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تمهيد
منذ

إصــدار الطبعــة األولــى فــي عــام  ،2004تنــاول التقريــر الرئيســي الصــادر عــن منظمــة
األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة (المنظمــة) حالــة أســواق الســلع الزراعيــة
التطــورات الناشــئة واالتجاهــات الطويلــة األجــل والتغيــرات الهيكليــة فــي أســواق
المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة .وفــي حيــن ال يــزال هــذا الهــدف قائ ًمــا وتعــززه التطــورات
الجديــدة ،إال أن العالــم شــهد تغيــرات كبيــرة علــى مــدى الســنوات الـــ  18الماضيــة.
وشــهدت األســواق العالميــة للمنتجــات الغذائيــة والزراعيــة توسـ ًعا منــذ عــام  .1995وعلــى
الرغــم مــن تعزيــز جميــع البلــدان لمشــاركتها فــي األســواق العالميــة ،إال أن االقتصــادات
الناشــئة والبلــدان الناميــة باتــت تــؤدي دو ًرا أكبــر .وأصبحــت التجــارة التــي كان يُنظــر إليهــا
فــي األصــل علــى أنهــا مجــرد تبــادل اقتصــادي بحــت أداة أساســية فــي يومنا هــذا ت ُســتخدم
للنهــوض بالنتائــج االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة.
وأظهــر تفشــي جائحــة كوفيــد  19 -فــي مطلــع عــام  2020كيــف أنــه بمقــدور نظــام زراعي
وغذائــي عالمــي قــوي ومتكامــل أن يســاعد البلــدان علــى مواجهــة تحديــات غيــر مســبوقة .وفــي
الواقــع ،أثبتــت تجــارة المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة فــي العالــم قدرتهــا علــى الصمــود بشــكل
ملحــوظ فــي وجــه االضطرابــات التــي ســببتها الجائحــة .وكانــت االضطرابــات شــديدة ولكنهــا لــم
تــدم طويـاً بشــكل عــام ،ممــا يثبــت أن عملنــا م ًعــا يزيدنــا ق ّو ة.
وتؤثــر الحــرب فــي أوكرانيــا علــى إقليــم يُعتبــر بالــغ األهميــة لألمــن الغذائــي والتغذيــة فــي
العالــم .ومــع اســتمرار الوضــع القائــم ،يخيّــم قــدر كبيــر مــن عــدم اليقيــن علــى قــدرة أوكرانيا
علــى زراعــة المحاصيــل وحصادهــا واالتجــار بهــا فــي المواســم الزراعيــة الحاليــة والمقبلــة
علــى حــد ســواء .وبالنســبة إلــى التجــارة ،يفــرض الخطــر الوشــيك المتمثــل فــي تشــتت أســواق
المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة فــي العالــم تهديــدات إضافيــة علــى األمــن الغذائــي العالمــي.
وتؤكــد مثــل هــذه األحــداث الحاجــة إلــى مزيــد مــن البحــوث المتقدمــة ،واكتســاب فهم
أعمــق لشــبكات التجــارة ،واتبــاع نُهــج أفضــل لتيســير اإلدمــاج والترويــج ألســواق المنتجــات
الغذائيــة والزراعيــة التــي تعمــل بشــكل جيــد .وتتســم بيئــة السياســات التجاريــة حاليًــا بوصــول
المفاوضــات التجاريــة المتعــددة األطــراف فــي إطــار منظمــة التجــارة العالميــة إلــى حائــط
مســدود وانتشــار اتفاقــات التجــارة اإلقليميــة األعمــق التــي تهــدف ،باإلضافــة إلــى الوصــول
إلــى األســواق ،إلــى تشــجيع التقــارب فــي السياســات واألنظمــة المحليــة بيــن الجهــات المو قّعــة
عليهــا .ويتنــاول إصــدار عــام  2022مــن تقريــر حالــة أســواق الســلع الزراعيــة كيــف يمكــن
للجهــود اإلقليميــة والمتعــددة األطــراف المتعاضــدة أن تتصــدى لتحديــات التنميــة المســتدامة
حاض ـ ًرا ومســتقبالً.
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وتق ـ ّر خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  2030بالتجــارة الدوليــة كمحــرك للنمــو االقتصــادي
الشــامل والحــد مــن الفقــر وباعتبارهــا وســيلة هامــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة
المســتدامة .ويمكــن للتجــارة أن تســاهم فــي بنــاء عالــم أفضــل خــا ٍل مــن الجــوع وســوء التغذيــة.
وبإمــكان التجــارة نقــل األغذيــة مــن أماكــن إنتاجهــا بكلفــة منخفضــة نســب ًيا إلــى حيــث تبــرز
الحاجــة إليهــا .وبهــذا الشــكل ،يمكــن للتجــارة أن تعــزز األمــن الغذائــي العالمــي واألنمــاط
الغذائيــة الصحيــة – إذ أنهــا تســاعد العديــد مــن بلــدان العالــم علــى تلبيــة احتياجاتهــا
الغذائيــة مــن حيــث الكميــة والتنــوع بمســتويات تفــوق تلــك التــي يســمح بهــا إنتاجهــا
المحلــي .ويمكــن للتجــارة أن تســاعد الزراعــة فــي جميــع أنحــاء العالــم علــى اســتخدام المــوارد
الطبيعيــة ،مثــل األراضــي والميــاه ،بقــدر أكبــر مــن الكفــاءة .ومــن شــأنها أن تكــون أيضً ــا وســيلة
فرصــا لنقــل التكنولوجيــا ويمكنهــا
لنشــر المعرفــة حــول العالــم .وتتيــح سالســل القيمــة العالميــة ً
أن تعــزز تحســين اإلنتاجيــة الزراعيــة .وتعتبــر زيــادة اإلنتاجيــة أمـ ًرا ها ًمــا بالنســبة إلــى
البلــدان الناميــة.
وممــا ال شــك فيــه أن األســواق العالميــة المفتوحــة والمســتندة إلــى القواعــد والتــي يمكــن
التنبــؤ بهــا وتعمــل بشــكل جيــد تعــود بالفائــدة علــى جميــع البلــدان .وفــي المجمــل ،تعمــل
األســواق العالميــة علــى تحســين كفــاءة قطــاع الزراعــة وتوفــر للمســتهلكين مجموعــة واســعة
مــن األغذيــة بأســعار معقولــة بقــدر أكبــر .وفــي الوقــت ذاتــه ،يمكــن لتجــارة المنتجــات
الغذائيــة والزراعيــة أن تــؤدي إلــى نتائــج بيئيــة أو اجتماعيــة ســلبية .ويمكــن أن يســبب
اإلنتــاج مــن أجــل التصديــر المزيــد مــن التلــوث وإزالــة الغابــات وانبعاثــات غــازات الدفيئــة.
ويمكــن أن تجـ ّرد واردات األغذيــة األرخــص ثم ًنــا صغــار المزارعيــن فــي البلــدان الناميــة مــن
قدرتهــم علــى المنافســة .وقــد تتأثــر المزارعــات اللواتــي يعانيــن مــن وصــول محــدود إلــى
رأس المــال والمدخــات أكثــر مــن غيرهــن .وال يمكــن ،وال ينبغــي ،أن نتوقــع مــن السياســات
التجاريــة لوحدهــا أن تعالــج بشــكل كامــل المقايضــات بيــن األهــداف االقتصاديــة والبيئيــة
واالجتماعيــة .ويجــب اســتكمال هــذه السياســات بتدابيــر أخــرى محــددة األهــداف بقــدر أكبــر.
و ت ُع ـ ّد كيفيــة اتخــاذ القــرارات الخاصــة بالسياســات التجاريــة والتدابيــر التكميليــة القــادرة علــى
تعزيــز النظــم الزراعيــة والغذائيــة المســتدامة هامــة أيضً ــا .وتوفــر قواعــد التجــارة المتعــددة
األطــراف الركائــز األساســية لتجــارة المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة فــي العالــم .وفــي كثيــر مــن
األحيــان ،يســتند بنــاء اتفاقــات التجــارة اإلقليميــة األكثــر عم ًقــا واتســا ًعا إلــى اإلطــار المتعــدد
األطــراف لتشــجيع مزيــد مــن التكامــل التجــاري .وبإمــكان هــذه االتفاقــات أن تعــزز سالســل
القيمــة الغذائيــة والزراعيــة علــى المســتوي اإلقليمــي مــن خــال إتاحــة معاييــر إضافيــة للتعــاون
وتنســيق األنظمــة والمواصفــات الخاصــة باألغذيــة .وال تنبــع أهميــة االتفاقــات التجاريــة مــن
المكاســب االقتصاديــة التــي تحققهــا فقــط .ويمكــن للتكامــل التجــاري أن يقلــل أيضً ــا مــن
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احتمــال نشــوب نزاعــات .فعلــى ســبيل المثــال ،كانــت الســوق األوروبيــة المشــتركة ،عندمــا تــم
إنشــاؤها فــي عــام  ،1958تتطلــع إلــى توحيــد أوروبــا والحفــاظ علــى الســام فــي قــارة مزقتها
الحــروب المتتاليــة.
وأصبحــت األســواق العالميــة للمنتجــات الغذائيــة والزراعيــة أكثــر تكامـ ًـا اليــوم من أي وقــت مضى؛
غيــر أنــه فــي ظــل التحديــات المتزايــدة التعقيد التــي تواجهنــا ،يجب أن ينصــب تركيزنا األساســي
علــى حمايــة الوظائــف األساســية والمفيــدة لتلــك األســواق .ويمكــن لتشــتت التجــارة العالمية
باألغذيــة أن يهــدد األمــن الغذائــي فــي أجزاء كثيــرة من العالــم .وفي أوقات األزمــات ،يمكــن للقيود
علــى الصــادرات أن تزيــد مــن التقلبــات الشــديدة في األســعار وأن تض ّر ببلــدان العجــز الغذائي
ذات الدخــل المنخفــض ،ال ســيما تلــك التــي تعتمــد علــى األســواق العالميــة من أجــل تحقيــق أمنها
الغذائــي .ويمكــن لهــذه القيــود أن تولّــد تأثيــرات عكسـ ّية على المــدى المتوســط أيضً ا.
وينظــر تقريــر حالــة أســواق الســلع الزراعيــة لعــام  2022فــي ال ُنهــج المتعــددة األطــراف واإلقليمية
لسياســة التجــارة الزراعيــة مــن حيــث قــدرة النظــم الزراعيــة والغذائيــة علــى الصمــود ،والنمو
االقتصــادي والنتائــج البيئيــة .وبإمــكان التكامــل التجــاري اإلقليمــي والمتعــدد األطــراف أن يدعــم
أحدهمــا اآلخــر مــن أجــل جعــل تجــارة المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة محــركًا للنمــو .ولكــن عندما
يتعلــق األمــر بتحديــات علــى مســتوى العالــم مثــل تغيــر المنــاخ ،ســيكون التعــاون المتعــدد األطراف
هــو العنصــر الف ّعــال لتحقيــق انتشــار عالمــي ،إلــى جانــب السياســات التجاريــة التــي تســاعد جهــود
ـواًل عالميــة.
التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ .فالتحديــات العالميــة تتطلــب حلـ ً
ويجــب أن تهــدف سياســات تجــارة المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة إلــى حمايــة األمــن الغذائــي
العالمــي ،والمســاعدة فــي التصــدي للمقايضــات بيــن األهــداف االقتصاديــة والبيئيــة ،وتعزيــز
قــدرة النظــام الزراعــي والغذائــي فــي العالــم علــى الصمــود فــي وجــه الصدمــات ،مــن قبيل
النزاعــات والجوائــح والظواهــر المناخيــة المتطرفــة .ويقــدم هــذا التقريــر رؤى ثاقبــة ق ّيمــة
فــي الوقــت المناســب لواضعــي السياســات والجهــات الفاعلــة الرئيســية األخــرى مــن أجــل
مســاعدتهم فــي اتخــاذ إجــراءات ملموســة.

شو دونيو
المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
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� يمكــن الرتفــاع تكاليــف التجارة في
مجالــي األغذيــة والزراعــة أن ُيضعــف تأثير
الميــزة النســبية .ويمكــن لهــذه التكاليــف أن
تكــون باهظة بســبب حجــم المــواد الغذائية
وقابليتهــا للتلــف وارتفــاع تكاليــف االمتثــال
للتدابيــر غيــر التعريفيــة ،مثــل معاييــر الصحــة
والصحــة النباتيــة.

� توســعت تجــارة المنتجــات الغذائيــة
والزراعيــة بســرعة خــال العقــد األول من
القــرن الحــادي والعشــرين .وزادت كثافــة
شــبكة تجــارة المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة
مــع اتســاع المــداوالت التجاريــة بيــن عدد
أكبــر مــن البلــدان وزيــادة مشــاركة البلدان
المنخفضــة والمتوســطة الدخــل .وتم ّثــل
أحــد العوامــل المحفــزة لهــذه العولمــة فــي
تحريــر التجــارة علــى المســتويين المتعــدد
األطــراف واإلقليمــي .ومنــذ األزمــة المالية
التــي طرأت فــي عــام  ،2008شــهدت عملية
العولمــة حالــة مــن الركود.

� تســاهم الثــروات مــن المــوارد الطبيعية،
مثــل األراضــي والمياه ،فــي صياغــة الميزة
النســبية فــي مجالي األغذيــة والزراعة.
وتضمــن التجارة األمــن الغذائي وتســاعد
البلــدان فــي التغلــب علــى القيــود المفروضة
علــى األراضــي والميــاه ،وتلبيــة متطلباتها
الغذائيــة مــن حيــث الكميــة والتنوع
بمســتويات تفــوق قــدرة اإلنتــاج المحلي.

� أصبحــت الشــبكة العالميــة لتجــارة
المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة أكثــر توازنًا.
ويوجــد اليــوم عدد أكبــر من البلــدان التي
ترتبــط بعــدد أكبر مــن الشــركاء التجاريين،
ممــا يســمح بتعزيز قــدرة الشــبكة على
اســتيعاب الصدمــات والصمــود .غيــر أن عد دًا
قليـاً فقــط مــن البلدان ال يــزال يم ّثــل معظم
القيمــة المتداولــة ،ويتلقــى عــدد قليــل فقط
مــن البلــدان مجموعــة كبيــرة ومتنوعة من
المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة مــن العديــد من
جهــات التصديــر المختلفــة.

� علــى المــدى الطويل ،وفــي ظل ضرورة
زيــادة اإلنتــاج لتلبيــة الطلــب المتزايــد على
األغذيــة ،يمكــن للسياســات التي تشــجع
األســواق العالميــة المفتوحــة للمنتجــات
الغذائيــة والزراعيــة أن تســاعد فــي تخفيف
الضغــط علــى المــوارد الطبيعيــة .ولكن
السياســات التجاريــة وحدهــا غير قــادرة على
معالجــة العوامــل الخارجيــة البيئيــة بســهولة.
ويمكــن أن تســاعد قواعــد التجــارة المتعددة
األطــراف ،مثل تلــك التــي يوفرها إطــار منظمة
التجــارة العالميــة ،جن ًبــا إلــى جنب مع
األنظمــة الوطنيــة ،علــى معالجــة المقايضــات
بيــن األهــداف االقتصاديــة والبيئية.

� تحــدد الميــزة النســبية والسياســات
التجاريــة وتكاليــف التجــارة معالم األســواق
العالميــة للمنتجــات الغذائيــة والزراعيــة.
وتحدد هــذه المحركات األساســية الشــركاء
التجارييــن والتدفقــات التجاريــة بينهــم ،وقيمــة
المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة المتداولــة
والمكاســب التــي يتــم تحقيقهــا مــن التجارة.
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� يمكــن معالجــة العوامــل الخارجيــة البيئيــة
المحليــة التــي تولدهــا التجارة عــن طريق
سياســات تجاريــة تكملهــا أنظمــة وطنية.
وعندمــا تكون هــذه العوامــل الخارجية
عالميــة ،مثــل انبعاثــات غــازات الدفيئة،
فــإن اإلجراءات األحاديــة أو حتــى اإلقليمية
لــن تكــون فعالة .وعلــى الرغم مــن صعوبة
التفــاوض والتنفيــذ ،إال أنــه ال يمكــن التعامل
مــع العــوال الخارجيــة البيئيــة العالمية بشــكل
فعــال إال من خــال االتفاقــات المتعددة
األطــراف .ويمكــن للقواعــد التجارية أن
تســاعد في توســيع نطــاق السياســات التي
تأخــذ التكاليــف االجتماعيــة لهــذه العوامل
الخارجيــة بعيــن االعتبار.

� تُســتخدم االتفاقــات التجاريــة اإلقليمية
بصــورة متزايدة لتشــجيع الممارســات
المســتدامة من خــال األحــكام المتعلقــة بالبيئة
وتشــجيع الشــركاء التجارييــن علــى اعتماد خطط
شــهادات االســتدامة الطوعيــة الصادرة عن طرف
ثالــث .ولمعالجــة اآلثار الخارجيــة البيئية بشــكل
فعــال ،يجــب أن تتض ّمن االتفاقــات التجارية
اإلقليميــة مــزودة أحكا ًمــا بيئية ملزمــة قانونًا
ومؤسســات متطورة.
� أدت بيئــة السياســات التجاريــة الحاليــة
فــي مجال األغذيــة والزراعة ،علــى النحو
الــذي حددتــه منظمــة التجــارة العالمية ،إلى
تثبيــط الممارســات غيــر العادلــة ،وتقليل
عــدم اليقيــن ،وتيســير التنســيق بيــن البلدان.
أساســا
ويوفــر اإلطــار المتعدد األطراف أيضً ا
ً
لالتفاقيــات التجاريــة اإلقليميــة .وســاهم
التحريــر المتعــدد األطــراف واإلقليمــي على حد
ســواء في توســيع نطــاق التجــارة العالمية.
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فــي اإلنتاجيــة الزراعيــة عبــر البلــدان أن
تحــدد تأثيــر الميــزة النســبية فــي أســواق
المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة وأن تصيــغ
أنمــاط التجــارة .وتعتبــر تكاليــف التجــارة،
التــي تحــدد الجغرافيــا معالمهــا أيضً ــا ،كبيــرة
ويمكــن أن تعــزل البلــدان المنخفضــة الدخــل
جزئ ًيــا ،ممــا يحــد مــن فــرص النمــو والتنميــة.

يتنــاول إصــدار عــام  2022مــن تقريــر حالة
أســواق الســلع الزراعيــة نُهــج التعــاون
المختلفــة فــي التكامــل التجــاري مــن أجــل
تحقيــق النمــو المســتدام عــن طريــق توفيــر
إطــار منهجــي لتقييــم جغرافيــا تجــارة
المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة .ويركّــز
التحليــل علــى أنمــاط تجــارة المنتجــات
الغذائيــة والزراعيــة عبــر الح ّيــز الجغرافــي،
ومحركاتهــا ودورهــا فــي صياغــة بيئــة
السياســات التجاريــة فــي يومنــا هــذا.

ثالثًــا ،يكشــف النظــر إلــى التجــارة مــن
منظــور جغرافــي عــن التوزيــع غيــر المتكافــئ
للمــوارد الطبيعيــة .وتعتبــر األراضــي والميــاه
مــن العوامــل الرئيســية لإلنتــاج التــي تســاهم
أيضً ــا فــي صياغــة الميــزة النســبية .ومــع
أن التجــارة تســاعد المناطــق التــي تتمتــع
بثــروات قليلــة مــن المــوارد ،مثــل البلــدان
التــي تعانــي مــن اإلجهــاد المائــي ،على
ضمــان األمــن الغذائــي ،لكنهــا قــد تؤثــر على
البيئــة أيضً ــا .ومــع تزايــد اســتهالك األغذيــة
بعيـ ًد ا عــن مــكان إنتاجهــا ،بإمــكان التجــارة
أن تو لّــد عوامــل خارجيــة بيئيــة خارجيــة فــي
جميــع أنحــاء العالــم .ويمكــن أن يــؤدي إنتــاج
الصــادرات إلى زيــادة الضغــط علــى الموارد
الطبيعيــة المســتنفدة بالفعــل والتأثيــر علــى
الغابــات والتنــوع البيولوجــي.

ويو فّــر النظــر فــي جغرافيــا التجــارة العديــد
مــن الــرؤى الثاقبــة الق ّيمــة مــن أجل
ييســر
تحليــل التنميــة المســتدامة .أواًلً ّ ،
وضــع خرائــط تجــارة المنتجــات الغذائيــة
والزراعيــة فهــم تطــور االتجاهــات مثــل
العولمــة والتكامــل اإلقليمــي وعالقتهــا
بالنمــو االقتصــادي .ويمكــن أن تســاعد هــذه
االتجاهــات أيضً ــا فــي تقييــم قدرة أســواق
المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة فــي العالــم
علــى الصمــود فــي وجــه الصدمــات ،مثل
الحــرب الجاريــة فــي أوكرانيــا ،وانعكاســاتها
علــى األمــن الغذائــي والتغذيــة.

ويلقــي هــذا التحليــل لجغرافيــا تجــارة
المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة الضــوء علــى
المقايضــات بيــن مختلــف أهــداف التنميــة
المســتدامة ويســاعد فــي مناقشــة بيئــة
سياســاتية معقــدة .وقــد تعثّــرت تعدديــة
األطــراف ،كمــا انعكســت فــي جولــة مفاوضات
منظمــة التجــارة العالميــة فــي الدوحــة،
والتكتــات التجاريــة اإلقليميــة األعمــق آخــذة

ثان ًيــا ،تســلط جغرافيــا التجــارة الضــوء علــى
الفجــوات الكبيــرة القائمــة عبــر البلــدان.
وقــد شــهدت الثــروة العالميــة نمـ ًو ا ،غيــر أن
الحصــة التــي تطالــب بهــا البلــدان المنخفضــة
الدخــل مــن هــذه الثــروة لــم تتغير بشــكل
كبيــر .و تُعـ ّد الفجــوة فــي اإلنتاجيــة الزراعيــة
هائلــة أيضً ــا .ويمكــن لالختالفــات النســبية
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ا لتــي يتصــف بهــا الســوق العالمــي أيضً ــا.
وعلــى مســتوى العالــم  ،زا د عــد د الروا بــط
التجا ر يــة  ،أي عــد د التد فقــا ت التجا ر يــة
بيــن ا لبلــد ا ن  ،مــن حوالــي  11 000را بــط
فــي عام  19 95إلــى أ كثــر من 17 000
را بــط فــي نها يــة ا لعقــد األول مــن األ لفيــة
( الشــكل  . )4. 1ومــع مــرور الوقــت
وا الســتفا د ة مــن ا النفتــاح المتزا يــد للســوق
ا لعا لميــة  ،زا د ت ا لبلــد ا ن ا لمنخفضــة
والمتوســطة الدخــل مــن الترا بــط فــي مــا
بينهــا بســرعة أ كبــر مــن البلــد ا ن المرتفعــة
الدخــل  ،حيــث شـكّلت حوالــي  60فــي
الما ئــة مــن روا بــط التجــا رة العالميــة فــي
عا م .2 0 1 9

فــي االزديــاد أيضً ــا .ويهــدف كال النهجيــن إلى
تعزيــز التكامــل التجــاري والنمــو االقتصــادي
بمــوازاة معالجــة آثــار التجــارة علــى البيئــة.
وضمــن هذيــن النهجيــن ،ينظــر تقريــر حالــة
أســواق الســلع الزراعيــة لعــام  2022في
فعاليــة السياســات التجاريــة للتصــدي
للتحديــات التــي تواجــه العالــم اليــوم.

العولمة وإضفاء الطابع اإلقليمي

تربــط التجــارة بيــن النظــم الزراعيــة
والغذائيــة واألشــخاص .إذ تجمــع اليــوم
مــداوالت تجاريــة متزايــدة بيــن البلــدان.
وشــهدت القيمــة اإلجماليــة للمنتجــات
الغذائيــة والزراعيــة المتداولــة نم ـ ًو ا كبي ـ ًرا
بيــن عامــي  2000و  ،2008غيــر أن هــذا
االتجــاه توقــف بشــكل مفاجــئ فــي عــام
 2009نتيجــة األزمــة الماليــة .وتــم تحفيــز
العولمــة والتوســع فــي تجــارة المنتجــات
الغذائيــة والزراعيــة وتطــور سالســل
القيمــة العالميــة عــن طريــق سلســلة مــن
االتفاقــات التجاريــة ،علــى المســتويين
المتعــدد األطــراف واإلقليمــي ،األمــر الــذي
أدى إلــى تخفيــض التعريفــات وغيرهــا
مــن الحواجــز التجاريــة .وشــهدت حصــة
الصــادرات العالميــة الناشــئة مــن البلــدان
المنخفضــة والمتوســطة الدخــل زيــادة مــن
حوالــي  30فــي المائــة فــي عــام  1995إلى
 40فــي المائــة فــي عــام  ،2011وبقيــت منــذ
ذلــك الحيــن ثابتــة فــي حيــن مثّلــت البلــدان
المرتفعــة الدخــل  60فــي المائــة مــن
حصــص الصادرات.

وأدى توســع تجــارة المنتجــات الغذائيــة
والزراعيــة وظهــور جهــات فاعلــة جديــدة في
األســواق العالميــة إلــى تغييــر هيــكل شــبكة
التجــارة .وفــي عــام  ،1995كانــت توجد
مراكــز تجاريــة قليلــة ولكــن كبيــرة  -وهــي
البلــدان التــي ترتبــط بالعديــد مــن الشــركاء
التجارييــن وتتســم بكثــرة روابطهــا التجاريــة
التــي يعتبــر عــدد كبيــر منهــا عالــي القيمــة
(الشــكل  .)7.1وبمــرور الزمــن ،جن ًبــا إلى
جنــب مــع توســع التجــارة وظهــور جهات
فاعلــة جديــدة ،زاد عــدد المراكــز فــي حين
ضعفــت هيمنــة المراكــز اإلفراديــة .وتعكــس
هــذه التغييــرات الهيكليــة حي ـ ًزا مــن التكافــؤ
النســبي فــي الفــرص وســو قًا عالميــة لألغذيــة
تشــجع النمــو االقتصــادي .وعلــى ســبيل
المثــال ،زادت اليــوم احتمــاالت أن تقيــم
البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل
عالقــات تجاريــة مــع االقتصــادات المرتفعــة
الدخــل بالمقارنــة مــع احتمــاالت حــدوث ذلك
قبــل عقديــن مــن الزمــن .ويعتبــر ذلــك أم ًرا
تيســر نشــر التكنولوجيــا
ها ًمــا ألن التجــارة ّ
والمعرفــة وتعــزز اإلنتاجيــة والنمــو.

وكثّــف عــد د أ كبــر مــن البلــد ا ن مشــا ركته
فــي تجــا رة المنتجــا ت الغذ ا ئيــة والزرا عيــة
فــي العالــم ،كمــا تغيــر مشــهد التجــا رة
وا لمعطيــا ت الجغرا فيــة الخاصــة بهــا .
وتــؤد ي ا ألنمــا ط المحــد د ة للتجــا رة فــي مــا
بيــن ا لبلــد ا ن إلــى ظهــور " شــبكة " تجــا رة
ال تع ّبــر عــن الوضــع ا لنســبي لــكل بلــد
فحســب  ،و إنمــا تعكــس الخصا ئــص الها مــة

غيــر أ ّن األســواق اإلقليميــة ال تــزال تــؤدي
ها ًمــا ضمــن هــذا الســياق العالمــي .وبــات
إضفــاء الطابــع اإلقليمــي علــى تجــارة
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الشكل  7.1شبكة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والمراكز التجارية في عامي  1995و2019
2019

1995
اﻟﻤﻤﻠ�ﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
�ﻟ��ﻄﺎﻧ�ﺎ اﻟﻌﻈ�
وآﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟ�ﺔ

ﻓﺮ�ﺴﺎ

اﻟﻤﻤﻠ�ﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
�ﻟ��ﻄﺎﻧ�ﺎ اﻟﻌﻈ�
وآﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟ�ﺔ

ﺟﻨﻮب أﻓ��ﻘ�ﺎ

اﻟﻮﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣ��ﻜ�ﺔ

اﻟﻮﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣ��ﻜ�ﺔ

ﺟﻨﻮب أﻓ��ﻘ�ﺎ

�
أﺳ�اﻟ�ﺎ

ﺟﻤﻬﻮر�ﺔ ﻣ� اﻟﻌ���ﺔ

اﻟﻬﻨﺪ

ﺟﻤﻬﻮر�ﺔ
ﻣ�
اﻟﻌ���ﺔ

� �
اﻟﺼ�

اﻟﻬﻨﺪ

اﻟﺮو�
اﻻﺗﺤﺎد
�
�
أﺳ�اﻟ�ﺎ
اﻟﺮو�
اﻻﺗﺤﺎد
�

أﻓ��ﻘ�ﺎ

آﺳ�ﺎ

ﻓﺮ�ﺴﺎ

� �
اﻟﺼ�

أورو�ﺎ

اﻟ�ﺎر��
أﻣ���ﺎ اﻟﻼﺗ�ﻨ �ــﺔ واﻟ�ﺤــﺮ
��

أﻣ���ﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟ�ﺔ

أوﺳ�ﺎﻧ�ﺎ

مالحظة :تشــير الدوائر إلى البلدان .ويمكن أن تكون الدوائر الكبيرة مراكز تجارية .وعندما تقع المراكز التجارية في (خارج) صميم الشــبكة ،تكون الشــبكة أكثر
مركزية (المركزية) .وقد تم اســتبعاد البلدان التي تقل قيم التجارة فيها عن  0.01في المائة من إجمالي التجارة .ويتم القياس على أســاس كثافة التجارة.
المصــدرJafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: :
 ..Evidence from network analysisوثيقة معلومات أساســية لتقرير حالة أســواق الســلع الزراعية لعام  .2022روما ،منظمة األغذية والزراعة.
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» المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة – أي ميــل
البلــدان إلــى التجــارة بصــورة أكبــر مــع
البلــدان الواقعــة ضمــن إقليــم مــا بالمقارنــة
مــع البلــدان الواقعــة خارجــه -أوضــح من
ذي قبــل.

وعلــى المســتوى العالمــي ،يعتمــد مــدى
تعـ ّرض البلــدان لصدمــات التجــارة الخارجيــة
علــى عوامــل كثيــرة .و تُعتبــر تركيبــة شــبكة
التجــارة أحــد المحــددات الهامــة .ففــي حال
هيمــن عــدد قليــل مــن الجهــات الفاعلــة
الكبــرى علــى الشــبكة وكانــت بلــدان أخــرى
عديــدة متصلــة بهــذه المراكــز ،لكــن مــن
دون أن تكــون متصلــة ببعضهــا البعــض ،فــإن
الصدمــات التــي تؤثــر علــى تلــك الجهــات
الفاعلــة الكبــرى يمكــن أن تنتقــل بســهولة
عبــر الشــبكة بأكملهــا وقــد تتضخــم مــن خــال
سالســل القيمــة العالميــة (انظــر اإلطــار 3.1
حــول التداعيــات المحتملــة للحــرب فــي
أوكرانيــا علــى األمــن الغذائي).

قدرة تجارة المنتجات الغذائية والزراعية في
العالم على الصمود في وجه الصدمات على

مستوى النظام

اختبــر تفشــي جائحــة كوفيــد  19 -قــدرة
شــبكة تجــارة المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة
علــى الصمــود فــي عامي  2020و .2021
وش ـكّلت الجائحــة ،والتدابيــر التــي اتخذتهــا
الحكومــات حــول العالــم الحتوائهــا ،صدمــة
متزامنــة بالنســبة إلــى جميــع جوانــب النظــام
الزراعــي والغذائــي .وفــي المتوســط ،ورغم
التحديــات العديــدة ،أثبتــت شــبكة تجــارة
المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة قدرتهــا
علــى الصمــود فــي وجــه الصدمات بشــكل
ملحــوظ .وفــي الواقــع ،اقتصــرت التأثيــرات
المرئيــة الوحيــدة علــى المســتوى العالمــي
علــى االختــاالت القصيــرة األجــل التــي لحقــت
بالتجــارة فــي بدايــة الجائحــة وعندمــا فُرضــت
القيــود العالميــة علــى الحركــة فــي الفتــرة
مــارس/آذار – أبريل/نيســان .2020

ش ـكّلت تجــارة المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة
جــز ًء ا أساسـ ًيا مــن تاريخنــا وهــي تؤدي دو ًرا
ها ًمــا فــي المجتمعــات .وبالنســبة إلــى بلــد
مــا ،يمكــن لعوامــل عديــدة أن تؤثــر على
تجــارة المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة،
ولكــن العامــل األشــد تأثيـ ًرا يكمــن في
الميــزة النســبية – أي قــدرة بلــد مــا علــى
إنتــاج ســلعة معينــة بكلفــة فرصــة بديلــة أقــل
بالمقارنــة مــع شــركائه التجارييــن.

ويمكــن ،بالنســبة إلــى بلــد مــا ،التخفيــف
مــن الصدمــات التــي تصيــب اإلنتاج
المحلــي لألغذيــة ،كتلــك الناشــئة عــن
الظواهــر المناخيــة المتطرفــة أو األزمــات
الجيوسياســية ،عــن طريــق التعديــات فــي
الكميــات المتداولــة ،ممــا يضمــن األمــن
الغذائــي .وبهــذا الشــكل ،يمكــن إلغــاء
الصدمــات الخاصــة ببلــدان أو أقاليــم منفــردة
جزئ ًيــا علــى المســتوى العالمــي .وبالتالــي،
تعتبــر التجــارة محــركًا قو يًــا محتمـ ًـا للتغلــب
علــى تقلبــات اإلمــدادات حــول العالــم والحد
»فــي نهايــة المطــاف مــن تقلب األســعار.

وتعـ ّد فجــوة اإلنتاجيــة فــي قطــاع الزراعــة
هائلــة .ويشــير الشــكل  2.1إلــى أن
اإلنتاجيــة الزراعيــة لــكل عامــل  -التــي
تقــاس بالقيمــة المضافــة لــكل عامــل  -أقــل
بكثيــر مــن إنتاجيــة القطاعــات غيــر الزراعيــة
بالنســبة إلــى معظــم البلــدان (حيــث تتركــز
أغلــب المالحظــات فــوق الخــط المائــل).
وفــي المتوســط ،تنتــج نســبة  10فــي
المائــة األعلــى مــن البلــدان الغنيــة قيمــة
مضافــة زراعيــة لــكل عامــل تزيــد بمقــدار
 70ضع ًفــا تقري ًبــا عــن تلــك التــي تنتجهــا
البلــدان التــي تقــع فــي أدنــى  10فــي المائة

الدوافع األساسية لتجارة المنتجات
الغذائية والزراعية
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باإلجمــال ،ال تزال هناك أوجــه اعتماد كبيرة
على مســتوى المنتج ،ال ســيما على صعيد المواد
الغذائية األساســية .ويوضح الشــكل  16.1أنه على
الرغــم من زيادة القدرة علــى الصمود بين عامي
 1995و ،2007ال يــزال التوزيع المتســاوي للروابط
التجاريــة على مســتوى المنتجات أقــل بكثير مقارنة
بالروابــط التجارية اإلجمالية على مســتوى البلدان.
ويتلقــى عدد قليل فقط مــن البلدان مجموعة
كبيــرة ومتنوعة من المنتجــات الغذائية والزراعية
من العديد مــن جهات التصديــر المختلفة .وتتركّز
واردات معظــم البلدان بشــكل أكبر على عدد أقل
مــن المنتجات المســتوردة من عدد محدود من
الشركاء التجاريين.

علــى المســتوى اإلجمالي ،وبالنســبة إلى جميع
المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة ،يمكن موازنة
القــدرة على الصمود في وجــه االختالالت التي
تعانــي منها إحــدى جهات التصدير الرئيســية
بشــكل أفضل مــن خالل زيادة الواردات من
البلــدان األخرى عوضً ا عن االســتيراد على مســتوى
المنتــج اإلفــرادي .وعلى مســتوى المنتج الواحد،
مثــل القمح ،يتمتــع عدد قليل فقــط من البلدان
بميــزة نســبية وتعتبــر جهات تصدير رئيســية ،مما
قــد يعني اعتماد بلدان أخرى في الشــبكة بشــكل
كبيــر على تلــك الجهات المص ّد رة الرئيســية.
ومــع أن تجارة المنتجــات الغذائية والزراعية في
العالــم أصبحت أكثر توازنًا وقــدرة على الصمود
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مالحظة :تقع البلدان التي لديها العديد من الروابط بحسب البلد والمنتج ،والتي تتلقى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الغذائية والزراعية من العديد من جهات التصدير
المختلفة ،على الذيل األيمن من المنحنيات ،وتقع البلدان التي تتلقى وارداتها من عدد قليل من جهات التصدير على الذيل األيسر .وكانت التجارة مركّزة بشكل كبير في عدد
تحسنت قدرة الواردات على الصمود على مستوى المنتج والبلد ،ولكن االعتمادات ال تزال موجودة.
قليل من المنتجات والبلدان في عام  .1995ومنذ ذلك الحينّ ،
المصدرJafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from :
 ..network analysisوثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام  .2022روما ،منظمة األغذية والزراعة.
| | 13

موجز

اإلطار ( 3.1يتبع)

الصمــود في وجه الصدمــات على صعيد اإلمدادات
فــي البلدان المص ّدرة.
ويمكن أن يؤدي االعتماد على عدد قليل من الشركاء
التجاريين إلى اختالل التوازن ونشوء أوجه ضعف أمام
الصدمات في البلدان المستوردة والمص ّدرة على حد
سواء .وقد وجدت دراسة أن قدرة البلدان على الصمود
في وجه االختالالت تصل إلى أدنى مستوياتها في شبكة
قلياًل فقط من جهات
تجارة الحبوب ،والتي تضم عد ًدا ً
التصدير الرئيسية ،وكان هذا هو الحال خالل أزمة األغذية
العالمية في الفترة  2008-2007وأثناء مرحلة ارتفاع
األسعار في الفترة  2011-2010عندما فرضت عدة جهات
من ِتجة رئيسية قيو ًدا على الصادرات.

ويوضح الشــكل  17.1ميل البلــدان في أفريقيا
وأمريــكا الالتينية ومنطقة البحــر الكاريبي إلى أن
يكــون لديها عدد قليل نســب ًيا مــن الروابط التجارية
علــى صعيد المنتجــات الغذائية والزراعية .وفي
حيــن أن العديــد من بلدان أمريــكا الالتينية ومنطقة
البحــر الكاريبي تعتبر مــن البلدان المص ّدرة
الصافيــة لألغذية ،فإن بلــدان أفريقيا تميل إلى
أن تكون مســتوردة صافية لألغذية ،ال ســيما تلك
الواقعة في شــمال أفريقيا .وبالنســبة إلى هذه
البلــدان ،فإن االعتمــاد على واردات مجموعة
صغيــرة من المنتجات وعــدد قليل من جهات
التصدير يمكن أن يشـكّل خط ًرا علــى قدرتها على

الشكل  17.1الترابط عبر المنتجات والبلدان على المستوى القطري2019 ،

مالحظة :تشير األلوان الداكنة إلى البلدان التي لديها العديد من روابط المنتجات-البلدان ،والتي تتلقى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الغذائية والزراعية من العديد من
الجهات المصدّرة المختلفة .ويشير اللون الفاتح إلى البلدان التي تتلقى مجموعة أصغر من المنتجات من عدد أقل من الجهات المصدّرة.
المصدرJafari, Y., Engemann, H. & Zimmermann, A. 2022. The evolution of the global structure of food and agricultural trade: Evidence from :
 ..network analysisوثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام  .2022روما ،منظمة األغذية والزراعة .مطابق للخريطة رقم  Rev.19 4170لألمم المتحدة
(أكتوبر/تشرين األول .)2020
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مــن المؤكــد أيضً ا ما إذا كانت أوكرانيا ســتتمكن من
حصــاد المحاصيل الموجــودة أو زراعة محاصيل
جديــدة أو الحفاظ على اإلنتــاج الحيواني مع
تواصــل الحرب .وقد أدت الحــرب بالفعل إلى إغالق
الموانــئ وتعليق عمليات ســحق البذور الزيتية
وفــرض قيود على تراخيــص التصدير وحظر بعض
المحاصيــل والمنتجات الغذائيــة .ويمكن أن يؤثر
كل ذلك ســل ًبا على صــادرات البالد من الحبوب
والزيــوت النباتية خالل األشــهر المقبلة.
يحيــط قدر كبير من عــدم اليقين بآفاق التصدير
في االتحاد الروســي أيضً ا ،وذلك بالنظر إلى
الصعوبات على صعيد المبيعات التي قد تنشــأ
نتيجة العقوبــات االقتصادية المفروضة على البالد
وتأثيرها على قرارات عمليات الزرع في المســتقبل.
ويعتبــر االتحاد الروســي وأوكرانيا الجهات
المو ّردة الرئيســية للعديد مــن البلدان التي
تعتمــد بشــكل كبير على اســتيراد المواد الغذائية
واألســمدة .ويندرج عدد من هــذه البلدان ضمن
مجموعــة البلدان األقل نم ًوا ،فــي حين ينتمي
العديــد غيرها إلى مجموعة بلــدان العجز الغذائي
ذات الدخــل المنخفض.
وعلى ســبيل المثال ،تلقــت إريتريا كامل وارداتها
مــن القمح في عــام  2021من كل من االتحاد
الروســي ( 53في المائــة) وأوكرانيا ( 47في المائة).
وتعتمــد العديد من البلدان في شــمال أفريقيا
وغرب ووســط آسيا أيضً ا بشــكل كبير على واردات
القمح من االتحاد الروســي وأوكرانيا .وبشــكل عام،
يعتمــد أكثر من  30بل ًدا مســتور ًدا صاف ًيا للقمح
علــى كال البلدين لما يتجــاوز  30في المائة من
احتياجاتها من اســتيراد القمح.
وكان العديــد من هذه البلــدان يعاني بالفعل
من اآلثار الســلبية الرتفاع أســعار المواد الغذائية
الدولية قبل نشــوب الحــرب .وعلى الصعيد
العالمــي ،إذا أدت الحرب إلــى انخفاض مفاجئ
وطويــل األمد في صــادرات األغذية من أوكرانيا
واالتحاد الروســي ،فإنه ســيولّد ضغطًا إضاف ًيا يؤدي
إلى رفع األســعار الدولية لألغذية على حســاب

وفــي الواقع ،اعتُبرت شــبكة تجارة القمح إحدى
أضعف شــبكات التجارة على مســتوى المنتج في
حــال حدوث صدمات في إحــدى جهات التصدير
الكبــرى ،مثل أوكرانيا واالتحاد الروســي وبعض
بلــدان أمريكا الشــمالية وأوروبا الغربية.
أظهرت تحليالت شــبكة القمــح العالمية أن
قدرتهــا على الصمــود قد زادت بين عامي 2009
و ،2013غيــر أن اعتماد بعض البلــدان النامية على
االســتيراد زاد بدوره أيضً ا وأصبحــت بالتالي أكثر
عرضــة للصدمات الحاصلة فــي البلدان المص ّدرة.
وتب ّيــن أن البلدان الواقعة في شــمال أفريقيا وغرب
وشــرق آســيا أكثر تأث ًرا بالصدمات التي تصيب
إمــدادات القمح .وعلى ســبيل المثال ،يُعتقد أن
الخســائر في الغالل التي ســببتها موجات الحر في
االتحاد الروســي والقيــود المفروضة على الصادرات
قد ســاهمت في زيادة أســعار القمح التي ارتبطت
باالضطرابــات االجتماعية التي شــهدتها بعض من
هذه البلــدان في مطلع عام .2010
ويُع ّد االتحاد الروســي وأوكرانيــا من أهم الجهات
المصـ ّدرة لبعض المنتجــات الزراعية في العالم.
وفــي عام  ،2021تم تصنيف االتحاد الروســي أو
أوكرانيــا (أو كليهمــا م ًعا) من بيــن أكبر ثالث جهات
مصـ ّدرة للقمح والشــعير والذرة وبذور اللفت
وزيت بذرة اللَّفت وبذور دوار الشــمس وزيت
دوار الشــمس .وكان االتحاد الروســي أيضً ا أحد أكبر
ثالث جهات مص ّدرة لألســمدة فــي العالم .وقد طرح
ذلك مخاوف بشــأن مخاطــر الحرب في أوكرانيا
التي بدأت شــرارتها األولى في فبراير/شــباط 2022
وامتدت إلى خــارج المنطقة.
وبحلول نهاية شــهر مارس/آذار  ،2022كانت
الحرب قد تســببت بالفعل بأضرار جســيمة وخسائر
في األرواح في المراكز الســكانية الرئيســية في
أوكرانيا ،وانتشــرت عبر المناطــق الريفية وأدت إلى
نزوح جماعي .وفي ظل اشــتداد العنف بســرعة،
ال يــزال من الصعب للغايــة توقع تطور النزاع
وتأثيــره على الحياة وســبل العيش واألمن الغذائي
والتغذيــة .وفي وقت إعداد هــذا التقرير ،لم يكن
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البلــدان الضعيفة اقتصاديًــا على وجه الخصوص.
ومــن المتوقع أن تــؤدي الحرب أيضً ا إلى زيادة
االحتياجات اإلنســانية فــي أوكرانيا إلى جانب
تعميــق احتياجات ماليين األشــخاص الذين كانوا
قد نزحــوا بالفعل أو يحتاجون إلى المســاعدة قبل
التصعيــد نتيجــة الحرب الدائر منــذ أكثر من ثماني
ســنوات في الجزء الشــرقي من البالد .ومن خالل
تقييد اإلنتاج الزراعي بشــكل مباشــر والحد من
النشــاط االقتصادي ورفع األســعار ،ستزيد الحرب
من إضعاف القوة الشــرائية للســكان المحليين،
مــع ما يترتب على ذلــك من زيادات في انعدام
األمن الغذائي وســوء التغذية .وشــهدت االحتياجات
اإلنســانية في البلدان المجــاورة ،حيث يبحث

الســكان النازحون عن مأوى ،زيــادة كبيرة أيضً ا.
ويُع ّد ضمان شــفافية الســوق وتعزيزها أم ًرا بالغ
األهميــة لتوفير المعلومات في الوقت المناســب
حــول االختناقات وأوجه القصــور المحتملة ولتقديم
حلــول بديلة .وينبغي تعزيز الحوار على مســتوى
السياســات لضمان استمرار عمل أســواق المنتجات
الغذائية والزراعية في العالم بشــكل ســليم وتدفق
تجــارة المنتجات الغذائية والزراعية بسالســة.
وســوف تحتاج البلدان التــي تعتمد على الواردات
الغذائيــة من أوكرانيا واالتحاد الروســي إلى إيجاد
جهــات تصدير مو ّردة بديلة .ويجــب عليها أيضً ا
االعتمــاد على مخزونها الحالي مــن األغذية وتعزيز
تن ّو ع قواعــد إنتاجها المحلي.

مــن توزيــع الدخــل .ويواجــه العديــد من
البلــدان المتوســطة الدخــل مــن الشــريحة
الدنيــا والبلــدان المنخفضــة الدخــل قيــو ًد ا
كبيــرة العتمــاد التكنولوجيــا والوصــول إلــى
المحســنة .وتســاهم العديــد مــن
المدخــات
ّ
العوامــل األخــرى ،بمــا فــي ذلك متوســط
حجــم المــزارع الصغيــرة ومحدوديــة الوصــول
إلــى التأميــن واالئتمــان والتعليــم ،ال ســيما
بالنســبة إلــى النســاء ،فــي تدنــي اإلنتاجيــة
الزراعيــة فــي العالــم النامــي.

وأن تــؤد ي إ لــى تصد يــر ســلع معينــة
كا ن مــن ا لممكــن فــي حا لــة مختلفــة
ا ســتيرا د ها  ،وا لعكــس صحيــح  .وعلــى
ســبيل ا لمثــا ل  ،يمكــن أن يحــد ث ذ لــك
فــي حــا ل ا تخــا ذ تد ا بيــر علــى مســتوى
ا لسيا ســا ت مثــل د عــم ا لصــا د را ت  ،ا لتــي
قــا م ا لمؤتمــر ا لــوزا ري ا لعا شــر لمنظمــة
ا لتجــا رة ا لعا لميــة ا لــذ ي ُعقــد فــي نيروبــي
فــي عــا م  2 0 1 5بإ لغا ئهــا للمنتجــا ت
ا لزرا عيــة  .وقــد تغ ّيــر ا لسيا ســا ت ا ألخــرى ،
مثــل ا لتد ا بيــر غيــر ا لتعر يفيــة  ،بمــا فــي
ذ لــك معا ييــر ا لصحــة وا لصحــة ا لنبا تيــة ،
تأ ثيــر ا لميــزة ا لنســبية علــى ا لتد فقــا ت
ا لتجا ر يــة  .وفــي ا لمتوســط  ،يوا جــه
ا لمنتــج ا لغذ ا ئــي ثما نيــة إجــرا ء ا ت غيــر
تعر يفيــة ومعا ييــر مختلفــة  ،و يز يــد
ا المتثــا ل بشــكل كبيــر مــن كلفــة ا لتجــا رة .

بتص ّرف من منظمة األغذية والزراعةThe importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and .2022 .
 .the risks associated with the war in Ukraineمذكرة إعالمية .تحديث  25مارس/آذار  .2022روما ،منظمة األغذية والزراعة؛ منظمة األغذية والزراعة.
 Ukraine: Note on the impact of the war on food security in Ukraine. 25 .2022مارس/آذار  .2022روما ،منظمة األغذية والزراعة؛Torero, M.،
 .2022مقال افتتاحي Russia’s invasion of Ukraine should not cause a hunger crisis. Los Angeles Times 4 :مارس/آذار .2022

»

و يمكــن للسيا ســا ت ا لزرا عيــة وا لتجا ر يــة ،
مثــل ا إلعا نــا ت وا لتد ا بيــر ا لحد ود يــة ،
أن تُضعــف ا لــد ور ا ألسا ســي ا لــذ ي تؤد يــه
ا لميــزة ا لنســبية فــي تحد يــد ا لتد فقــا ت
ا لتجا ر يــة  .وبإ مكا نهــا حتــى أن تعكــس
ا لعالقــة بيــن ا لميــزة ا لنســبية وا لتجــا رة ،
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الشكل  1.2اإلنتاجية في القطاعات الزراعية وغير الزراعية2019 ،
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مالحظــة :العالقــة بيــن القيمــة المضافة لكل عامل في قطاعات الزراعة والحراجة وصيد األســماك والقطاعات غير الزراعية التي تشــمل التصنيع والتعدين والمقالع
والبنــاء والمرافق ،عبر البلدان .تشــير البيانات إلى عام .2019
المصدر :مؤشـرات التنميــة العالمية ،مجموعة البنك الدولي.

ويمكــن للتجــارة أن تكــون مكلفــة ،كمــا
أن المســافة تزيــد علــى وجــه العمــوم من
تكاليــف النقــل .وتشــمل التكاليــف األخــرى
تكاليــف البحــوث واالتصــاالت أو التكاليــف
المرتبطــة بالتوثيــق واإلجــراءات وحــاالت
التأخيــر فــي عمليــة التخليــص علــى الحــدود.
و تُعـ ّد التكاليــف أعلــى بشــكل ملحــوظ فــي
البلــدان الناميــة أيضً ــا حيــث تعتبــر البنيــة
التحتيــة للنقــل واالتصــاالت ضعيفــة نســب ًيا،

األمــر الــذي يحد مــن فــرص التجــارة التي قد
تنشــأ بفضــل الميــزة النســبية .وتق ـ ّد ر تكاليــف
التجــارة فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل
بمــا يصــل إلــى  400فــي المائة على أســاس
المكافــئ علــى أســاس القيمــة .وتعيــق هــذه
التكاليــف العاليــة التكامــل التجــاري.
وعلــى صعيــد التجــارة داخــل األقاليــم،
تُق ـ ّد ر تكاليــف تجــارة المنتجــات الغذائيــة
| | 17

موجز

فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى إلــى
تدنــي كثافــة التجــارة داخــل اإلقليــم .وتربــط
مبــادالت تجاريــة بلــدان اإلقليــم مــع بلدان
خارجــه ،أكثــر ممــا تربطهــا تلــك المبــادالت
فــي مــا بينهــا .ويمكــن أن يــؤدي ارتفاع
تكاليــف التجــارة أيضً ــا إلــى عــدم قيــام بلــد ما
بالتجــارة بقــدر مــا كان ســيحدث فــي مــا لو

والزراعيــة فــي أفريقيــا جنــوب الصحــراء
الكبــرى بحوالــي  237فــي المائــة في
المتوســط بحســب المكافــئ علــى أســاس
القيمــة ،وذلــك مقارنــة بنســبة  152فــي
المائــة فــي حالــة أوروبا (الشــكل .)8.2
وعلــى ســبيل المثــال ،يــؤدي ضعــف تأثيــر
الميــزة النســبية وارتفــاع تكاليــف التجــارة

الشكل  8.2تكاليف التجارة الثنائية ،المتوسطات داخل األقاليم (المكافئ على أساس القيمة)
أورو�ﺎ

152

ﻓﺮ�ﺴﺎ  -إﺳ�ﺎﻧ�ﺎ
أﻟﻤﺎﻧ�ﺎ  -ﻓﺮ�ﺴﺎ
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مالحظة :ترد تكاليف التجارة وفقًا للتقديرات ،وتشير إلى تجارة المنتجات الغذائية والزراعية ،ويتم التعبير بالمكافئ حسب القيمة لمؤشر األسعار في بلد المقصد (الجهة
المستوردة – األولى في بطاقة التوسيم القطري المزدوج) .وهي تشير إلى الكلفة المرتبطة بشراء جميع المنتجات الغذائية والزراعية من مصدر معين (الجهة المصدّرة  -الثانية
في بطاقة التوسيم القطري المزدوج).
المصدرKozłowska, M.K., Rapsomanikis, G. & Zimmermann, A. 2022. Comparative advantage and trade costs in a Ricardian model of global food :
 .and agricultural tradeوثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام  .2022روما ،منظمة األغذية والزراعة.
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كانــت تكاليــف التجــارة أدنــى .وعلــى وجه
الخصــوص ،وبالنســبة إلــى البلــدان المنخفضــة
الدخــل التــي تتميــز بإنتاجيــة زراعيــة
منخفضــة نســب ًيا ،يمكــن أن يــؤدي ارتفــاع
تكاليــف التجــارة وتراجــع التجــارة إلــى توســع
القطــاع الزراعــي مقارنــة بقطاعــات االقتصــاد
األخــرى ،وهــو أمــر ضــروري لتلبيــة احتياجات
الســكان مــن األغذيــة .ويمكــن أن يعيــق ذلك
التحــول الهيكلــي لالقتصــاد.

فــي ثــروات المــوارد الطبيعيــة عبــر البلــدان
فــي تحديــد الميــزة النســبية وفــي تشــكيل
أنمــاط التجــارة .وبالنســبة إلــى البلــدان
التــي تقـ ّـل فيهــا المــوارد الطبيعيــة وحيــث
الظــروف المناخيــة غيــر مواتيــة لإلنتــاج
الزراعــي ،تســاهم التجــارة فــي األمــن الغذائي
والتغذيــة مــن حيــث الكميــة والتنــوع
بمســتويات أعلــى ممــا يمكــن أن يســمح بــه
اإلنتــاج المحلــي.

ال يجــب علــى السياســات أن تســعى إلــى
تحســين اإلنتاجيــة الزراعيــة فحســب ،بــل
عليهــا أن تســعى أيضً ــا إلــى الحــد مــن تكاليــف
التجــارة لجنــي فوائدهــا .وســيزيد انخفــاض
تكاليــف التجــارة مــن انفتــاح البلــدان علــى
التجــارة وســيتيح االســتفادة مــن الميــزة
النســبية ،ممــا يــؤدي إلــى جنــي المكاســب مــن
التجــارة .غيــر أن االنفتــاح التجــاري يمكــن أن
يــؤدي فــي البلــدان ذات اإلنتاجيــة الزراعيــة
المنخفضــة إلــى خســائر ،ال ســيما بالنســبة
إلــى المزارعيــن مــن أصحــاب الحيازات
الصغيــرة العاجزيــن عــن زيــادة كفاءتهــم
والمنافســة فــي أســواق أكثــر انفتا ًحــا.
وســتبرز الحاجــة إلــى سياســات تكميليــة مــن
أجــل تحســين الوصــول إلــى التكنولوجيــا
والمدخــات الحديثــة ،باإلضافــة إلــى تيســير
إعــادة توزيــع العمالــة علــى القطاعــات
األخــرى من خــال أســواق العمل.

وعلــى الصعيــد العالمــي ،تعــزز التجــارة
والميــزة النســبية كفــاءة اســتخدام المــوارد
الطبيعيــة .وتســاعد التجــارة فــي تخصيــص
اإلنتــاج الزراعــي للمناطــق التــي تعتبــر
فيهــا كميــة الميــاه واألرض المســتخدمة
لــكل وحــدة غــذاء أقــل نســب ًيا .وعلى ســبيل
المثــال ،تقـ ّد ر إحــدى الدراســات أن تجارة
المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة يمكــن
أن تولــد مــا بيــن  60-40متـ ًرا مكع ًبــا من
مدخــرات الميــاه الســنوية للفــرد الواحــد.
وتمثّــل حصــة التجــارة جــز ًء ا مــن الموارد
المســتخدمة ألغــراض اإلنتــاج الزراعــي ،حيــث
يتــم اســتخدام الجــزء األكبــر لتلبيــة الطلــب
المحلــي .وتميــل البلــدان التــي تســجل
مســتويات عاليــة نســب ًيا مــن اإلجهــاد لمــوارد
الميــاه المتجــددة إلــى اســتيراد ســلع أكثــر
اســتهال كًا للميــاه نســب ًيا ،وهــي تعتبــر بالتالــي
مــن الجهــات المســتوردة الصافيــة للمنتجــات
الزراعيــة (أنظــر الشــكل )1.3

اآلثار البيئية لتجارة المنتجات

الغذائية والزراعية

مــع أن األســواق العالميــة المفتوحــة
للمنتجــات الزراعيــة والغذائيــة يمكــن أن
تســاعد فــي تخفيــف الضغــط علــى المــوارد
الطبيعيــة ،إال أن اإلنتــاج مــن أجــل الصــادرات
يمكــن أن يو لّــد آثــا ًرا خارجيــة بيئيــة ســلبية،
مثــل عمليــات ســحب الميــاه العذبــة غيــر
المســتدامة ،والتلــوث ،وفقــدان التنــوع
البيولوجــي ،وإزالــة الغابــات وانبعاثــات
غــازات الدفيئــة .وعلــى ســبيل المثــال ،شـكّل
اإلنتــاج الزراعــي للماشــية وفــول الصويــا

تشـكّل المــوارد الطبيعيــة جــز ًء ا ال يتجــزأ
مــن عوامــل اإلنتــاج فــي أي بلد ،وفي
حيــن تعتمــد الزراعــة أيضً ــا علــى العمالــة
واآلالت والتحســينات التكنولوجيــة التــي
يمكــن أن تســاعد المنتجيــن علــى التك ّيــف
مــع القيــود علــى المــوارد ،إال أن األراضي
والميــاه تبقــى مــن المدخــات األساســية.
وبالنســبة إلــى الزراعــة ،تســاهم االختالفــات
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التجــارة العالميــة ،إلــى جانــب األنظمــة
الوطنيــة ،معالجــة المقايضــات بيــن األهــداف
االقتصاديــة والبيئيــة .ويتطــور أيضً ــا نطــاق
االتفاقــات التجاريــة ليشــمل األحــكام البيئيــة.
وبيــن عامــي  1957و  ،2019مــن بين 318
اتفا قًــا تــم إبرامــه ،تض ّمــن  131اتفا قًــا حك ًمــا
واحـ ًد ا علــى األقــل مــن األحــكام المتعلقة
بالبيئــة ،فيمــا تض ّمــن  71اتفا قًــا أحكا ًمــا
أظهــرت التفاعــل بيــن البيئــة والزراعــة .وتوفــر
مثــل هــذه االتفاقــات حوافــز للمنتجيــن
العتمــاد ممارســات مســتدامة مــن أجــل تحقيــق
الوصــول إلــى األســواق والحفــاظ عليه.

وزيــت النخيــل – وجميعهــا منتجــات يســتمر
الطلــب العالمــي عليهــا  40 -فــي المائــة مــن
نســبة إزالــة الغابــات االســتوائية بيــن عامــي
 2000و .2010
وفــي كثيــر مــن األحيــان ،تنشــأ هذه اآلثار
البيئيــة الســلبية بســبب الظــروف المحليــة
وضعــف البيئــة التنظيميــة .ويعنــي ذلــك
أن السياســات التجاريــة غيــر قــادرة
بمفردهــا علــى معالجــة العوامــل الخارجيــة
البيئيــة بســهولة .ويمكــن لقواعــد التجــارة
المتعــددة األطــراف ،مثــل إطــار منظمة

الشكل  1.3العالقة بين اإلجهاد المائي والمراكز التجارية الصافية

اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﺎﻓ�ﺔ

ﻻ ﺗﺘﻮﻓــﺮ ﺑ�ﺎﻧــﺎت
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ورغــم ا تفــا ق ا لبلــد ا ن األعضــاء فــي منظمــة
التجــا رة العالميــة علــى إ لغــاء الد عــم
للصــا د را ت الزرا عيــة عقــب المؤتمــر
الــوزا ري العا شــر الــذ ي عقــد فــي نيروبــي
فــي عــام  20 15و إنشــائها التفا قيــة تيســير
التجــا رة ا لتــي دخلــت حيــز ا لنفــا ذ فــي
فبرا ير  /شــبا ط  ،20 17مــن بيــن أمــور
أخــرى  ،إال أن عــد ًد ا مــن المجاالت
ا لمتعلقــة بالزراعــة ،مثــل التعا مــل مــع
االحتفــا ظ بمخزونــا ت حكوميــة ود عــم
الزرا عــة المحليــة  ،ســاهمت فــي تعطيــل
المفاوضــا ت  .وفــي الوقــت ذ ا تــه ،تضا عــف
عــد د االتفا قــا ت التجا ر يــة اإلقليميــة
الســا ر ية مــن أقــل مــن  25ا تفا قًــا فــي عام
 19 90إلــى أ كثــر مــن  350ا تفا قًــا فــي عام
 .2 022وطــرح ذلــك مخــاوف بشــأن ما
إذ ا كا ن ا لتمييــز فــي الســوق العالميــة
قــد تزا يــد و يــؤد ي إلــى تشــتت التجــا رة
العالميــة إلــى كتــل متنا فســة.

وتشــير بشــكل عــام العديــد من الدراســات
إلــى أن األحــكام البيئيــة فــي االتفاقــات
التجاريــة اإلقليميــة لهــا تأثيــر إيجابــي علــى
معالجــة العوامــل الخارجيــة البيئيــة التــي
تولدهــا التجــارة عندمــا يعــود الســبب فيهــا
إلــى الظــروف المحليــة .وتعــزز االتفاقــات
التجاريــة األعمــق التقــارب فــي السياســات
بيــن البلــدان الموقعــة علــى صعيــد العديــد
مــن القضايــا ،بمــا فــي ذلــك البيئــة .وغال ًبــا
مــا تنشــئ هــذه االتفاقــات آليــات محددة
لمناقشــة تنفيــذ االلتزامــات المتعلقــة
بالبيئــة واإلشــراف عليــه.
ويمكــن لالتفاقــات التجاريــة أن تشــجع
الشــركاء التجارييــن علــى تبنــي ممارســات
مســتدامة عندمــا تكــون األحــكام البيئيــة
ملزمــة قانو نًــا وتكــون التجــارة بيــن األطــراف
المو قّعــة مجهــزة بمؤسســات تــم تطويرهــا
بشــكل جيــد ،مثــل إجــراءات تســوية النزاعــات
وعمليــات تقييــم األثــر البيئــي.

وتطلــق االتفا قــا ت التجا ر يــة اإلقليميــة
التجــا رة بيــن الجهــا ت المو قّعــة ولكنهــا قــد
تــؤد ي أيضً ــا إلــى تحو يــل التجــا رة بعيـ ًد ا
عــن الجهــا ت ا لتــي ال تتمتــع بالعضو يــة.
وتعمــل ا تفا قــا ت التجــا رة األكثــر تفصيــاً،
با لنســبة إلــى الجهــا ت المو قّعــة عليهــا،
علــى تحســين الوصــول إلــى األســواق عــن
طر يــق ا لتعر يفــا ت ا لتفضيليــة وخفــض
تكا ليــف التجــا رة مــن خــا ل تقــا رب
ا ألنظمــة ا لمحليــة وتنســيق ا لمعا ييــر .
و يمكــن أن يشــجع ذلــك علــى تطو يــر
سالســل ا لقيمــة ا إلقليميــة وتحفيــز النمــو.
ومــع أن االتفا قــا ت التجا ر يــة اإلقليميــة
يمكــن أن تولــد فــي المتوســط مكا ســب
علــى ا لصعيــد العالمــي ،إال أن بعــض
ا لبلــد ا ن قــد تكــون خا ســرة .وعلــى وجــه
الخصــوص  ،قــد ت ُتــرك البلــد ا ن المنخفضــة
الدخــل ذ ا ت ا لقــد رة المحــدود ة علــى
ا لتفــاوض وعلــى تنفيــذ أحــكام تجا ر يــة
معقــد ة خــا رج عمليــة التكا مــل التجــا ري
ا إلقليمــي  .و يمكــن أن يــؤد ي تحر يــر

السياسات التجارية المتعددة األطراف

واإلقليمية من أجل النمو المستدام

تطــورت ا لعولمــة منــذ بد ا يــة ا أل لفيــة
ا لجد يــد ة با لتــوا زي مــع إ ضفــا ء ا لطا بــع
ا إلقليمــي  ،حيــث تك ّمــل كل عمليــة
ا ألخــرى  .وأد ت بيئــة ا لسيا ســا ت ا لتجا ر يــة
ا لحا ليــة فــي مجــا ل ا ألغذ يــة وا لزرا عــة ،
كمــا صا غتهــا منظمــة ا لتجــا رة ا لعا لميــة ،
إ لــى تثبيــط ا لمما رســا ت غيــر ا لعا د لــة ،
وا لحــد مــن عــد م ا ليقيــن  ،وتســهيل
ا لتنســيق بيــن ا لبلــد ا ن  .و يُســتكمل هــذ ا
ا إلطــا ر ا لمتعــد د ا ألطــرا ف أيضً ــا با لعد يــد
مــن ا التفا قــا ت ا لتجا ر يــة ا إلقليميــة .
وســا هم تحر يــر ا لتجــا رة ا إلقليميــة
وا لمتعــد د ة ا ألطــرا ف علــى حــد ســوا ء فــي
توســيع نطــا ق ا لتجــا رة ا لعا لميــة .
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ا لصعــب بلــو غ توا فــق فــي ا آلرا ء بســبب
ا ختــاف وجهــا ت نظــر ا لبلــد ا ن حــول تأ ثيــر
ا نبعا ثــا ت غــا زا ت ا لد فيئــة وكلفتهــا علــى
ا لمجتمــع  .غيــر أ نــه ال يمكــن ا لتصــد ي
للعوا مــل ا لخا رجيــة ا لبيئيــة فــي ا لعا لــم
بشــكل فعــا ل إ ال مــن خــا ل تعد د يــة
ا ألطــرا ف با لترا فــق مــع قوا عــد تجا ر يــة
تســا عد علــى توســيع نطــا ق ا لسيا ســا ت
ا لتــي تأخــذ بعيــن ا العتبــا ر ا لتكا ليــف
ا الجتما عيــة لهــذ ه ا لعوا مــل ا لخا رجيــة .

التجــا رة ا لمتعــد د ة ا ألطــراف إلــى مكا ســب
أ كبــر علــى الصعيــد العالمــي  ،كمــا أنــه
يمكــن أن يكــون أ كثــر الطــرق فعا ليــة
مــن أجــل تعز يــز الوصــول إلى األســوا ق
وتحقيــق النمــو ا القتصــا د ي للجميــع .
ومــع أن الميــزة ا لنســبية تبــدو أ كثــر
مالء مــة علــى الصعيــد ا لمتعــد د ا ألطــراف ،
ســيكون مــن ا لصعــب معالجــة المقا يضــا ت
بيــن ا ألهــد اف ا القتصا د يــة وا لبيئيــة
بالطر يقــة نفســها .و يمكــن ا لتصــد ي
للعوا مــل ا لبيئيــة الخا رجيــة ا لتــي تو لّد هــا
التجــا رة  ،عند مــا تكــون محليــة  ،مــن خــا ل
سيا ســا ت تجا ر يــة تكملهــا األنظمــة علــى
المســتوى الوطنــي أو اإلقليمــي .
ولــن تكــون ا إلجــرا ء ا ت ا لمتخــذ ة مــن
طــرف وا حــد أ و حتــى ا إلقليميــة فعا لــة
عند مــا تكــون هــذ ه ا لعوا مــل ا لخا رجيــة
عا لميــة  ،كمــا فــي حا لــة تغ ّيــر ا لمنــا خ .
وســيكون مــن ا لضــروري وجــود ا تفــا ق
متعــد د ا ألطــرا ف  ،ولكــن قــد يكــون مــن
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حالة
أسواق السلع الزراعية
جغرافيا تجارة المنتجات الغذائية
والزراعيةُ :نهج السياسات من أجل
التنمية المستدامة

يناقش تقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام  2022كيف ميكن للسياسات التجارية القامئة عىل ال ُنهج اإلقليمية
واملتعددة األطراف عىل حد سواء مواجهة تحديات يومنا هذا من أجل تحقيق التنمية املستدامة .ويجب عىل
السياسات التجارية يف مجال األغذية والزراعة أن تسعى إىل حامية األمن الغذايئ العاملي ،واملساهمة يف معالجة
املقايضات بني األهداف االقتصادية والبيئية ،وتعزيز قدرة النظام الزراعي والغذايئ العاملي عىل الصمود يف وجه
الصدمات ،مثل النزاعات والجوائح والظواهر املناخية املتطرفة .ويناقش التقرير جغرافيا التجارة ،من خالل تحليل
تجارة املنتجات الغذائية والزراعية وأمناطها عرب البلدان واألقاليم ،والدوافع الكامنة وراءها وبيئة السياسات التجارية.
وتحدد امليزة النسبية والسياسات التجارية وتكاليف التجارة معامل أمناط تجارة املنتجات الغذائية والزراعية .وعند
االستفادة من امليزة النسبية يف األسواق العاملية ،فإن التجارة تعود بالفائدة عىل جميع البلدان .وبإمكان خفض
الحواجز الجمركية وخفض تكاليف التجارة أن يعززا التجارة والنمو االقتصادي .وميكن التفاقات التجارة املتعددة
األطراف واالتفاقات اإلقليمية عىل حد سواء أن تسهل عملية جعل التجارة سبياًلً يفيض إىل النمو ،غري أن مكاسب
التجارة ليست موزعة بشكل متساوٍ .وعند النظر يف التأثريات البيئية العاملية ،مثل تغري املناخ ،ميكن أن يساعد اتباع
نهج متعدد األطراف للتجارة يف توسيع نطاق تدابري التخفيف من التأثريات.

©FAO, 2022
CC0475AR/1/06.22

حالة أسواق السلع الزراعية 2022
(النص الكامل  -سيصدر يف سبتمرب/أيلول )2022

بعض الحقوق محفوظة .ويتاح هذا العمل مبوجب ترخيص املشاع
اإلبداعي – نسب املصنف  -غري التجاري  -الرتخيص باملثل 0.3
لفائدة املنظامت الحكومية الدولية

