــة الخاصــة مبواقــع مع يَّ نــة وأن
يو فِّ ــر املش ــورة للمزارع ــن لتغي ــر مواعي ــد الزراع ــة
واالس ــتفادة م ــن الطاق ــة الشمس ــية املث ــى أثن ــاء
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مرحلــة ال ُن ضــج.

و من ذلك عىل سبيل املثال أن مبادرة البيانات العاملية املفتوحة للزراعة والتغذية
تسعى إىل دعم الجهود العاملية لجعل البيانات ذات الصلة بالزراعة والتغذية متاحة
وميكن الحصول عليها وقابلة لالستخدام عىل نطاق العامل من دون قيود.
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اإلطار 13.4
المنتدى العالمي لألغذية والزراعة والمنصة الدولية لألغذية والزراعة الرقمية

املنتدى العاملي لألغذية والزراعة مؤمتر دويل س ــنوي يضم
وزراء الزراعة وممثلني رفيعي املس ــتوى من املنظامت الدولية
واملجتمع املدين والقطاع الخاص .ويُ ش ــكل هذا املنتدى الذي
يس ــتمر ثالثة أيام وتس ــتضيفه الوزارة االتحادية األملانية
لألغذي ــة والزراعة يف برلني ،منصة عاملية ملناقش ــة القضايا
الحاس ــمة ملس ــتقبل األغذية والزراعة يف العامل من زوايا مختلفة
وللتوص ــل إىل حل ــول عاملية .وإزاء هذه الخلفية ،أقر بيان وزراء
الزراعة املش ــاركني يف املنتدى العاملي لألغذية والزراعة لعام
 2019مب ــا تنطوي عليه رقمنة الزراعة من إمكانات للمس ــاهمة
ع ــى أكمل وجه يف تحقيق أهداف التنمية املس ــتدامة .وطلب
البيان أن تبحث منظمة األغذية والزراعة وس ــائر املنظامت
الدولية يف إمكانية إنش ــاء منتدى ش ــامل للرتكيز عىل التطبيقات
الرقمية يف الزراعة ومناقش ــة فوائدها ومخاطرها عىل حد س ــواء.
وميك ــن للتقنيات الرقمية أن تعزز الزراعة املس ــتدامة،
ولكنه ــا ق ــد تنطوي أيضً ا عىل مخاط ر .من ذلك عىل س ــبيل املثال
وس ــبل تبادل البيانات
أن حامية البيانات الش ــخصية والخاصة ُ
ال تزال تُش ــكل عنارص مث ــرة للقلق .وتنطوي الرقمنة يف كثري
من األحيان عىل اس ــتخدام مك ثَّــف للبيانات وتتطلب أُط ًرا
سياس ــية وتنظيمية قوية لبناء الثق ــة يف تطبيقات التكنولوجيا
الرقمية .ويف ضوء اعتامد الزراعة عىل البيانات فإن اس ــتخدام
التكنولوجي ــا الرقمية ،مثل البيان ــات الضخمة وتطبيقات الذكاء
االصطناع ــي ،ميك ــن أن يؤثر تأث ًريا كب ًريا عىل إدارة املزارع وكذلك
عىل األس ــواق .وميكن أيضً ا للتكنولوجيات الرقمية يف املدى
البعي ــد أن تؤثر عىل هياكل امل ــزارع والعاملة الزراعية ،وميكنها
بالت ــايل إح ــداث تغيري اقتصادي واجتامعي يف القطاع.
وبن ــا ًء ع ــى طلب من املنتدى العامل ــي لألغذية والزراعة
لع ــام  ،2019اقرتحت منظمة األغذي ــة والزراعة ومنظامت
دولية أخرى إنش ــاء منصة ش ــاملة لتيس ــر النقاش حول
التكنولوجي ــات الرقمي ــة والزراع ــة  -وهو املنتدى الدويل
لألغذي ــة والزراعة الرقمية .وسيش ــمل املنتدى املقرتح
الحكوم ــات ،ومنظامت املزارعني ،والقط ــاع الخاص ،واملنظامت
الدولي ــة ،واملجتم ــع املدين ومجتم ــع املعرفة ،من أجل بحث

ُس ــبل تعظيم فوائ ــد التكنولوجيا الرقمية للزراع ــة والتقليل
إىل أقىص ح ـ ّد من مخاطرها.
ويف يناير/كان ــون الث ــاين  ،2020تناول اجتامع وزراء الزراعة يف
املنت ــدى العامل ــي لألغذية والزراعة اق رتاح إنش ــاء املنصة الدولية
لألغذي ــة والزراعة الرقمي ــة .وأق ّر وزراء الزراعة بأ ّن دخول
هذه املنصة إىل س ــاحة املبادرات الدولية سيس ـ ّد الفجوات
يف فه ــم آث ــار التكنولوجيا الرقمية عىل الزراعة وس ــيعالج
االحتياج ــات األك ــر إلحا ًح ا التي يتطلبه ــا النظام الغذايئ.
وتهدف املنصة بش ــكل أس ــايس إىل توفري ح يّ ز مش ــرك لجميع
أصح ــاب املصلحة وتيس ــر املناقش ــات وتحقيق التقارب بني
وجه ــات النظ ــر .وميكن لهذه املناقش ــات أن تفيض إىل توافق يف
اآلراء بش ــأن اإلج ـراءات والخطوط التوجيهي ــة الطوعية القامئة
ع ــى البح ــوث والتوصيات وأفضل املامرس ــات للحكومات يف ما
يتصل ب أُطر السياس ــات.
ومن األهداف املهمة األخرى للمنتدى س ــد الفجوة بني
املنتدي ــات العاملية املعني ــة باالقتصاد الرقمي ومنتديات
تحول يف
األغذي ــة والزراعة .وتح ــدث التكنولوجيات الرقمية ً
االقتص ــاد واملجتمع وتؤث ــر تحدي ًدا عىل الزراعة ،وهناك حاجة
إىل زيادة الوعي لدى صانعي سياس ــات االقتصاد الرقمي .من
ذلك عىل س ــبيل املثال أن مؤمتر القمة العاملي الذي نظمه
االتحاد الدويل لالتصاالت تحت ش ــعار «الذكاء االصطناعي من
أجل املصلحة العامة» ينبغي أن يش ــمل أيضً ا مناقش ــات حول
تأث ـرات الذكاء االصطناع ــي عىل الزراعة (وما يرتبط بها من
مب ــادئ طوعية ميكن أن تضمن تحقيق تنمية زراعية مس ــتدامة
من خالل الذكاء االصطناعي)؛ وس ــتكفل املنصة إدراج الزراعة
يف املناقش ــات والتوافق العام ح ــول الخطوط التوجيهية العامة
لل ــذكاء االصطناعي ومعايريه وقواعده.
وس ــتكون لنطاق املنتدى الدويل لألغذية والزراعة الرقمية
املق ــرح ووظيفته آث ــار كبرية عىل زيادة الفوائد اإليجابية
للرقمنة يف قطاع األغذية والزراعة ،ما سيس ــاهم يف تحس ــن
ُس بل املعيش ــة الريفية واالقتصادات املحلية.

املص ــادر :بت ــرف من منظمة األغذية والزراع ــة2020 ،؛ املنتدى العاملي لألغذية والزراعة. 2020 ،
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التناف ــي 4 4 .وميك ــن م ــن حي ــث املب ــدأ أن ت ــؤدي
ز ي ــادة املعلوم ــات والق ــدرة ع ــى االلت ــزام باتفاق ــات
األس ــعار م ــن خ ــا ل العق ــود الذكي ــة وخف ــض
تكالي ــف املعام ــات والوص ــول إىل األس ــواق أن يع ــزز
كث ـ ًر ا م ــن املنافس ــة يف األس ــواق .و ينط ــوي ذل ــك
عمو ًم ــا ع ــى تراج ــع مخاط ــر الس ــلوك التواطئ ــي
غ ــر التناف ــي ،وذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــال عندم ــا
تتف ــق ال ــركات يف م ــا بينه ــا ع ــى ع ــرض س ــعر مع ـ َّـن
للمزارع ــن م ــن أج ــل ز ي ــادة أرباحه ــا.
وم ــن الصع ــب الحص ــول ع ــى املعلوم ــات يف الع ــامل
التناظ ــري بس ــبب ع ــدم متاث ــل املعلوم ــات .وال
ميكــن للــركات مراقبــة الكميــات التــي يشــر يها
منافس ــوها أو األس ــعار املدفوع ــة .ول ــي تتواط ــأ
ال ــركات ف ــإن عليه ــا أن تتواص ــل وتواف ــق ع ــى
تنس ــيق س ــلوكها يف الس ــوق 6 8 .و ينتف ــي ع ــدم متاث ــل
املعلومــات يف عــامل قواعــد البيانــات التسلســلية،
وميك ــن أن يُ س ـ ِّه ل ذل ــك الس ــلوك التواطئ ــي وغ ــره
م ــن أش ــكال الس ــلوك غ ــر التناف ــي بط ــرق ع ـ ّد ة.
وعن ــد تطبي ــق املعلوم ــات املتاح ــة يف ع ــامل قواع ــد
ا لبيانــات ا لتسلســلية عــى ا لنــاذج ا القتصاديــة
يتبــن مــن ا لتحليــل أن
للســلوك غــر ا لتنافــي ،
َّ
قواعــد ا لبيانــات ا لتسلســلية ميكــن أن تفــي
نظر يً ــا إ ىل تواط ــؤ ضمن ــي  .و يُ ش ــر ا لتواط ــؤ
ا لضمن ــي يف ه ــذه ا لحا ل ــة إ ىل ا إلج ــراء ات غ ــر
املعلنــة ا لتــي تتخذ هــا ا لــركات للتقليــل إ ىل
أدىن ح ــد م ــن ا لس ــلوك ا لتناف ــي وميك ــن أن تؤث ــر
ع ــى ا ألس ــعا ر أو ا لكمي ــات و با لت ــايل ا لرف ــاه.
وه ــذا ا لن ــو ع م ــن ا لتواط ــؤ ميك ــن أن يش ــبه تواط ــؤ
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ا لتكتــات ا الحتكا ر يــة.
و ت ُس ـ ِّه ل املعلوم ــات املتاح ــة م ــن خ ــال قواع ــد
البيانــات التسلســلية عــى الــركات اســتنباط
ســلوك منافســيها .وبالنظــر إىل أن الــركات،
ميك ــن أن تراق ــب إج ــراءات كل منه ــا آن ًي ــا ،ميك ــن
متابع ــة املعام ــات وتحدي ــد الح ــاالت الت ــي تنح ــرف
فيه ــا رشك ــة م ــا ع ــن الس ــلوك التناف ــي .وميك ــن أن
يتي ــح ذل ــك إمكاني ــة التدخ ــل الس ــتعادة الق ــدرة
التنافس ــية أو الفرص ــة لالنض ــام إىل اإلج ــراء غ ــر
التناف ــي م ــن أج ــل تعظي ــم األرب ــاح ،وه ــو م ــا يُ ش ــكل
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تواطــ ًؤ ا ضمن يً ــا.
وميك ــن م ــن الناحي ــة النظر ي ــة أن يح ــدث التواط ــؤ
الضمنــي داخــل قاعــدة البيانــات التسلســلية إذا
رأت مث ـ ًـا رشك ــة م ــا رشك ــة أخ ــرى تق ـ ِّد م عقو ًد ا إىل
املزارع ــن مقاب ــل كمي ــات مح ــددة بس ــعر منخف ــض،
وب ــدلً م ــن ضب ــط مس ــتو يات األس ــعار وف ًق ــا للع ــرض
والطل ــب فإنه ــا تق ــرح أس ــعا ًرا أدىن للمزارع ــن.
وميك ــن لع ــدد ال ــركات املش ــاركة يف قاع ــدة
البيانــات التسلســلية أن يؤثــر عــى تلــك النتائــج
النظر ي ــة .م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــال أن ع ــدد
الــركات املشــاركة يف قواعــد البيانــات التسلســلية

» إلنش ــاء نُظ ــم تعال ــج مس ــائل الخصوصي ــة م ــن دون
املســاس باالبتــكار والتقــدم التكنولوجــي .ومــن
األمثل ــة ع ــى ذل ــك أن منظ ــات املزارع ــن ورشكات
التكنولوجيــا الزراعيــة يف الواليــات املتحــدة
األمر يكي ــة اتفق ــت يف ع ــام  2 014ع ــى مجموع ــة
مــن مبــادئ الخصوصيــة واألمــن للبيانــات الضخمــة
الت ــي تح ـ ِّد د طر يق ــة جم ــع ه ــذه املعلوم ــات
وحاميتهــا وتبادلهــا .ز و يُ ــدرك صانعــو السياســات
يف كثــر مــن البلــدان الحساســيات املحتملــة
الت ــي ينط ــوي عليه ــا اس ــتخدام بيان ــات املزارع ــن
وتخز ينه ــا ،ولك ــن م ــن الصع ــب ع ــى الترش يع ــات
مواكبــة وتــرة االبتــكار التكنولوجــي .ومل يتوقــف
العم ــل يف ه ــذا املج ــال ،وال ي ــزال هن ــاك الكث ــر م ــا
ينبغ ــي القي ــام ب ــه (أنظ ــر اإلط ــار .)13.4

التنافس
غ�
المخاطر المصاحبة للسلوك ي
ي

املنافس ــة رضور ي ــة لالس ــتفادة م ــن الفوائ ــد الت ــي
توفره ــا األس ــواق ولتعز ي ــز النم ــو االقتص ــادي.
و ينبغ ــي لألس ــواق أن تك ــون ق ــادرة ع ــى املنافس ــة
م ــن أج ــل املس ــاهمة يف تخصي ــص امل ــوارد الت ــي
ميكنهــا ،إىل جانــب السياســات واللوائــح
التنظيميــة الفعالــة ،أن تعــزز التنميــة
املســتدامة .وميكــن للتكنولوجيــات الرقميــة
أن تؤث ــر ع ــى املنافس ــة يف األس ــواق الزراعي ــة
والغذائي ــة .وتؤث ــر طر يق ــة إع ــداد قواع ــد البيان ــات
التسلســلية تحديــ ًد ا عــى املعلومــات املتاحــة
للمش ــاركني ،وميك ــن أن تش ــمل مجموع ــة كب ــرة م ــن
اآلث ــار ع ــى الق ــدرة التنافس ــية.
م ــن ذل ــك ع ــى س ــبيل املث ــال أن قواع ــد البيان ــات
التسلســلية ميكــن أن تتيــح الوصــول إىل ســجالت
املعام ــات الت ــي تو فِّ ــر معلوم ــات ع ــن س ــمعة
ـر بالت ــايل املنافس ــة.
املوردي ــن ،وميك ــن أن تُي ـ ِّ
وباإلضاف ــة إىل ذل ــك ف ــإن اس ــتخدام تواف ــق اآلراء
الالمركــزي يف قاعــدة البيانــات التسلســلية مــن
أج ــل التحق ــق م ــن املعام ــات يتجن ــب آلي ــات
س ــيطرة الط ــرف الثال ــث الت ــي تتطل ــب عامل ــة
كثيف ــة ومتتل ــك يف كث ــر م ــن األحي ــان ق ــوة س ــوقية
كب ــرة .ولك ــن ميك ــن أيضً ــا لقواع ــد البيان ــات
التسلســلية ،بحكــم طبيعتهــا ،أن تكــون مص َّم مــة
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رس يــة معلومــات مع يَّ نــة.
بطر يقــة تكفــل ّ
يتجس ــد ذل ــك بوض ــوح يف العم ــات املش ــفرة ،مث ــل
و َّ
البتكو ي ــن ،الت ــي ميك ــن لألش ــخاص الذي ــن ال يرغب ــون
يف الكشــف عــن هو يتهــم اســتخدامها.
وميك ــن للطاب ــع الالمرك ــزي ال ــذي تتس ــم ب ــه قواع ــد
يحس ــن املنافســة مــن
البيانــات التسلســلية أن
ِّ
خ ــا ل ز ي ــادة املعلوم ــات ،ولكن ــه يث ــر أيضً ــا مخ ــاوف
جدي ــدة بش ــأن إمكاني ــة االنح ــراف ع ــن الس ــلوك
ز أنظ رhttps://www.fb.org/newsroom/farmers-agriculture-technology-pro� :
.viders-reach-agreement-on-big-data-privac
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ا لتواط ــؤ ا لضمن ــي أو تصحيح ــه م ــن خ ــا ل قواع ــد
ا لبيانــات ا لتسلســلية بعــض ا لوقــت.
و ينبغــي للحكومــات أن تركــز عــى توفــر
ُيــر
بيئــة متكينيــة تُشــ ِّج ع ا لداخلــن ا ل ُج ــدد و ت ّ
ا البتــكا ر ونــر ا لتكنولوجيــات ا لرقميــة .ومــن
ب ــن ا لخي ــا رات املقرتح ــة ملن ــع ا لتواط ــؤ يف قواع ــد
ا لبيانــات ا لتسلســلية أن يكــون أمنــاء ا لســجالت
ا لذي ــن يو لّ ــدون ا لتواف ــق يف ا آلراء منفصل ــن ع ــن
ا لــركات املشــا ركة 4 3 .وميكــن حا ل يً ــا ملســتخد مي
قواعــد ا لبيانــات ا لتسلســلية ا لقيــام بــدو ر أمــن
ا لس ــجل وميكنه ــم بذل ــك ا لحص ــول ع ــى جمي ــع
املعلومــات املتاحــة.
وميك ــن أيضً ــا ملراجع ــة س ــلوك أمن ــاء الس ــجالت يف
قاعــدة البيانــات التسلســلية أو إضافــة أمنــاء
س ــجالت تنظيمي ــن أن يحاف ــظ ع ــى الق ــدرة
التنافســية .و يــرى البعــض إمكانيــة برمجــة
تطبيقــات قواعــد البيانــات التسلســلية لتقييــد
تب ــادل املعلوم ــات ،ولك ــن ذل ــك س ــيتحقق ع ــى
حس ــاب تقلي ــل ج ــودة تواف ــق اآلراء ومن ــع اس ــتخدام
العقــود الذكيــة نظــ ًرا إىل تعــذر إمكانيــة التثبــت
م ــن البيان ــات (املش ـ ّف رة) 4 3 .وم ــن ش ــأن اللج ــوء إىل
البيان ــات املش ـ ّف رة أن يلغ ــي أيضً ــا إح ــدى املي ــزات
الرئيســية الســتخدام تكنولوجيــا قواعــد البيانــات
التسلســلية ،وهــي ز يــادة الشــفافية.
و يتع ـ ّـن القي ــام مبز ي ــد م ــن العم ــل لفه ــم م ــا تش ــكله
التكنولوجيــات الرقميــة مــن مخاطــر بالنســبة
لق ــوة الس ــوق و إمكاني ــة الس ــلوك التواطئ ــي وكذل ــك
املعلومــات املتعلقــة باالحتــكارات الرقميــة بصــورة
أعــم .وســتحتاج الحكومــات إىل تجهيــز نفســها
لتنظيــم االقتصــاد الرقمــي بفعاليــة .ومــن األهميــة
امللحــة بلــورة فهــم عميــق للتكنولوجيــات
املتطــورة التــي ستشــكّل مســتقبلنا داخــل وكاالت
مكافحــة االحتــكار واملنافســة .و يحتــاج ذلــك إىل
االس ــتثامر يف ز ي ــادة الكف ــاءات التقني ــة الت ــي
تحتــاج إليهــا العنــارص التنظيميــة واملكلفــة
باإلنفــاذ لفهــم تكنولوجيــا قواعــد البيانــات
التسلســلية وكشــف التواطــؤ وردعــه.
وس ــيلزم تطو ي ــر ا ألُ ط ــر القانوني ــة قب ــل أن
يتجاوزه ــا الزم ــن وتصب ــح غ ــر ق ــادرة ع ــى معالج ــة
املخاط ــر املذك ــورة أع ــاه .وم ــن امله ــم يف الوق ــت
نفس ــه التأ ك ــد م ــن أن الترش يع ــات ال تق ـ ِّو ض
االســتثامر واالبتــكار التكنولوجــي .وستشــكل
تلبي ــة ه ــذه االحتياج ــات املتضارب ــة تحد يً ــا م ــن
تحديــات املســتقبلn .

املفتوح ــة الت ــي ميك ــن دخوله ــا ب ــدون إذن ق ــد يك ــون
كبــ ًر ا باملقارنــة مــع قواعــد البيانــات التسلســلية
املق ّي ــدة الت ــي ال ميك ــن دخوله ــا إ الّ ب ــإذن .وم ــع
ذل ــك ،ميك ــن لل ــركات ،يف ظ ــل تط ــور التكنولوجي ــا،
أن تحص ــل ع ــى إمكاني ــة معالج ــة كمي ــات كب ــرة
مــن البيانــات وتحليلهــا يف قاعــدة البيانــات
يــر
التسلســلية يف
الوقــت شــبه الحقيقــي ،مــا يُ ِّ
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التواطــؤ الضمنــي.
وميكــن أيضً ــا برمجــة قواعــد ا لبيانــات ا لتسلســلية
عــن قصــد لتيســر ا لســلوك ا لتواطئــي  .وتتيــح
ا لتكنولوجيــا إمكانيــة إنشــاء عقــود ذكيــة
(م ــن خ ــا ل رم ــز ا لتنفي ــذ ا ل ــذايت) ت ُنس ــق وتن ظِّ ــم
ا لس ــلوك ا لتواطئ ــي ب ــن عن ــارص فا عل ــة كث ــرة ،
م ــا يز ي ــد م ــن ق ــدرة كل متواط ــئ ع ــى املش ــا ركة
يف س ــلوك املتواطئ ــن ا آلخر ي ــن  6 7 .و يتس ــنى ذل ــك
م ــن خ ــا ل إدخ ــا ل «سالس ــل جانبي ــة» تخ ـ َّز ن
املعلوم ــات ا لرس ي ــة با لت ــوازي م ــع قا ع ــدة ا لبيان ــات
ا لتسلســلية ا لرئيســية.
وباإلضاف ــة إىل ذل ــك ،يُ ش ــر بع ــض املحلل ــن إىل
أن العق ــود الذكي ــة ميك ــن أن تز ي ــد م ــن اس ــتقرار
تلــك االتفاقــات التواطئيــة غــر الضمنيــة .وميكــن
للعق ــود الذكي ــة ب ــن ال ــركات أن تتضم ــن رشو طً ــا
تق ــي باملعاقب ــة تلقائ يً ــا ع ــى االنحراف ــات ع ــن
الس ــلوك التواطئ ــي ،م ــا يُ ع ــزز الحواف ــز الت ــي ت ُش ـ ِّج ع
املش ــاركني ع ــى االلت ــزام بذل ــك الس ــلوك وز ي ــادة
67
اســتقرار االتفــاق التواطئــي.
وميكــن أن تؤثــر تكنولوجيــا قواعــد ا لبيانــات
ا لتسلســلية أيضً ــا عــى طبيعــة ا لرقابــة
ا لتنظيميــة وخيا را تهــا .وتســتخدم قواعــد
ا لبيانــات ا لتسلســلية أســاء مســتعا رة
للمســتخد مني مــا يجعــل مــن ا لصعــب تحديــد
وتقص يهــم  .وميكــن ترميــز املعامــات
املشــا ركني
ّ
بحي ــث ال تظه ــر إ الّ لألط ــراف املعني ــة 6 7 .وم ــن
ناحيــة أخــرى  ،ميكــن للجهــات ا لتنظيميــة املعنيــة
مبكافحــة ا الحتــكا ر واملنافســة أن تحصــل عــى
املعلومــات يف قواعــد ا لبيانــات ا لتسلســلية ،
وميكنهــا با لتــايل مراقبــة تفاصيــل ســلوك ا لســوق
 و بنف ــس ا لطر يق ــة ا لت ــي ميك ــن م ــن خال له ــالل ــركات ا س ــتنباط ح ــا الت ا النح ــراف ع ــن ا لس ــلوك
ا لتنافــي  ،ميكــن للمنظمــن مراقبــة ا لســلوك ا لــذي
يع ـ ّـر ع ــن تواط ــئ  .غ ــر أن ا إلج ــراء ات ا لقانوني ــة
املتخــذة ملكافحــة ا لتواطــؤ ا لضمنــي يف قواعــد
ا لبيانــات ا لتسلســلية ليســت با ألمــر ا ليســر.
وس ــتتطلب بل ــورة م ــدى ق ــدرة املنظم ــن ع ــى من ــع
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الملحق
الجدول ألف1.
تعاريف مجاميع األغذية على النحو الوارد في الجزء األول ،التجارة بحسب مجاميع األغذية
فصول النظام املنسق
لوصف الوصف الوارد يف النظام املنسق لوصف السلع األساسية وترميزها
االسم املخترص الوصف
السلع األساسية وترميزها
الحيوانات الحيّة؛ اللحوم والسقط الصالح لألكل؛ واألسامك والقرشيات
الفصول  1و 2و 3و16
اللحوم واألسامك
اللحوم
املحضة من
والتحضريات
واألسامك
والرخويات املائية وسائر الالفقاريات املائية ،واملنتجات ّ
اللحوم أو األسامك أو القرشيات أو الرخويات أو سائر الالفقاريات املائية
األلبان والبيض

منتجات األلبان
والبيض

الفصل 4

منتجات األلبان؛ بيض الطيور؛ العسل الطبيعي؛ املنتجات الصالحة
لألكل الحيوانية املصدر التي مل تحدد أو تدرج يف مكان آخر

الفاكهة
والخرضوات

الفاكهة والخرضوات

الفصالن  7و8

الحبوب

الحبوب والبذور
الزيتية

الفصول  01و 11و12

السكر والكاكاو

السكريات والكاكاو
والحلويات

الفصالن  17و18

الخرضوات وأنواع معينة من الجذور والدرنات الصالحة لألكل؛
والشمم
واملكسات الصالحة لألكل؛ وقشور الحمضيات
الفاكهة
ّ
ّ
الحبوب؛ ومنتجات املطاحن ،وامللت والنشويات ،واإلنولني ،وغلوتني
القمح؛ والبذور والفاكهة الزيتية؛ وحبوب وبذور وفاكهة ونباتات
صناعية أو طبية متن ّوعة؛ والقش والعلف
السكريات والحلويات؛ الكاكاو واملنتجات املع ّدة منه

األغذية املج ّهزة

املحضة
األغذية ّ
واملرشوبات

الفصول  19و 20و 21و22

املحضة من الحبوب أو الطحني أو النشا أو الحليب؛
املنتجات ّ
املحضة من الخرضوات أو الفاكهة
ومنتجات الحلويات؛ واملنتجات ّ
محضة متن ّوعة
أو املكرسات أو أجزاء أخرى من النباتات؛ ومنتجات ّ
صالحة لألكل؛ واملرشوبات الكحولية والخل

ال ّنب والشاي

ال ّنب والشاي
والتوابل

الفصل 9

ال ّنب والشاي واملتّة والتوابل

الدهون
والزيوت

الدهون والزيوت
الحيوانية أو النباتية

الفصل 15

الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية واملواد املشتقة منها؛ والدهون
الحيوانية املج ّهزة؛ والشمع الحيواين أو النبايت

منتجات أخرى

منتجات األغذية
الزراعية أخرى

الفصول  5و 6و 13و 14و23
و24

املنتجات الحيوانية املصدر التي مل تحدد أو تدرج يف مكان آخر؛
واألشجار وسائر النباتات الحية؛ األبصال والجذور وغري ذلك؛ األزهار
املقطوفة وأوراق الزينة؛ اللك؛ الصمغ؛ الراتينج وسائر أنواع العصائر
واملستخلصات النباتية؛ املواد النباتية املستخدمة للضفر؛ واملنتجات
النباتية التي مل تحدد أو تدرج يف مكان آخر؛ والصناعات الغذائية
واملخلفات والنفايات الناجمة عنها؛ واألعالف الحيوانية املع ّدة؛ والتبغ
واملنتجات البديلة املصنوعة

مالحظة :النظام املنسق لوصف السلع األساسية وترميزها التابع ملنظمة الجامرك العاملية
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الملحق

الجدول ألف2 .
تعريف مجاميع األغذية بحسب كشوف موازين المنتجات الغذائية لمنظمة األغذية والزراعة
الوصف (بحسب كشوف موازين
التفاصيل (بحسب كشوف موازين املنتجات الغذائية)
االسم املخترص
املنتجات الغذائية)
سكّر قصب السكّر الخام املعالج بالطرد املركزي؛ سكّر الشمندر الخام املعالج
السكّر واملحليّات؛ محاصيل السكّر
السكريات
بالطرد املركزي؛ السكّر الخام املعالج بالطرد املركزي؛ السكّر املك ّرر؛ الحلويات
املصنوعة من السكّر؛ املنتجات املنكّهة بالسكّر؛ ومحاصيل السكّر
اللحوم

اللحوم

لحوم البقر؛ لحوم الخنازير؛ لحوم الدواجن؛ لحوم الضأن واملاعز؛ وسائر
أنواع اللحوم

الفاكهة والخرضوات

الخرضوات؛ الفاكهة (باستثناء النبيذ)

الطامطم ومنتجاتها؛ البصل؛ وغري ذلك من الخرضاوات؛ التفاح ومنتجاته؛
املوز؛ الحمضيات ،وغري ذلك؛ التمور؛ الفاكهة وغري ذلك؛ الجريب فروت
ومنتجاته؛ العنب ومنتجاته (باستثناء النبيذ)؛ الحامض والليمون الحامض
ومنتجاته؛ الربتقال واملاندرين؛ األناناس ومنتجاته؛ واملوز األفريقي

منتجات األلبان

الحليب (باستثناء الزبدة؛ مبا يف ذلك
الحليب ومصل اللنب واللنب)

حليب البقر الطازج الكامل الدسم؛ حليب البقر املقشود؛ الحليب املكّثف
الكامل الدسم؛ مصل اللنب املكثّف؛ اللنب؛ اللنب املركّز أو غري املركّز؛ اللنب الرائب
أو املتخرث املحمض؛ الحليب املبخّر الكامل الدسم؛ الحليب املبخّر املقشود؛
الحليب املركّز املقشود؛ الحليب املجفف الكامل الدسم؛ الحليب املجفف
املقشود؛ اللنب الرائب الجاف؛ مصل اللنب الجاف؛ الجبنة املصنوعة من حليب
البقر الكامل الدسم؛ مصل اللنب الطازج؛ الجبنة املصنوعة من حليب البقر
املقشود؛ الجبنة املصنوعة من مصل اللنب؛ الجبنة املج ّهزة؛ الحليب املركّب؛
منتجات الحليب املصنوعة من مك ّونات طبيعية التي مل تحدد يف أي مكان
آخر؛ املثلجات املصنوعة من الحليب واملثلجات الصالح لألكل؛ الكازين؛
حليب الجاموس الطازج الكامل الدسم؛ حليب الجاموس املقشود؛ حليب
الغنم الطازج الكامل الدسم؛ الجبنة املصنوعة من حليب الغنم؛ حليب الغنم
املقشود؛ حليب املاعز الطازج الكامل الدسم؛ الجبنة املصنوعة من حليب
املاعز؛ حليب املاعز املقشود؛ حليب الناقة الطازج الكامل الدسم

الحبوب

الحبوب (باستثناء ما يستخدم للجعة)

الشعري ومنتجاته؛ الحبوب وغري ذلك؛ الذرة ومنتجاتها؛ الدخن ومنتجاته؛
الشوفان؛ األر ّز ومنتجاته؛ الشيلم ومنتجاته؛ الذرة الرفيعة ومنتجاتها؛
القمح ومنتجاته

الدهون والزيوت

الدهون الحيوانية؛ الزيوت النباتية

الزبدة والسمن؛ القشدة؛ الدهون الحيوانية النيئة؛ زيت السمك؛ زيت
كبد السمك؛ زيت جوز الهند؛ زيت بذور القطن؛ زيت الفول السوداين؛
زيت الذرة؛ وغري ذلك من أنواع زيوت املحاصيل الزيتية؛ زيت الزيتون؛
لب النخيل؛ زيت اللفت والخردل؛ زيت نخالة األرزّ؛
زيت النخيل؛ زيت ّ
زيت حبوب السمسم؛ زيت فول الصويا؛ زيت بذور دوار الشمس
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