
دة
ح

مت
 ال

مم
لأل

ة 
اع

زر
وال

ة 
ذي

ألغ
ة ا

ظم
من
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ة 
عي

را
لز

 ا
ع

سل
 ال

ق
وا

س
 أ

لة
حا

20
16

-2
01

5

الزراعية السلع  أسواق  حالة 
أفضل  توازن  تحقيق  الغذائي:  واألمن   التجارة 

العام والصالح  الوطنية  األولويات  بين 

2016-2015



الغالف: صورة 
 .)S. Gallagher/والزراعة األغذية  منظمة   ©( عائلته  مع  منغوليا  في  الغابات  من  تستفيد  التي  دوندات-اورغو  مجموعة   رئيس 

الرئيسية الرسائل 

باختالف 1.  جداً  يختلفان  ونمطها  التجارة  بنية  أّن  غير  بسرعة،  تتوسع  الزراعية  بالمنتجات  العالمية  التجارة  تنفك  ال 
تلك  في  تؤثر  الصلة،  ذات  والسياسات  التجارة  فيها  بما  والطلب،  لإلنتاج  الرئيسية  فالمحركات  واإلقليم.  السلعة 

األهمية.  من  كبير  جانب  على  تكون  قد  الغذائي  األمن  على  تداعيات  عنها  فتنجم  مختلفة،  بطرق  األنماط 

معظم 2.  لدى  للتجارة  الوطنية  االستراتيجيات  في  منه  مفر  ال  جزءاً  العالمية  التجارة  في  المشارك  زيادة  تعتبر 
أريد  ما  إذا  مناسبة  إدارة  إلى  تحتاج  تبعات،  من  عنها  يترتب  وما  التجارة  على  االنفتاح  عملية  ولكن  البلدان. 

الغذائي. األمن  نتائج  تحسين  صالح  في  تكون  أن  للتجارة 

واالستفادة 3.  عليه  الحصول  وإمكانية  الغذاء  توافر  أي  الغذائي:  لألمن  األربعة  األبعاد  من  بعد  كل  في  التجارة  تؤثر 
العوامل  من  منوعة  مجموعة  على  ويعتمد  معقد  األبعاد  هذه  مع  التجارة  تفاعل  إن  منه.  اإلمدادات  واستقرار  منه 

جميعاً.  عليها  محددة  عالقة  تعميم  الصعب  من  فيكون  البلدان  تجارب  حيث  من  كبيرة  اختالفات  إلى  يؤدي  ما  األساسية 

وبقدرة 4.  األغذية  أسواق  عمل  بطريقة  الغذائي   األمن  وبين  التجارة  في  المشاركة  مستوى  بين  العالقة  تتأثر 
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التجارة. مجال  في  السياساتية  التدخالت  صياغة  لدى  مراعاته  يجب  الجوانب  تلك  من  كل  الغذائي.  األمن  النعدام 

البلدان 5.  عبر  تختلف  وهي  الغذائي  األمن  من  مختلفة  أبعاداً  سياساتية  أهداف  من  بها  يتصل  وما  التجارة  تتناول 
العمليات  على  كبيرة  بنسبة  التجارة  مجال  في  البديلة  السياساتية  الخيارات  مالءمة  وتقوم  الزمن.  مر  على  وتتغير 

العمليات. تلك  في  الزراعي  القطاع  ودور  االقتصادي،  للتحول  أجاًل  األطول 

ومن 6.  الغذائي.  األمن  في  المحتملة  السلبية  آثارها  إلى  نظراً  مهمة  األغذية  أسعار  في  الحاد  االرتفاع  حاالت  تعتبر 
المستقبل،  في  األزمات  تلك  تفاقم  أن  الحكومات  استجابات  عن  فضاًل  والمناخية،  الجيوسياسية  للتقلبات  الممكن 

كان  ولو  حتى  األسعار،  في  مفاجئ  ارتفاع  حصول  احتمال  مراعاة  ويجب  التجارية.  التدفقات  عرقلة  احتمال  من  يزيد  ما 
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v

تقديم

يشـّكل اسـتئصال الجـوع حـول العـامل بحلـول 2030 هدفاً رئيسـياً ملنظومة األمم املتحدة، بحسـب مـا تلحظه خطة 
التنميـة املسـتدامة الجديـدة ملـا بعد عام 2015. ومع اسـتمرار تطور أمناط االسـتهالك واإلنتاج، سـوف تؤدي التجارة 
باملنتجـات الزراعيـة والغذائيـة دوراً متزايـد األهميـة يف ضـان القـدرة عـىل تلبية الطلـب املتزايد مـن جانب بلدان 

النقص الغذايئ.
وإن تلـك التجـارة العامليـة باملنتجـات الزراعيـة والغذائية قد منت برسعـة خالل العقود األخـية، بحيث أصبحت 
البلـدان  تشـارك أكـر فأكـر يف هذه التجارة سـواء من جانب التصدير أم االسـتياد. إال أّن الطريقـة التي عىل البلدان 

اتباعها من أجل زيادة مشاركتها يف التجارة، هي موضع نقاش واسع.
فـإن تطويـع التجـارة لـي تعمـل لصالـح، وليس ضـد، األمـن الغـذايئ والتغذية املحسـنني، يشـكل تحدياً رئيسـياً 
لصانعـي السياسـات. وفيـا أن االنفتـاح عـىل التجـارة كفيـل بزيـادة توافـر الغـذاء يف البلـدان املسـتوردة، وبفـرض 
ضغـط لخفـض أسـعار االسـتهالك، فهـو أيضـاً يقرتن مبخاطـر محتملة. ميكـن لتزايد االتكال عـىل األسـواق الدولية أن 
يجعـل البلـدان عرضـة لصدمات السـوق قصـية األجل، وهذان األمـران يؤديان إىل تقلـص اإلمدادات وارتفاع أسـعار 

االستهالك، فضالً عن الصدمات الناتجة عن الزيادة املفاجئة يف الواردات وما يليها من تراجع يف أسعار املنتجني. 
وميكـن لالنفتـاح املتـرسع عىل التجارة أن يقّوض اإلنتاج املحيل يف القطاعات املنافسـة لالسـتياد – وتلك مشـكلة 
بـارزة عـىل وجـه الخصـوص يف املراحـل األوىل للتحـول الزراعـي، حني ال يـزال للقطـاع الزراعي دور رئيـي يؤديه يف 

تنمية االقتصاد بشكل أوسع وباعتباره مصدراً لفرص العمل بالنسبة إىل السواد األعظم من الفقراء يف األرياف.  
ومـع أن البلـدان القـادرة عـىل زيادة الصادرات قد تسـتفيد مـن زيادة الفـرص التجارية، ال يخلو توسـيع التجارة 
مـن املخاطـر بالنسـبة إىل تلـك البلـدان أيضـاً. فبوسـع ازديـاد مسـتويات التصديـر أن يضغـط صعـوداً عـىل أسـعار 
االسـتهالك املحـيل مـا يشـكل مصـدر قلق بوجه خـاص خالل فرتات اإلنتـاج املتوسـطة أو دون الوسـط. عىل العكس 
مـن ذلـك، فـان اإلنهيـار الرسيـع يف أسـعار السـلع األساسـية، مثـل الـذي شـهده قطـاع األلبـان عـام 2015، ميكن أن 

يخلق صعوبات كبية للبلدان الساعية إىل اسرتاتيجية تصدير رائدة يف القطاع الزراعي.
ووجـود هـذا النـوع مـن املخاطر يـرر ميل معظم الـدول إىل إدارة التجـارة باملنتجـات الزراعية والغذائيـة. غالباً 
مـا تشـكل أهـداف األمـن الغـذايئ والتغذيـة، ال سـيا يف الـدول ذات الدخـل املنخفـض واملتوسـط، مـرراً رئيسـياً 
ومرشوعـاً للتدخـل مـن خـالل التجـارة والسياسـات املتصلـة بهـا. وقـد تكـون تلـك السياسـات موجهـة إىل تحقيـق 
تحسـينات يف بعـد واحـد أو أكـر مـن األبعـاد األربعة لألمـن الغذايئ والتغذيـة: أي توافـر الغذاء وإمكانيـة الحصول 

عليه واالستفادة منه واستقرار اإلمدادات منه. 
ولكـن مـن املؤكـد أن تصميـم التدخالت السياسـاتية املناسـبة يف مجال إدارة التجـارة حافل بالتحديـات. فينبغي 
لصانعـي السياسـات تحقيـق التـوازن بـني شـواغل مختلـف األوسـاط الوطنيـة، التي سـوف تتأثـر بدرجـات متفاوتة 
جـراء زيـادة االنفتـاح عـىل التجـارة. وعليهم أيضـاً أن يوفقوا بني تحقيـق األهـداف الوطنية لألمن الغـذايئ والتغذية 
وبـني موجباتهـم املنصـوص عليهـا يف االتفاقـات التجارية من أجل خفض أي آثار سـلبية محتملة مرتتبـة عن أفعالهم 

عىل رشكائهم التجاريني إىل أدىن حد ممكن. 
ومـا يزيـد األمـور تعقيـداً، هـو أن درجـة مالءمـة تدخـالت السياسـات التجاريـة البديلـة ومـا يتصـل بهـا مـن 
سياسـات أخـرى، تختلـف باختـالف البلـدان املعنيـة، بنـاء عىل مسـتوى تطور القطـاع الزراعـي فيها والـدور املمكن 
لتلـك القطاعـات يف املسـاهمة يف تحسـني األمـن الغـذايئ والتغذيـة كـا أنهـا تتغـّي مـع الوقـت، مـع تطـور تلـك 
القطاعـات. وقـد أدت تلـك التحديـات إىل نقاشـات حـادة حول مـا إذا كان عىل البلـدان أن تدير التجـارة باملنتجات 

الزراعية والغذائية، وحول كيفية قيامها بذلك.
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يحـاول هـذا اإلصـدار مـن تقرير حالة أسـواق السـلع الزراعيـة أن يوضح دور التجارة املسـاهم يف تحسـني األمن 
الغـذايئ والتغذيـة، وأن يشـارك يف النقـاش بشـأن مـررات إدارة التجـارة باملنتجـات الزراعيـة والغذائيـة والُنُهـج 
املعتمـدة. وهـو يحـذر مـن محاولة تعيني »أفضـل« مجموعة من األدوات السياسـاتية إلدارة التجـارة، إذ يقر بأّن كل 

مجموعة أدوات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياق املحدد.  
وبـدالً مـن ذلـك يشـجع هـذا التقرير املارسـني املعنيني عىل الرتكيز بشـكل أكر عـىل تعزيز عمليات السياسـات 
التـي ترشـد تصميـم وتنفيـذ التجارة ومـا يتصل بها من سياسـات.  وتلك العمليات، سـواء أكانت عىل مسـتوى خطة 
التنميـة املسـتدامة ملـا بعـد عـام 2015 أم عـىل مسـتوى املفاوضـات التجاريـة متعـددة األطـراف أو اإلقليميـة، أم 
االسـرتاتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة، فكلهـا تعـاين نقـاط ضعـف عـىل مسـتوى التنسـيق، األمر الـذي يقـّوض فعاليتها. 
وسـيكون تعزيـز تلـك العمليات، وعىل األخص مسـتويات التنسـيق ما بني املنظات املسـؤولة عن التجـارة والزراعة 
واسـرتاتيجيات األمـن التجـاري، ملحـاً إذا مـا أريـد للتجـارة باملنتجـات الزراعيـة والغذائيـة أن تحقـق مسـاهمتها 

الجوهرية يف القضاء عىل الجوع.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
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شكر وتقدير

أعـّدت كل مـن شـعبة التجـارة واألسـواق وإدارة التنمية االقتصادية واالجتاعية تقرير حالة أسـواق السـلع الزراعية 
2015–2016. تحـت اإلرشاف العـام ملسـاعد مدير عـام إدارة التنمية االقتصاديـة Jomo Kwame Sundaram وملدير 
 Eleonora Canigiani الجانب الفني بدعم من Jamie Morrison شـعبة التجارة واألسـواق بوبكر بن بلحسـن، ترأس
وEkaterina Krivonos. وقـد قـدم Pedro Arias وياسـمني إقبـال مسـاهات بشـأن اتجاهـات األسـواق والتوقعـات 
املتعلقـة بهـا يف الجـزء األول باالشـرتاك مـع Filippo Gheri. ووردت تعليقـات واقرتاحـات قيمـة من جانـب اإلدارات 
األخـرى ملنظمـة األغذيـة والزراعـة ومكاتبهـا األقليميـة مبـا فيهـا إدارة الزراعـة وحايـة املسـتهلك، وإدارة مصايـد 
األسـاك وتربيـة األحيـاء املائيـة، وإدارة الغابـات، واملكاتـب اإلقليميـة للمنظمـة يف أوروبـا وآسـيا الوسـطى وآسـيا 

ومنطقة املحيط الهادئ.
وقـد اسرتشـد هـذا التقريـر بسلسـلة مـن أربـع مشـاورات غـي رسـمية جـرت االسـتعانة بهـا السـتعراض األدلـة 
ومناقشـة املسـائل الخالفيـة املمكنـة وتحديـد تصميم هذا التقريـر وتقديم اسـتعراض أقران للرسـائل التي يجب أن 
يتضمنهـا. وشـارك يف املشـاورات العديـد مـن الخـراء مـن مؤسسـات أكادمييـة ومنظـات دوليـة غـي حكوميـة 
 Susanو Clemens Boonekampو Eduardo Bianchiو Jean Baliéو Ammad Bahalim .ومنظات حكومية دولية
 Jenniferو Ephraim Chirwaو David Cheongو Antony Chapotoو Patterson Brownو Lars Brinkو Bragdon

 William Fosterو  Cheng Fangو  Charlotte Dufourو  Diwakar Dixitو  Eugenio Díaz-Bonillaو  Clapp

 Simon Hessو Jonathan Hepburnو Corinna Hawkesو David Hallamو Jared Greenvilleو Thierry Giordanoو
 Suffyan Koromaورشيد كوكب و Ulla Kaskو Marie-Agnes Jouanjeanو Nicolas Imbodenو Adrian Hewittو
 Nalisheboو  Steve McCorristonو  Emiliano Magriniو  Alan Matthewsو  Will Martinو  David Lukeو
 Signe Nelgenو Silvia Nenciو Cristian Moralesو Pierluigi Montalbanoو Georgios Mermigkasو Meebelo

وRalf Peters وFrancesco Rampa وMohan Rao وSherman Robinson وLuca Salvatici وKostas Stamoulis و
.Sean Woolfreyو Zoltan Tibaو Daria Taglioniو Jo Swinnen

 Eugenio Díaz-Bonillaو Jennifer Clapp :ودعـاً للمشـاورات، تـم إعداد مذكرات معلومات أساسـية مـن قبـل
 .Luca Salvaticiو Silvia Nenciو Pierluigi Montalbanoو Alan Matthewsو

وتـم تقديـم املزيـد مـن املسـاهات واسـتعراض لألقـران خالل منتـدى التجـارة واألمن الغـذايئ الذي اسـتضافته 
منظمـة التجـارة العامليـة يف جنيـف بتاريـخ 5 يونيو/حزيـران 2015، والـذي جـرى خاللـه اختبار الرسـائل الرئيسـية 

للتقرير.
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املخترصات

مبادرة املعونة لصالح التجارة   AfT

مقياس الدعم اإلجايل     AMS

اتفاق بشأن الزراعة   AoA

الرنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا    CAADP

الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري   DTIS

اإلطار املتكامل املعزز للمساعدة الفنية املتصلة بالتجارة   EIF

االتحاد األورويب    EU

االستثار املبارش األجنبي   FDI

متويل التنمية   FfD

االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة؛ اتفاق الغات   GATT

مجلس التعاون لدول الخليج العربية    GCC

الناتج املحيل اإلجايل     GDP

سلسلة القيمة العاملية    GVC

املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية   IFPRI

ً بلد أقل منوا   LDC

بلدان العجز الغذايئ ذات الدخل املنخفض   LIFDC

هدف إمنايئ لأللفية   MDG

وسائل التنفيذ   MoI

البلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية   NFIDC

منظمة غي حكومية   NGO

املعدل االسمي للمساعدة   NRA

املساعدات اإلمنائية الرسمية   ODA

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   OECD

ترتيب تجاري إقليمي   RTA

أهداف التنمية املستدامة   SDG

التدابي الصحية وتدابي الصحة النباتية   SPS

آلية خاصة للوقاية    SSM

منظمة التجارة العاملية   WTO
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موجز

تفيـد التوقعـات أن التجـارة العامليـة باملنتجـات الزراعيـة سـتواصل توسـعها، وبشـكل كبـي، خـالل العقـود املقبلـة. 
ونتيجـة لذلـك سـوف تـؤدي الزراعـة دوراً متنامـي األهميـة من حيث التأثـي يف نطاق األمـن الغـذايئ وطبيعته، عر 
كافـة األقاليـم يف العـامل. ويتمثـل التحدي إذاً يف ضان أن يراعي توسـع التجارة الزراعية القضاء عـىل الجوع وانعدام 

األمن الغذايئ وسوء التغذية، ال أن يسي يف عكسها.
ويهـدف هـذا اإلصـدار مـن تقريـر حالـة أسـواق السـلع الزراعيـة، إىل خفـض االنقسـام الراهـن يف اآلراء بشـأن 
تأثـيات التجـارة الزراعيـة يف انعـدام األمـن الغـذايئ، وبشـأن الطريقـة املعتمـدة إلدارة التجـارة الزراعيـة، ضانـاً 
السـتفادة البلـدان كافـة من زيـادة االنفتاح التجاري. وعر تقديـم األدلة والتوضيحات بشـأن مجموعة من املواضيع، 
يسـعى التقريـر إىل املسـاهمة يف نقـاش أكـر اسـتنارة حـول الخيارات السياسـاتية وتحديـد التحسـينات املطلوبة يف 

اإلجراءات السياساتية التي تتخذ تلك الخيارات ضمنها. 
يستكشـف الجـزء األول سـياق األسـواق العاملية رسيع التغـّي، لي يحدد كيف ميكن للتطـورات عىل صعيد إنتاج 
األغذيـة، والطلـب عليهـا، أن تحصل. سـوف ترتتب عىل تلك التغيـيات تداعيات لجهة القدرة عىل الوثوق باألسـواق 
الدوليـة مسـتقبالً كمصـدر للغـذاء سـهل املنـال، ليـس فقـط مـن حيث توفـي األغذيـة يف الوقت املناسـب بـل أيضاً 

فيا خص تقلب تلك األسواق وتداعياته األوسع عىل األمن الغذايئ والتغذية.
إّن األدلـة عـىل تأثـي التجـارة يف األمـن الغـذايئ محدودة، ويف حـال وجدت فهي تشـي إىل أن التأثـيات مختلطة.  
وقـد صـدر يف الفـرتة األخـية اسـتعراض منهجـي بشـأن تأثـيات اإلصالحـات التجارية عـىل األمن الغذايئ كشـف أنه 
مـن بـني 34 دراسـة تـم تحليلها بالتفصيل، أبلغت 13 دراسـة عن تحسـينات يف املؤرشات املسـتخدمة لألمن الغذايئ، 
فيـا دلـت 10 منهـا عـىل حصول تدهور وأفضت 11 دراسـة إىل نتائـج مختلطة، »مع تفاوت مقاييـس األمن الغذايئ 
عـر الرشائـح السـكانية واألقاليـم واألزمنـة، أو مـع قيام املـؤرشات البديلـة لألمن الغـذايئ باإلشـارة إىل نتائج مختلفة 

لبلدان محددة.« )أنظر اإلطار 6 يف الجزء الثاين(. 
نظـراً إىل صعوبـة تعميـم عالقـة محـددة بني زيـادة انفتاح التجـارة وبني تداعيـات ذلك عىل األمن الغـذاء، يقدم 
الجـزء الثـاين إطـاراً مفهوميـاً مـن أجل فهم أفضـل لتلك العالقـة، ويحاول رشح النتائـج املختلطة بناء عـىل املتغيات 
االقتصاديـة واالجتاعيـة الرئيسـية التـي تتأثـر بالتجـارة، والعوامـل التـي تعـّدل تأثيات تلـك املتغيات عـىل األبعاد 
املختلفـة لألمـن الغـذايئ. وهـو يقـر أيضـاً بـأن العالقـة بني التجـارة واألمـن الغـذايئ تتخطـى االعتبـارات االقتصادية 

لتشمل األبعاد السياسية واالجتاعية واإليكولوجية التي تستوجب نهجاً تحليلياً متعدد التخصصات. 
وسـوف يتنـاول الجزء الثالث االسـتخدام املناسـب للتجارة والسياسـات املتصلـة بها دعاً ألهـداف األمن الغذايئ 
لـكل بلـد عـىل حـدة. كثـياً مـا تركـز النقاشـات املرتبطـة بالتجـارة واألمـن الغـذايئ عـىل التأثـيات القصـية األجـل 
لصدمـات السـوق، وعـىل مـا ينتـج عنهـا مـن تغيـيات يف التدفقـات التجاريـة واألسـعار التـي يواجهها املسـتهلكون 
واملنتجـون. ويف هـذا التقريـر، فـإن طـرح النقـاش يف ضـوء التحـول الهيكيل األطـول أجـالً يف االقتصادات الناشـئة، له 

تداعيات هامة عىل صياغة واستخدام السياسات التجارية التي تتالءم مع األمن الغذايئ املحّسن.
وإذ يقـوم التقريـر بذلـك فإمنـا يدعـو إىل نقـل الرتكيـز مـن تحليـل ردود الفعـل السياسـاتية القصـية األجل عىل 
الصدمـات إىل نهـج سياسـاتية أطـول أجالً تركز عىل االسـتفادة من الفرص وخفـض املخاطر املرتبطة بزيـادة االنفتاح 
عـىل األسـواق الزراعيـة اإلقليميـة والعامليـة. ومـن هـذا املنظـور، فـإن فهم السـياق املحدد لـكل بلد هو أمر حاسـم 
ملعرفـة كيـف ميكـن للتجـارة الزراعيـة أن تدعـم األمن الغـذايئ. ولكن بوسـع ذلك أن يعقـد أيضاً تحديد السياسـات 

التجارية املناسبة وما يتصل بها من سياسات أخرى. 
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يرمـي هـذا اإلصـدار مـن تقريـر حالـة أسـواق السـلع الزراعيـة إىل إثبـات أن نهجـاً أكـر واقعيـة يركز عـىل تحديد 
السـياق، سـيكون كفيالً بضان تكييف أفضل للسياسـات التجارية بشـكل أفضل مع الظروف واالسـرتاتيجيات املحددة 
للزراعـة واألمـن الغـذايئ للبلدان املختلفة. وسـوف يسـاعد أيضـاً عىل تخطي االنقسـام يف املواقـف اإليديولوجية حول 
مـا إذا كانـت التجـارة، أو بصـورة متناظـرة، السياسـات التجاريـة ومـا يتصل بهـا من سياسـات أخرى، مفيـدة أو مرضة 
لألمـن الغـذايئ.  وبالتـايل ينظـر الجـزء الرابـع يف التحديـات والفـرص املتعلقـة بتحسـني التناسـق عـىل صعيـد حوكمـة 
التجـارة واألمـن الغـذايئ، لضـان أن تـؤدي إجـراءات وأطر صنع السياسـات املتعلقة بهـا إىل صياغة أفضل للسياسـات 
التجاريـة ومـا يتصـل بهـا من سياسـات، لدعـم األهداف الوطنية، مـن دون التغايض عـن تداعياتها املحتملـة عىل حالة 
األمـن الغـذايئ للـرشكاء يف التجـارة.  ويصف أيضاً كيف تعتمد تلك التحسـينات املتناسـقة، عىل إصالح أوسـع للحوكمة 
العامليـة وللبنيـة املؤسسـية واملاليـة التـي يدعمها. وسـوف يسـتوجب ذلك تـآزرات بني إجـراءات القطاعـات عىل كافة 

املستويات وتحسني القدرة عىل تحديد أهداف مشرتكة عر القطاعات واالتفاق عليها.
تشـي عمليـات صنـع السياسـات إىل تفاعـالت وقوى متنافسـة تؤثـر يف القرارات السياسـاتية. تقـوم »العمليات« 
بإرشـاد النقاشـات حول السياسـات وصنع القرارات عر تحديد األهداف واألولويات القطاعية الشاملة. »السياسات« 
هـي األدوات املسـتخدمة لتحقيـق تلـك األهـداف واألولويـات. للعمليات معنى سـيايس، فيا السياسـات لها معنى 
أكـر فنيـة. ومـن شـأن تحويـل االهتـام إىل العمليـات املتصلـة بالتجـارة والزراعـة بدالً مـن الرتكيز بصـورة حرصية 
عـىل حسـنات السياسـات املختلفـة وسـلبياتها أن يسـاعد عـىل التوفيـق بـني مختلـف وجهـات النظـر واألهـداف 
واملسـاومات. وسـوف يسـاعد يف التوصـل إىل اتفـاق بشـأن األولويـات املشـرتكة عـر القطاعـات ويف تحديـد مزيـج 
السياسـات األنسـب لتحقيـق تلـك األولويـات ويف تحسـني إتاحـة الحيّـز السياسـايت يف اتفاقـات التجـارة وضـان 
اسـتخدامه املناسـب.  فضـالً عـن ذلـك، سـوف يسـاهم يف زيـادة تناسـق السياسـات الوطنيـة وقابلية توقعهـا، فيا 

يحرتم خيار الحكومات الوطنية بشأن كيفية التوفيق بني مختلف األولويات يف سياق األطر العاملية املتفق عليها.
تتناغـم الرسـائل الناتجـة عـن هـذا التقريـر بشـكل جيـد مـع الحـوار الجـاري بشـأن خطـة التنمية ملا بعـد عام 
2015. وهي تعكس بشـكل خاص املناقشـات بشـأن مسـألتي »الكونية والتمييز« التي تعرتف بأن تحقيق األهداف 
املشـرتكة هـو رهـن مراعاة مختلـف القدرات والحقائـق والتقدم التنموي للبلدان. وتنسـجم الرسـائل كذلك مع آراء 

ناشئة بشأن تطور التعاون التنموي وبشأن األهمية املتزايدة لحشد املوارد املحلية. 
إن توسـع التجـارة الزراعيـة العامليـة حاصـل ال محالة وسـوف يـؤدي دوراً، سـواء أكان يحظى بدعم اسـتباقي أم 
ال، يف تحديـد مسـتقبل األمـن الغـذايئ وآفـاق التغذية. وعىل السياسـات التجاريـة وما يتصل بها من سياسـات أخرى 
أن تصـاغ كجـزء مـن حزمة سياسـات أوسـع، وعليها أن متنـح األولوية إىل أهـداف التحول الهيكيل عـىل املدى البعيد 

وتغليبها عىل املصالح السياسية أو التجارية قصية األجل. 
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يعـرض هـذا الجـزء األول مـن تقريـر حالة أسـواق السـلع الزراعيـة 2015–
2016، سـياق األسـواق العاملية مـن أجل تحليل الروابط بـني التجارة واألمن 
الغـذايئ، املعروضـة يف هـذا التقرير. بنـاء عىل تحاليل تطورات السـوق عىل 
املـدى القريـب، والتوقعـات عىل املـدى املتوسـط، واالحتاالت عـىل املدى 
األبعـد، يـرشح الجـزء األول الديناميـات واالتجاهـات والتوقعـات الرئيسـية 

التي تؤثر يف أمناط التجارة الزراعية ومكوناتها.
ويتنـاول يف املقـام األول التطـورات التـي قـد تحصـل يف هيـكل التجـارة 
وأمناطهـا يف املناطـق الجغرافيـة عـىل أسـاس العوامل التي تحـدد التغييات 
يف الطلـب عـىل الغذاء، وطريقة مارسـة التجارة، مع اإلشـارة بشـكل خاص 

إىل تنوع هياكل السوق عر السلع املختلفة.
لفهـم  أسـايس  عنـرص  هـو  الزراعيـة  التجـارة  ديناميـات  فهـم  إّن 
التداعيـات املمكنـة لألمـن الغذايئ، مثالً من حيث مسـتويات األسـعار 
وتقلبهـا والتوقعـات الضمنية لفاتـورة الواردات الغذائيـة لدى البلدان 
يف  أيضـاً  األهميـة  بالـغ  لألغذيـة. وهـو  الصافيـة  املسـتوردة  الناميـة 
تلـك  تدفـع  التـي  العوامـل  إدارة  تتوجـب  مـدى  أي  إىل  تحديـد 
الديناميـات عـىل املسـتويات الوطنيـة واإلقليميـة والعامليـة وال سـيا 
نظـراً إىل الشـواغل املتناميـة بشـأن إمكانيـة التعويـل عـىل األسـواق 

العاملية كمصدر لألغذية.

الرسائل الرئيسية ■

منـت قيمـة التجـارة العامليـة لألغذية ثالثة أضعـاف تقريباً خـالل العقد 	 
املـايض، ومـن املتوقـع ملعـدالت النمـو أن تواصـل ارتفاعهـا، مـع تحـول 
بعـض األقاليـم أكـر فأكـر إىل أقاليـم مصـّدرة صافيـة لألغذيـة فيـا 

تتحول أقاليم أخرى بصورة متزايدة إىل أقاليم مستوردة صافية لها.
يختلـف هيـكل التجارة اختالفاً كبياً بحسـب السـلعة واإلقليم، وسـوف 	 

يسـتمر يف التنامي متأثراً بالتطورات يف سالسـل القيمة العاملية والتجارة 
بني الرشكات والعالقات التجارية الثنائية واإلقليمية.

وتتوجـب مقارنـة االرتفـاع األخـي يف أسـعار األغذيـة العاملية الذي شـهد 	 
زيـادات حـادة يف الفـرتة 2007–2008 و2011، مـع االتجـاه الرتاجعـي 
لألسـعار الفعليـة عـىل املـدى األبعـد. واالرتفاعـات املفاجئـة يف أسـعار 
األغذيـة مهمـة نظـراً إىل تأثياتهـا السـلبية املمكنـة عـىل األمـن الغـذايئ 
والتغذيـة. وحتـى لو كانت عرضية فيجب أخذهـا يف االعتبار يف القرارات 

األطول أجالً املتعلقة بإدارة التجارة باملنتجات الغذائية والزراعية.
ومـن األرجح أن يـؤدي انعدام اليقني الجيوسـيايس واملناخي إىل مفاقمة 	 

حـاالت االرتفـاع املفاجـئ يف أسـعار األغذية تلك يف املسـتقبل، مع توقع 
تزايد عدد العراقيل املحتملة التي قد تعرتض التدفقات التجارية.

الجزء األول
الطبيعة املتغّية للتجارة الزراعية
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حالة أسواق السلع الزراعية 2015–2016

.1
التجارة الزراعية يف مشهد عاملي متغّي: السياق واالتجاهات 

والتوقعات

2 تقدمت 
مـع االرتفـاع الحاد ألسـعار األغذية بـني عامـي 2006 و2011، 

مسـألة إشـباع العـامل إىل واجهـة خطـة التنمية، بسـبب الـدور املتنامي 
الذي سيرتتب عىل التجارة أداؤه، وإىل خطة التجارة الدولية.3

بحلـول عـام 2050 سـوف يبلغ عدد سـكان العامل 9.1 مليار نسـمة، 
أي بزيـادة 34 يف املائـة عـا هـو اليـوم.  وسـيحصل جـّل هـذه الزيادة 
مـع  التحـرض  وتـية  تتسـارع  وسـوف  الناميـة.  البلـدان  يف  السـكانية 
توقعـات تفيـد أن حـوايل 70 يف املائـة مـن سـكان العامل سيعيشـون يف 
املـدن، مقارنـة بنسـبة الــ49 يف املائـة املسـجلة اليوم. ومـن أجل تأمني 
الغـذاء لهـؤالء السـكان األكـر عـدداً والقاطنـني يف املـدن واألكـر ثـراء 
عـىل األرجـح، سـتتوجب زيادة اإلنتـاج الغذايئ بنسـبة 60  يف املائة من 
4 ومـن املتوقع أن 

الفـرتة األساسـية أي 2005–2007 وحتـى عـام 2050. 
تكـون هنـاك حاجة إىل معدل سـنوي من االسـتثارات الصافية البالغة 
83 مليـار دوالر أمريـي يف الزراعـة يف البلدان الناميـة من أجل تحقيق 

هذه الزيادة يف اإلنتاج.5
يف تلـك األثنـاء، التوزيـع الجغـرايف للفقر يتغّي. فـإن املداخيل يف 
البلـدان الناميـة بـدأت تقـرتب مـن مداخيـل البلـدان الغنيـة منـذ 
االقتصـادات  يف  مسـتوى  تسـارع  قـد  النمـو  أّن  إذ  التسـعينيات، 
الناميـة فيـا راح يتباطـأ يف االقتصـادات املتقدمـة. وتلـك األمنـاط 
اإلمنائيـة تحـدث تحـوالت يف توزيـع الدخل حـول العـامل.6 فقد كان 
الفقـراء يعيشـون يف البلـدان الفقـية أمـا اليـوم فهناك مليار نسـمة 
الدخـل مثـل  البلـدان متوسـطة  يعيشـون يف  الفقـر  مـن مدقعـي 
الهنـد ونيجييـا.7 ويواصـل النمـو االقتصـادي تضييـق هـوة الـراء 
والقـدرة االقتصاديـة بـني البلـدان املتقدمـة والنامية. ينتقـل النفوذ 
مـن  متجانسـة  وغـي  متناميـة  مجموعـة  باتجـاه  الجيوسياسـيي 
البلـدان متوسـطة الدخـل. وقـد أدت التجـارة الدوليـة دوراً رئيسـياً 
يف إعـادة التوزيـع تلـك للموارد والنفـوذ. وتعكس األمنـاط املتنامية 
للتجـارة الزراعيـة تغـّي الديناميـات الجيوسياسـية فضـالً عـن تطور 

العاملية. القيمة  سالسل 
لهـذا املشـهد العاملـي املتنامـي تبعات عىل أمنـاط التجـارة الزراعية 
التطـورات  لتلـك  املحركـة  العوامـل  فهـم  أمـا  وإدارتهـا.  ومكوناتهـا 
الـذي  السـياق  لتكويـن  جـداً  فـرضوري  عليهـا،  املرتتبـة  والتداعيـات 
يفـرتض أن تجـري فيه مناقشـة العالقة بـني التجارة واألمـن الغذايئ. إن 
البيانـات والتحاليـل املتعلقـة باملحـركات الحاليـة للسـوق مهمـة جداً، 
غـي أّن فهـم كيفيـة تطـور األسـواق وآفاقهـا املسـتقبلية مهـم أيضـاً 

لتحديد أكر مسائل النقاش أهمية.

تنامي مكونات التجارة وأمناطها ■

واصلـت التجارة باملنتجات الزراعية توسـعها، مدفوعـة بالطلب املرتفع، وال 
سـيا يف االقتصـادات الناشـئة. وكادت قيمـة الصادرات الزراعيـة العاملية أن 
الصـادرات  زادت  فيـا  العامـني 2000 و2012  بـني  ثالثـة أضعـاف  تزيـد 
الزراعيـة حـوايل 60 يف املائـة مـن حيـث الحجم خـالل الفرتة نفسـها.8 ومع 
توقـع اسـتمرار الطلب العاملي عـىل املنتجات الزراعية عـىل ثباته يف العقود 
الزراعيـة  التوقعـات  تنظـر  يتواصـل.  أن  النمـو  لهـذا  يتوقـع  املسـتقبلية، 
املشـرتكة بـني منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي ومنظمـة 
األغذيـة والزراعـة9 يف تبعـات التفاعل بني عوامل العـرض والطلب، من أجل 
توقـع النمـو املحتمـل لإلنتـاج واالسـتهالك، ونتيجـة لذلـك، لصـايف التجارة. 
باملنتجـات  التجـارة  صـايف  اتجاهـات  يف  املتنامـي  للتباعـد  تتوقـع  وهـي 
الزراعيـة بحسـب األقاليـم منـذ عـام 2000 أن يتزايـد مـن اآلن وحتـى عـام 

2024 )الشكل 1(.
مـن املتوقـع ألقاليـم كثـية أن تزيـد مـن اتكالهـا عـىل التجـارة، إمـا 
أرسع  آسـيا  كانـت  وقـد  صافيـة.  كمسـتوردة  وإمـا  صافيـة  كمصـدرة 
عـام 2007،  بعـد  حـادة  زيـادة  تسـجيل  مـع  منـواً  الصافـني  املسـتوردين 
مدفوعـة بشـكل خـاص ببلـوغ الصـني مصـاف املسـتوردين الصافـني فيـا 
خـص العديـد مـن السـلع الزراعيـة. وقـد أصبحـت أمريـكا الالتينيـة أكـر 
مصـدر صـاف لألغذيـة مـع منـو ملحـوظ يف اإلنتـاج فـاق بأشـواط النمـو 
املسـتقر لالسـتهالك. وتلتهـا أمريكا الشـالية كثاين أكر مصـّدر صاف ولكن 
ذلـك قـد عاد إىل ركود االسـتهالك يف اإلقليـم أكر من منو اإلنتـاج. أما أوروبا 
الرشقيـة وآسـيا الوسـطى ففـي طـور االنتقـال مـن االسـتياد الصـايف إىل 
التصديـر الصـايف. ويف مقابـل ذلك، راحت الـواردات الصافية ألفريقيا جنوب 
الصحـراء الكـرى تتنامـى، بالدرجـة األوىل بسـبب النمـو السـكاين فيـا أّن 
إقليـم الـرشق األدىن وشـال أفريقيـا راح يتحـول برسعة إىل إقليم مسـتورد 

نظراً إىل عجز إنتاج األغذية عن مواكبة منو الطلب. 
لهـذا  الرئيسـية  املحـركات  مـن  هـي  لالسـتهالك  املتغـّية  األمنـاط  إن 
التطـور.  يبـدو أن نصيـب الفـرد مـن اسـتهالك الروتينـات الحيوانيـة يف 
البلـدان املتقدمـة يـراوح مكانـه وكذلـك نصيب الفـرد من اسـتهالك املواد 
الغذائيـة األساسـية يف البلـدان الناميـة باإلجـال ولـو أن يف بعـض البـالد 
يبقـى هنـاك فائـض مـن الطلـب عـىل األغذيـة األساسـية لـدى الفقـراء. يف 
البلـدان النامية، تسـاهم الزيـادات يف املداخيل ويف عدد السـكان والتحرض 
– ولـو أنهـا تحصـل مبعـدالت مختلفـة – بتغيـيات يف العـادات الحياتيـة 
والهيـاكل الغذائيـة. وبالعادة، يـؤدي االنتقال من النظام الغـذايئ التقليدي 
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القائـم عـىل الحبـوب إىل نظـام غـذايئ أكـر غنـى بالروتينـات وأكـر تنوعاً 
إىل تغيـيات يف مكونـات التجـارة، مبـا أن االسـتهالك العاملـي يذهـب أكـر 
نحـو املنتجـات ذات القيمـة املضافـة مبـا فيهـا األغذيـة املجهـزة واملصنعة، 
ومتثـل البلـدان الناميـة حصـة متزايـدة مـن االسـتهالك العاملي. وسـيحصل 
أكـر مـن 95 يف املائـة  من النمو االسـتهاليك من اآلن وحتى عـام 2024، يف 

العامل النامي.10
عـىل املسـتوى العاملي، بقيـت حصة املنتجـات املجهزة مـن الصادرات 
الزراعيـة مسـتقرة بـني الفـرتة 2001–2004 والفـرتة 2009–2012 وقاربت 
الــ 41  يف املائـة، فيـا تقلصـت يف البلـدان األقـل منـواً، مـن 31 إىل 26 يف 
القيمـة  مـن  الخـام  السـلع  حصـة  ارتفعـت  نفسـها،  الفـرتة  ويف  املائـة. 
اإلجاليـة للصـادرات الزراعيـة ارتفاعـاً ملحوظـاً يف البلدان األقـل منواً من 
37.8 يف املائـة إىل 48.5 يف املائـة  ويف البلـدان غي السـاحلية من 33.5 إىل 
الصغـية  الجزريـة  الناميـة  البلـدان  ففـي  وبالعكـس،  املائـة.  يف   46.7
تراجعـت نسـبة الصـادرات غي املجهـزة مـن 52.9 إىل 38.3 يف املائة، فيا 
أن حصـة املنتجـات املجهـزة قـد زادت مـن 37.8 إىل 48.3 يف املائـة. وقـد 
املنتجـات  فئـات  لـكل  كبـية  زيـادة  الزراعيـة  الصـادرات  مجمـل  ازداد 

ومجموعات البلدان )الشكل 2(. 
تـزال  ال  الحبـوب  أن  ففيـا  أيضـاً.  هـو  يتغـي  األغذيـة  واسـتخدام 
املحـور الرئيـي للتغذيـة البرشية، ازدادت مسـاهمتها يف االسـتخدامات 
الصناعيـة، وسـوف تسـتمر هـذه املسـاهمة يف التزايـد خـالل العقـود 
املقبلـة. وعـىل املسـتوى العاملـي، يبقـى الغـذاء هـو االسـتخدام األهـم 

قطـاع  يف  منـواً  الحيـواين أرسع  العلـف  عـىل  الطلـب  ولكـن  للحبـوب، 
الحبـوب، متمشـياً مـع التغيات الحاصلـة يف التفضيـالت الغذائية. وبعد 
حصـول توسـع رسيـع خـالل العقـد املـايض، أصبـح اسـتخدام اإليثانـول 
ميثـل حاليـاً 12 يف املائـة مـن االسـتهالك العاملـي للحبـوب الخشـنة.11 
ورغـم توقعـات بتباطـؤ توسـع اإليثانـول القائـم عىل الـذرة تباطـؤاً كبياً 
يف السـنوات املقبلـة، توحـي املـؤرشات إىل أن هـذا االسـتخدام للحبـوب 
الخشـنة سـيبقى بـارزاً يف مجمـل البلـدان املتقدمـة، وقـد يـرز أيضـاً يف 

البلدان النامية ككل )الشـكل 3(. 
فيـا خـص ديناميات السـوق الخاصـة باملحاصيـل املحـددة، يتوقع من 
البـذور الزيتيـة أن تـزداد أهميـة، بدعـم مـن الطلـب القـوي عـىل الزيـوت 
النباتيـة ودقيـق الروتـني. وسـوف يـزداد اسـتهالك السـكر برسعـة أيضـاً 
خصوصـاً يف البلـدان الناميـة، يف حـني سيسـجل منـواً طفيفـاً أو معدمـاً يف 
لالسـتهالك  املشـبعة  املسـتويات  بسـبب  املتقدمـة  البلـدان  مـن  الكثـي 
واملنافسـة مـن قبـل املحلّيـات األخـرى. مـن شـأن ارتفـاع املداخيـل وزيادة 
التحـرض وعوملـة العـادات الغذائية، أن تسـاهم كلها يف اسـتهالك املزيد من 
الطعـام جاهـزاً، ما سـيزيد من اسـتهالك اللحـوم والزيوت النباتية والسـكر. 
الفـرد مـن  الثـالث اآلن 35 يف املائـة مـن نصيـب  الفئـات  وتشـكل تلـك 
املدخـول السـعري يف البلـدان النامية، ما يشـي إىل ارتفاع عن نسـبة الـ30.1 
يف املائـة  التـي سـجلت يف الفـرتة 2002–2004 )الشـكل 4(. وهي مكونات 
مهمـة يف النظـم الغذائيـة البرشيـة وتشـكل مصـدراً هامـاً جداً مـن الطاقة 
وخصوصـاً يف الكثـي مـن االقتصـادات الناميـة. ويف الوقت عينـه، يثي ارتفاع 

تطور التجارة الصافية يف املنتجات الزراعية حسب اإلقليم، 2000 – 2024

الشكل 1

مالحظات: صايف الصادرات من الحبوب والبذور الزيتية ومحاصيل السكر واللحوم واألساك ومنتجات األلبان مقيّمة باألسعار املرجعية الدولية الثابتة لـ 2004– 2006. البيانات اعتباراً من 
سنة 2014 قصاعداً هي إسقاطات.

* تغطي »آسيا« جميع أنحاء آسيا باستثناء آسيا الوسطى وتشمل جنوب رشق آسيا، وجنوب آسيا، ورشق آسيا )مبا يف ذلك الصني(

املصدر: منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 2015. التوقعات الزراعية املرشتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة 
للفرتة بني 2015-2024. باريس ، منشورات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
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قيمة الصادرات الزراعية حسب مرحلة التجهيز، 2001 – 2004 و 2009 – 2012

الشكل 2

* باستثناء سنغافورة.
 Agriculture and Food Security Statistics of the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States 2014 املصدر: منظمة األغذية والزراعة

عدد خاص. روما

استخدام الحبوب الخشنة يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية

الشكل 3

املصدر: منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 2015. التوقعات الزراعية املرشتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة 
للفرتة بني 2015-2024. باريس ، منشورات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 

مليون دوالر أمرييك

1994-1992

2004-2002

2014-2012

2024

البلدان متقدمة النمو

مليون دوالر أمرييك 2004-20012012-2009

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

00

 18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

البلدان النامية أقل البلدان منواً
غي الساحلية

الدول الجزرية 
الصغية النامية*

البلدان النامية أقل البلدان منواً
غي الساحلية

الدول الجزرية 
الصغية النامية*

 خام            شبه مصنعة                   مصنعة

1994-1992

2004-2002

2014-2012

2024

البلدان النامية

0100200300400500600700800

مليون طن

االستخدام للغذاء             االستخدام للعلف          االستخدام للوقود الحيوي      االستخدامات األخرى

1 643

2 000

1 649

2 886

2 622

2 326
1 646

2 304
406

3 161

5 996

3 194

 4 078

7 985

5 028

 4 052

3 208
1 121



5

الجزء األول - الطبيعة املتغّية للتجارة الزراعية

اسـتهالك الزيـوت النباتيـة والسـكر يف األطعمـة املجهـزة واملعلبـة، شـواغل 
عىل مستوى التغذية. 

إن التغيـيات يف مـدى أهميـة محاصيل محددة تظهـر لدرجة معينة يف 
التغيـيات الالحقـة مبكونـات الصـادرات، مع زيـادات الصادرات من السـلع 
عاليـة القيمـة كاللحـوم واإليثانـول والسـكر والبـذور الزيتيـة والقطـن، من 

األمريكتني )الجدول 1(.  
إن املقارنـة بـني اتجاهـات اإلنتـاج وبني اتجاهات االسـتهالك تقدم داللة 
التجـارة  املختلفـة مـن حيـث  السـلع  املحتملـة ملكانـة  االتجاهـات  عـىل 
التجـارة  الشـكل 5 عـىل منـو  يـدل  إقليـم.  الصافيـة، وذلـك بحسـب كل 
النقـاط  الناميـة تشـي  للبلـدان  الرئيسـية  املناطـق  الكـرى يف  باملنتجـات 
الظاهـرة فـوق خـط الــ45 درجـة إىل حالـة مـن التصدير الصايف فيا تشـي 
النقـاط تحتـه إىل حالـة مـن االسـتياد الصـايف. وقـد تـم تخطيـط موقـع 
اإلنتاج/االسـتهالك يف الفرتة 2012–2014 واملوقع املتوقّع يف عام 2024 لكل 
مـن املحاصيـل واملنتجات الرئيسـية. ويشـار إىل اتجاه التغيـي لحالة التجارة 

الصافية بواسطة األسهم التي تربط بني تلك املواقع.
التباينـات بـني األقاليـم كبـية. ففـي أفريقيـا، كل السـلع الكـرى يف 
حالـة مـن االسـتياد الصـايف، ومن املتوقـع لهـذه الحالة أن تـزداد حدة 
يف العقد املقبل وال سـيا بالنسـبة إىل املنتجات األعىل قيمة. وباملقابل 

يف أمريـكا الالتينيـة، معظم السـلع الكرى يف حالة مـن التصدير الصايف 
وخصوصـاً الحبـوب الخشـنة والسـكر. وآسـيا التـي هـي – بـدون شـك 
أكـر األقاليـم مـن حيـث االسـتهالك واإلنتـاج لكافـة السـلع باسـتثناء 
اللحـم البقـري – تتسـم مبسـار تجـاري أكـر اتزانـاً حيث تبقـى معظم 
السـلع مـن الـواردات الصافيـة ولكن مع اتسـام األرز والزيـوت النباتية 

بفائض طفيف.
مـن املتوقـع لالقتصـادات اآلسـيوية رسيعـة النمـو أن تسـتمر يف متثيـل 
أفريقيـا،  لألغذيـة. يف  العاملـي  االسـتهالك  الزيـادة يف  األكـر مـن  الحصـة 
سـيؤدي النمـو السـكاين إىل زيـادات ملحوظـة يف االسـتهالك اإلجـايل عـىل 
الرغـم مـن أّن نصيـب الفـرد من االسـتهالك يف اإلقليم أقل بكثـي ما هو يف 
بقيـة العـامل. وعـر توفـي اإلمـدادات إىل هذيـن اإلقليمـني، يحتـل عـدد من 

بلدان أمريكا الالتينية موقعه يف عداد أكر املوردين عاملياً. 
ترتكـز الصـادرات من السـلع الزراعية إجـاالً يف حفنة مـن البلدان 
يتوقـع  منهـا.  أكـر  عـدد  عـىل  تتـوزع  الـواردات  أن  فيـا  واألقاليـم 
البقـاء يف  األورويب والرازيـل  األمريكيـة واالتحـاد  املتحـدة  للواليـات 
عـداد كبـار املصدريـن مـع تركّـز بعض الصادرات بنسـب كبـية يف بلد 
دون سـواه، كـا يف حـال السـكر مـن الرازيـل الـذي يشـكل أكـر من 
ولحـم  الخشـنة  الحبـوب  أو  العـامل  حـول  السـكر  صـادرات  نصـف 

املدخول السعري للفرد الواحد يف البلدان األقل منواً والبلدان األخرى النامية والبلدان متقدمة النمو

الشكل 4

املصدر: مقتبس من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 2015. التوقعات الزراعية املرشتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة 
األغذية والزراعة للفرتة بني 2015-2024. باريس ، منشورات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.
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وجهات اإلنتاج واالستهالك من 2014/2012 إىل 2024، حسب منطقة البلدان النامية

الشكل 5

املصدر: مجمع من بيانات من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 2015. التوقعات الزراعية املرشتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
ومنظمة األغذية والزراعة للفرتة بني 2015-2024. باريس ، منشورات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 
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الجزء األول - الطبيعة املتغّية للتجارة الزراعية

الخنزيـر مـن الواليـات املتحـدة األميكيـة، حيـث تشـكل كل مـن تلك 
مـن  كل  وتتحـول  العامليـة.  صادراتهـا  سـوق  يف  الثلـث  السـلعتني 
كازاخسـتان واالتحـاد الـرويس وأوكرانيـا إىل مصدرة كبـية للحبوب وال 
سـيا القمـح، ويتوقـع لحصـة البلدان الثالثـة بلوغ نسـبة 22 يف املائة 
مـن مجمـل صـادرات القمـح يف العـامل يف 2024. 12 وفيـا أن للتجـارة 

املرتبطـة بعقبـات  املخاطـر  الدوليـة أهميـة حيويـة لجهـة تخفيـف 
اإلمـداد التـي قـد تنتـج عـن االتـكال عـىل اإلنتـاج املحيل دون سـواه، 
فـإن الرتكيـز األكـر عـىل عـدد قليـل مـن املوردين قـد يتسـبب بأنواع 
أخـرى مـن املخاطـر مثـل تلـك الناجمـة عـن التبنـي املفاجـئ وغـي 

املتوقع إلجراءات تجارية.  

الجدول 1

امليزان التجاري من حيث الحجم يف عام 2023 

آسيا واملحيط أفريقيا
الهادئ

أمريكا الالتينية أوروبا
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الشاملية
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أوقيانوسيا
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637 2–419299 1922 1–368 1–083 05221 18–األرز

595 19–154 5744 79553 40221 99930 63–851 22–الحبوب الخشنة

185 5–921 3232 74858 46957 11–449 98–494 3–البذور الزيتية

912 4–669 2–963 7158 58649 19–206 27–461 4–دقيق الربوتينات

147 1–224 341422 1103 1–105 2–877–لحم البقر

280 1–362–621 3763–715 6251 2–714–لحم الخنزير

40–032 711–1409–790–53لحم األغنام
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365–284318518–633879–219–الجنب

95–367826642–241640 1–387–مسحوق الحليب الخايل من الدسم

21–656 4641–372379 1–618–مسحوق الحليب كامل الدسم

279 2–386–362235 3668 2–447 7755 8–الزيوت النباتية

475 4–636 5113 4–337 59138–342 17–684 11– السكر

035741 5621 164489272 7–620 1القطن

املصدر: مقتبس بترصف من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 2015. التوقعات الزراعية املشرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
ومنظمة األغذية والزراعة للفرتة 2014–2023. باريس، منشورات  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 



8

حالة أسواق السلع الزراعية 2015–2016

.2
تطور هياكل السوق

مـن السـات األخـرى لألسـواق العامليـة تقسـيمها إىل رشائـح يف أحيـان 
كثـية، مـا يؤثـر عـىل الوجهـات املحتملـة للسـلع املتجـر بهـا. يوضـح 
الشـكالن 6 و7 هـذه النقطـة. فسـوق األرز مقسـمة عـر األقاليـم مـع 
مارسـة القسـم األكـر من العمـل التجـاري يف إقليم املنشـأ. ويف مقابل 
ذلـك، فـإن سـوق فـول الصويـا خاضعـة لهيمنـة الصـادرات مـن بلـدان 
ثالثـة يف القـارة األمريكيـة إىل الصني وعدد صغي من البلدان املسـتوردة 
الدخـل املتوسـط. ويعـرف عـن سـوق فـول الصويـا  املتقدمـة وذات 
وسـوق املـوايش األكـر تعقيـداً غيـاب البلـدان متدنيـة الدخـل عنها، ما 
يعكـس املشـاركة املحـدودة لتلـك البلـدان يف اإلتجـار بتلـك املنتجـات 

األعىل قيمة.

تغّي هيكل التجارة الدولية ■

للسـوق  األساسـية  بالعوامـل  فقـط  العامليـة  التجـارة  أمنـاط  تتأثـر  ال 
وبقواعـد التجـارة الدوليـة، وإمنـا تتأثـر أيضـاً – وبدرجـة متزايـدة – 

بديناميات أخرى أقل بروزاً. 
مـن خـالل  متـارس  الدوليـة  التجـارة  مـن  متزايـدة  فهنـاك حصـة 
االتفاقـات الثنائيـة واإلقليميـة. وقـد توسـع عـدد الرتتيبـات التجاريـة 
اإلقليميـة مـن أقـل مـن 20 ترتيبـاً يف عـام 1990 إىل الرتتيبـات الــ262 
النافـذة يف الوقـت الراهـن. أمـا إبرام مـا يعـرف بـ"الرتتيبـات اإلقليمية 
الكـرى" فسـوف يوسـع هـذه الحصـة أكـر فأكر. معـاً، رشاكـة التجارة 
واالسـتثار عـر األطلـي، املعقـودة بـني االتحـاد األورويب والواليـات 
املتحـدة األمريكيـة، ورشاكة التجارة عر األطلـي، والرشاكة االقتصادية 
الشـاملة اإلقليميـة – التـي تجمـع بـني رابطـة أمـم جنـوب رشق آسـيا 
وبـني رشكاء إقليميـني آخريـن،– سـتمثل أكـر مـن ثالثـة أربـاع الناتـج 
املحـيل اإلجـايل العاملـي وثلثـي التجارة العامليـة.13 عر الحـد من عدد 
االسـرتاتيجية  االهتـام  مجـاالت  عـىل  والرتكيـز  املعنيـني،  األطـراف 
لألطـراف، متيـل الرتتيبـات التجارية اإلقليمية إىل إرسـاء أحـكام للتكامل 
التجـاري واالقتصـادي أعمـق مـن االتفاقـات األخـرى فتسـتمد منافـع 
كبـية مـن إزالـة الحواجـز غـي الجمركيـة ومواءمـة املعايـي وتيسـي 
التجـارة بـدالً مـن خفـض التعريفـات الجمركيـة وغيهـا مـن الحواجز 
الرسـمية التـي تعـرتض دخـول السـوق. فعـىل سـبيل املثـال أكـر مـن 
بشـأن  التزامـات  ينطـوي عـىل  اإلقليميـة  التجاريـة  الرتتيبـات  نصـف 
تدابـي الصحـة والصحـة النباتية أعمـق من تلك التي تشـملها الرتتيبات 
الحاليـة ذات الصلـة التابعـة إىل منظمة التجارة العامليـة. ومبا أن تدابي 
الصحـة والصحـة النباتيـة والحواجز الفنيـة التي تعرتض التجـارة تؤدي 
دوراً كبـياً يف تحديـد وصول السـلع إىل األسـواق، فـإن املواءمة بني تلك 

حفـز  عـىل  قـادر  التجاريـة  التكتـالت  ضمـن  وتبسـيطها  اإلجـراءات 
التجارة داخل اإلقليم بقوة. 

والعامـل الثـاين يف تغيـي أمنـاط التجـارة العاملية هـو أن التجارة بني 
ومـع  العامليـة  القيمـة  بـروز سالسـل  مـع  تـزداد  وداخلهـا  الـرشكات 
سـبيل  عـىل  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  ففـي  العمـودي.  التكامـل 
املثـال، شـكلت التدفقـات التجاريـة بـني الـرشكات حـوايل 48  يف املائة 
من السـلع املسـتوردة و29  يف املائة من السـلع املصدرة يف عام 2010. 
ويف الـرشكات متعـددة الجنسـيات، قـد تـؤدي اإلجـراءات واملواصفات 
الداخليـة دوراً يف تحديـد أحجـام وظروف املعامـالت التجارية أكر ما 
تفعـل السياسـة التجاريـة الحكومية. واملسـألة األخرى املهمة يف سـياق 
التجـارة بـني الـرشكات هي سـعر النقل أي تسـعي السـلع أو الخدمات 
أو األصـول األخـرى التـي يتـم تبادلها بني الرشكات املنتسـبة. تسـتعمل 
أنهـا  ومـع  للـرشكات  الداخليـة  املحاسـبة  لغايـات  التسـعيات  تلـك 
تختلف عن أسـعار السـوق فبوسـعها التأثي يف املسـتوى العام لألسـعار 
املحليـة وأمنـاط التجـارة، من خـالل تأثياتها عـىل العـرض والطلب. أما 
درجـة جهوزيـة قواعـد التجـارة الحاليـة للتكيف مع مسـائل املنافسـة 

الجديدة التي تنشأ يف هذه العالقة العمودية فيجب أن تحدد. 14
جـراء هـذه التطـورات، أمـى النظـام متعـدد األطراف أقـل أهمية 
كمحـرك لتوسـع التجـارة، مـع أن منظمـة التجـارة العامليـة مـا زالـت 
القواعـد  تطبيـق  ملناقشـة  جهوزيـة  واألكـر  األشـمل  اآلليـات  تقـدم 
التجاريـة وتسـوية النزاعـات مـا بـني البلـدان. اقرتانـاً  برتكيز الـواردات، 
وال سـيا صـادرات السـلع الزراعيـة يف عـدد قليل من البلدان، سـيعني 
تطـور هيـكل التجـارة الزراعيـة العامليـة أن التدابـي التـي يتخذهـا بلد 
واحـد أو مجموعـة مـن البلـدان سـتنتج تداعيـات هامـة عـىل بقيـة 
العـامل.  وبالتـايل ميكن لتقلـب اإلنتاج واالضطرابات يف األسـواق املحلية 
والتغـيات السياسـية يف بلـد مصدّر أو مسـتورد واحد رئيـي، أن ترتب 
تداعيـات عـىل األسـواق العاملية، فتؤثـر يف اإلمدادات واألسـعار العاملية 

مع مارسة تأثيات ملحوظة عىل األمن الغذايئ. 
ويـزداد السـياق املتغـي للتجـارة الزراعيـة تعقيـداً جـراء التشـتت 
املتزايـد لإلنتـاج العاملـي وإعـادة تنظيمـه عـىل شـكل سالسـل قيمـة 
عامليـة معقـدة. وتصـف مؤلفـات صـادرة حديثاً تنافسـية البلـد املعني 
مـن  البلـد  إنتـاج  يف  تحديـداً  النظـر  عـر  الصناعيـة  قطاعاتـه  و/أو 
املنتجـات ذات القيمـة املضافـة ومسـتوى تكاملـه مـع سالسـل القيمة 

العاملية.15
يف  مهمـة  روابـط  مبثابـة  العامليـة  القيمـة  أصبحـت سالسـل  لقـد 
بعـض  والتنميـة. ويعتـر  والنمـو  والتجـارة  التنافسـية  بـني  العالقـات 
املراقبـني أن املشـاركة فيهـا تتيـح تنافسـية أكـر ومشـاركة أفضـل يف 
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مـن  جديـدة  أنـواع  إىل  ووصـوالً  واالسـتثارية  التجاريـة  التدفقـات 
التكنولوجيـات اإلنتاجيـة والرتفيع إىل أنشـطة ذات قيمـة مضافة أعىل، 
عـىل املسـتوى االجتاعـي االقتصـادي مـن خـالل وظائـف أكـر عـدداً 
أفضـل  وحوكمـة  للمـوارد  اسـتدامة  أكـر  واسـتخدام  أجـراً  وأفضـل 
واسـتقراراً سياسـياً. والبلـدان التي ستشـارك يف سالسـل القيمـة العاملية 
لـن تحتـاج إىل أن تطـور صناعـات متكاملـة عمودياً من أجل املشـاركة 
يف التجـارة العامليـة. بـل ميكنهـا تطويـر قدراتهـا يف رشائح محـددة من 
السلسـلة )أي اإلنتـاج أو املهـام أو الوظائـف التجاريـة( وبالتـايل، حتى 
البلـدان الصغـية ذات القـدرات املحـدودة عىل امتداد سلسـلة القيمة 

متلك الفرصة لتصدير السلع أو الخدمات.16 
بيـد أن تنظيـم النظـام الحديـث لألغذيـة عـىل شـكل سالسـل قيمة 
بشـأن فرضيـة األسـواق  عامليـة معقـدة، يطـرح تسـاؤالت هـو أيضـاً 
التنافسـية. ففـي القطـاع الزراعـي هنـاك درجـة تركيـز عاليـة يف عـداد 
الـرشكات داخـل البلـدان وعـىل الصعيـد العاملـي أيضـاً، مـا يشـي إىل 
باألعـال  تعنـى  التـي  الوطنيـة  عـر  والـرشكات  التنافسـية.  غيـاب 
التجاريـة الزراعيـة والتي تسـيطر عىل سالسـل القيمـة العاملية يف قطاع 
األغذيـة تتسـم بقـدرة كبـية عـىل التنقـل وعـىل االسـتثار يف البلـدان 
الناميـة مـن أجـل اسـتغالل األفضليـة املطلقـة التـي قـد توجـد يف تلك 

املواقع، وقد يقوض ذلك امليزات املقارنة للبلدان األخرى. 
والتجهيـز  الزراعـة  األجنبيـة يف  املبـارشة  االسـتثارات  زادت  وقـد 
األغذيـة  ألسـواق  العاملـي  التكامـل  مـن  بالتجزئـة  البيـع  وعمليـات 
الـرشكات  الرشائـح،  تلـك  يف  الفاعلـة  الجهـات  وتتضمـن  الزراعيـة. 

عـىل  تعمـل  التـي  الكـرى  الخاصـة  والـرشكات  التجاريـة  الحكوميـة 
درجـات  ذات  للسـوق  هيـاكل  والـدويل، وضمـن  املحـيل  الصعيديـن 

متفاوتة من التنافسية. 
الكـرى  الـرشكات  دور  يف  التقليديـة  الشـواغل  أحـد  ويتمثـل 
متعـددة الجنسـيات يف األسـواق العامليـة للمواد األولية. وقد أشـارت 
 Archer الدراسـات17 إىل هيمنـة رشكات تجاريـة كـرى هـي  بعـض 
Daniels Midland  (ADM) وBunge وCargill وLouis Dreyfus. يف 

الوقـت عينـه، تواجـه تلـك الـرشكات متعـددة الجنسـيات منافسـة 
متزايـدة مـن عـدد مـن الـرشكات التجاريـة الجديـدة. فسـوق املـوز 
عـىل سـبيل املثـال قـد تحولـت مـن سـوق خاضعـة إىل هيمنـة حفنة 
مـن الرشكات متعددة الجنسـيات التي تسـيطر عىل اإلنتـاج والتوزيع 
والتجارة إىل سـوق متعددة املشـغلني يف البلدان املصدرة واملسـتوردة 
عـىل حـد سـواء وتتميـز بتفاعـالت متفاوتـة ومعقـدة بـني الرشائـح 

املختلفة )اإلطار 1(. 
ويف حـال تـم التكامـل، قد تؤدي زيـادة انفتاح البلـدان عىل التجارة 
املعـارف  انتقـال  جـراء  إمنائيـة  منافـع  إىل  الخارجيـة  واالسـتثارات 
والتكنولوجيـا، كـا قـد تطلـق رشارة التحـوالت الهيكليـة املؤاتيـة عـر 
نقلهـا اليـد العاملـة من قطـاع الزراعة إىل شـغل وظائف أعـىل إنتاجية 
وأعـىل أجـراً يف قطاعـي التصنيـع أو الخدمـات.18 ولكـن لـن تتمكـن 
البلـدان  الفـور. فوحدهـا  التكامـل عـىل  كافـة مـن تحقيـق  البلـدان 
القـادرة عـىل اإلنتـاج بشـكل قريب مبا فيـه الكفاية من معايـي الجودة 
العامليـة ومسـتويات الكفـاءة، سـتتمكن مـن املشـاركة. فضـالً عن ذلك 

تدفقات صادرات األرز

الشكل 6

مالحظة: تشي الساكة النسبية لألسهم إىل قيمة )بالدوالرات األمريكية( صادرات األرز )باملعادل 
من األرز املقشور( التي غطت 60 يف املائة من الصادرات العاملية من األرز يف عام 2012.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

تدفقات صادرات فول الصويا

الشكل 7

مالحظة: تشي الساكة النسبية لألسهم إىل قيمة )بالدوالرات األمريكية( صادرات فول 
الصويا التي غطت 80 يف املائة من الصادرات العاملية من فول الصويا يف عام 2012.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

أفغانستان

أنغوال

األرجنتني

بنن

الكاميونالرازيل

كندا

بر الصني الرئيي

كوت ديفوار
مرص

فرنسا

أملانيا

إيطاليا

كينيا

ُعان

باكستان املكسيك

اململكة العربية السعودية
غياناهايتي

جمهورية فنزويال البوليفارية 
الهند

  إقليم هونغ كونغ 
الخاضع إلدارة خاصة 

موزامبيق

سنغافورة

غانا

باراغواي

اليابان

العراق

نيجييا

تايالندإندونيسيا

بيو

أوروغواي

جنوب أفريقيا

اليمن
الكويت

اإلمارات العربية املتحدة
قطر
اململكة املتحدة

إيران )الجمهورية-اإلسالمية(
السنغال

الواليات املتحدة 
األمريكية

غينيا

األرجنتني

الرازيل

كندا

الصني، الر الرئيي 

مرص

أملانيا

إندونيسيا

الياباناملكسيك

هولندا

إسبانيا

مقاطعة تايوان الصينية

تايلند

تركيا

الواليات املتحدة األمريكية

أوروغواي
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فـإن التعامـل مـع سالسـل القيمـة العامليـة واملشـاركة فيها ليس سـهالً 
وال سـيا بالنسـبة إىل صغـار املنتجـني الريفيـني الذيـن غالبـاً مـا يكون 

وصولهم إىل املعارف ورأس املال لتحسني إنتاجهم، محدوداً. 
النمـو االقتصـادي القـوي وارتفـاع  الناشـئة والناميـة، قـام  البلـدان  يف 
مسـتويات الدخـل، باالقـرتان مـع تنامـي التحرض بتغيـي العـادات الغذائية 
وإطـالق العنـان لزيـادات يف الطلب عـىل منتجات أعىل قيمـة، وللمنتجات 
املباعـة بالتجزئـة واملجهـزة يف املناطـق الحرضيـة. أمـا التجـارة باملنتجـات 
الغذائيـة الطازجـة كالفاكهـة والخـرض واللحـوم ومنتجـات األلبـان – التـي 
تكـون إمـا عرضة ملخاطر سـالمة الغـذاء وإما تخضع ملتطلبـات محددة من 
املسـتهلكني بخصـوص الجـودة – قـد زادت أيضـاً مـن الحاجـة إىل تنظيـم 
التجـارة مـن خـالل املعايـي. وقـد زاد الـدور املتنامـي للـرشكات الكـرى 
متعـددة الجنسـيات التي تعنـى باألغذية وتجارة التجزئة والتي تشـدد عىل 
نضـارة املنتـج وجودته وسـالمة الغذاء مـن أهمية املعايـي الخاصة كطريقة 

للحـؤول دون احتال املسـاس بالسـمعة وخسـارة حصة السـوق جـراء بيع 
األغذية غي اآلمنة. 

وتجـدر املالحظـة إىل أنـه عـىل الرغـم مـن تلـك املعايـي األكـر رصامـة 
وانتشـاراً، مل تـزد التجـارة الزراعيـة العامليـة بشـكل حـاد عـىل مـر العقـود 
الثالثـة األخـية وحسـب، بـل بلغ النمو أقصـاه حيث املعايي هـي يف أعالها 
مثـالً املنتجـات األعـىل قيمـة مثـل الفاكهـة والخـرض واألسـاك واملنتجـات 
السـمكية واللحـوم ومنتجات األلبـان. زد عىل أن االنتقال باتجـاه الصادرات 
عاليـة القيمـة قـد كان يف أعـاله يف أقاليـم البلـدان الناميـة.19 وأدت الحاجة 
إىل امتثـال املنتجـات االسـتهالكية النهائيـة لتلـك املعايـي إىل زيـادة الرتكيـز 
عـىل مراقبـة الجـودة ضمن سالسـل القيمـة الزراعية وهذا بـدوره قد أثر يف 
طريقـة تنظيـم سالسـل القيمـة الزراعيـة العامليـة مـع زيـادة مسـتويات 
األغذيـة  وزيـادة رشكات  اإلمـدادات  قاعـدة  وترفيـع  العمـودي  التنسـيق 

الكبية متعددة الجنسيات هيمنًة. 

اإلطار 1

تغّي القوى يف سوق املوز

تاريخيـاً، أدت الـرشكات التجاريـة متعددة الجنسـيات، وتحديداً أكـرب ثالث رشكات متاجرة باملـوز )Chiquita وDole وdel Monte( دوراً رئيسـياً 
يف التجـارة الدوليـة للمـوز فامرسـت نفـوذاً كبياً يف السـوق، ال سـيام من جانب الـرشاء. وتلك الرشكات متعددة الجنسـيات املتكاملـة عمودياً تعمل 
يف إنتـاج املـوز ورشائـه ونقلـه وتسـويقه. وهي متلك أسـاطيل ومنشـآت لإلنضاج كام متلك شـبكات التوزيع الخاصـة بها يف الدول املسـتوردة، ما أدى 
إىل وفـورات كبـية يف الحجـم. ولكـن نطـاق عملياتهـا ونفوذهـا يف تجـارة املـوز، قـد تغـيا عـى مـر الوقـت. فـإن حصـص الـرشكات الثـالث الكـربى 
مجتمعـة مـن السـوق قـد بلغـت أوجها يف الثامنينيات حني سـيطرت عى حوايل ثلثـي صادرات املوز يف العـامل )أي 65.3 يف املائـة( ولكن راحت تلك 
الحصـة ترتاجـع تدريجيـاً منـذ ذلـك الحـني. ويف عـام 2013، كانـت حصـة تلـك الـرشكات من السـوق تفوق قليـالً الثلـث )36.6 يف املائـة( يف حني أن 
حصـة أكـرب خمـس رشكات كانـت تبلـغ 44.4 يف املائـة، وهـي قـد تراجعـت عن نسـبة الــ70 يف املائـة التي كانت قـد بلغتهـا يف عـام 2002. ونتيجة 

لذلك، متثل الرشكات األخرى أكرث من نصف مجمل الصادرات.
وهـذا االنتقـال يف قـوى السـوق التـي ابتعـدت عـن املـاركات الكـربى لتجـارة املـوز إىل جهـات أخـرى يف السـوق، مبا فيها سالسـل السـوبرماركت التـي بدأت 

بـرشاء املـوز مبـارشة مـن املنتجـني، يعـود بشـكل رئييس إىل قيـام االتحاد األورويب بتفكيـك نظامه السـتياد املوز الذي كان يتسـم بتنظيمه الفائـق وقد تيرس ذمل 

بفضـل إنشـاء خدمـات شـحن مبـارشة للحاويـات من جنـوب أمريـكا إىل أوروبا واالتحـاد الرويس. ومثـة اتجاه ملحـوظ أيضاً نحـو تخفيف الرتكيز لـدى الرشكات 

املصدرة يف أبرز البلدان املنتجة للموز.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. The changing role of multinational companies in the global banana trade .2014. روما.
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األسعار باعتبارها مؤرشات إىل التغيي ■

تتغـّي األسـواق الزراعيـة عـىل مـر الوقـت، أحيانـاً بشـكل دوري وأحيانـاً 
بشـكل دائـم. وهـي تخضـع إىل املوسـمية السـنوية التـي هـي مـن سـات 
اإلنتـاج الزراعـي، ولكنهـا تتسـم أيضـاً بفـرتات من الهـدوء النسـبي أو عدم 

االستقرار الذي قد يدوم سنوات عدة. 
فـإن الفـرتة التـي امتـدت مـن 1999 إىل 2006 والتـي متيـزت بأسـعارها 
املتدنيـة تاريخيـاً، قـد أعقبتها فرتة طويلة من األسـعار العاليـة واملتقلبة من 
2007 إىل 2013. ويف عـام 2014، عـادت األسـواق إىل االسـتقرار مـن جديـد، 
وتشـي التوقعـات عـىل املـدى املتوسـط إىل عـودة تراجع األسـعار )الشـكل 
8(. باملعـدالت الحقيقيـة، مـن املتوقـع ألسـعار كافـة املنتجـات الزراعية أن 
ترتاجـع عـىل مـر السـنوات العـرش املقبلـة، يف وقـت سـيتفوق فيـه منـو 
اإلنتاجية – مبسـاعدة من أسـعار املدخالت األدىن – عىل الزيادات املتباطئة 

يف الطلب.20 
يتـاىش تراجـع أسـعار السـلع الزراعيـة الحقيقيـة مـع االتجـاه املتوقـع 
للرتاجـع الطويـل األمـد الـذي تتميـز بـه األسـواق الزراعيـة العامليـة. وقـد 
اعتـرت أسـعار السـلع املتدنية، وباألخـص تلك التي سـّجلت يف الثانينيات 

مؤرش أسعار األغذية بالقيمة االسمية والحقيقية، 2015-1990

الشكل 8

* مؤرش السعر الحقيقي هو مؤرش السعر االسمي  مخفضاً مبؤرش البنك الدويل لقيمة الوحدة 
من املصنوعات.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

.3
املسائل التي قد ترتبط باستياد األغذية

إذ  الزراعـة،  عـىل  القامئـة  االقتصـادات  للتنميـة يف  كعائـق  والتسـعينيات 
خففـت الحوافـز عـىل االسـتثار يف التكنولوجيـات املعززة لإلنتـاج، ورتبت 

تأثيات سلبية عىل األمن الغذايئ.
ولكـن التجربـة تـدل عىل أن تلـك االتجاهـات الرتاجعيـة تتخللها فرتات 
مـن األسـعار العاليـة واملتقلبـة. وتلـك االرتفاعـات املفاجئـة يف األسـعار قد 
تشـكل أيضـاً تهديـداً كبـياً لألمـن الغـذايئ. ففـي فـرتة غـي بعيـدة، تركـز 
النقاش السياسـايت بشـأن التجارة الزراعية عىل املسـتويات املرتفعة لألسعار 
األسـعار  أجـل خفـض ضغـوط  مـن  األمـد  قصـية  السياسـات  وتدخـالت 
املحليـة. ولكـن األفـق قصي األمد ال يتناسـب متاماً مع تطبيق سياسـة تدعم 

التحول الهيكيل األبعد أجالً، كا سنرشح يف الجزء الثالث من التقرير. 

زيادة تكاليف واردات األغذية ■

اقرتانـاً بارتفاع أسـعار األغذية، أدت االتجاهـات يف التجارة التي وصفناها يف 
القسـم السـابق إىل التأثـي بقـوة عـىل تكاليـف اسـتياد األغذيـة يف البلدان 
الناميـة متدنيـة الدخل ذات النقص الغذايئ. واالتجاهات املسـجلة يف فواتي 
اسـتياد الحبـوب، التـي زادت يف كل مـن البلدان األقل منـواً والبلدان النامية 

املستوردة الصافية لألغذية، رمزية )الشكل 9(.21 
الزيـادة يف أسـعار اسـتياد األغذيـة– مضافـة إىل املعـدل املتزايـد  إن 
لتحـول البلـدان الناميـة إجـاالً والفئـات املحددة مثـل البلـدان األقل دخالً 
والبلـدان الناميـة املسـتوردة الصافيـة لألغذية وبلـدان العجز الغـذايئ ذات 
الدخـل املنخفـض22 إىل بلـدان مسـتوردة صافيـة لألغذيـة يف الثانينيـات 
والتسـعينيات – قـد بعثـت عـىل املزيـد مـن القلـق. تظهر بيانـات  منظمة 
األغذيـة والزراعـة أّن اسـتياد األغذية إىل البلدان األقـل منواً بني عامي 1992 
و2011 قـد زاد حـوايل خمسـة أضعـاف عـىل الرغم مـن أن هنـاك انخفاض 

متوقع يف الفرتة 2015-2016 مع استمرار أسعار األغذية بالرتاجع.
ولكـن قـد ال يكـون وضـع االسـتياد الصـايف لألغذيـة مـؤرشاً واضحـاً إىل 
انعـدام األمـن الغـذايئ. ولعـل املـؤرش األفضـل قـد يكـون حجـم الفاتـورة 
اإلسـمية لـواردات األغذيـة مقارنـة بإجـايل عائـدات تصديـر السـلع، أو 
إجـايل الدخـل أو الناتـج املحـيل اإلجـايل أو املقاييـس األخـرى للمقـدرة 
الغذائيـة  الـواردات  مثـن  تسـديد  عـىل  االقتصاديـة  القـدرة  أو  االقتنائيـة 
املتزايـدة. عـىل سـبيل املثال، يف حـني أن فاتورة اسـتياد األغذية قد ارتفعت 
يف البلـدان األقـل منـواً، فإن الزيـادة يف الصادرات اإلجاليـة لتلك البلدان قد 
كانـت أكـر حـدة بكثـي )الشـكل 10(. وهذا يشـي ضمنـاً إىل أن قـدرة تلك 
البلـدان عـىل تسـديد مثـن الـواردات مـن األغذيـة قـد ارتفعـت باإلجـال 
كنتيجـة التوسـع الشـامل للتجـارة. وميكـن الداللـة عـىل الوضع نفسـه لدى 
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واردات الحبوب إىل البلدان األقل منواً والبلدان النامية 

املستوردة الصافية لألغذية، 1994/1993 إىل 2016/2015

الشكل 9

مالحظة: البيانات لعام 2015/2014 هي تقديرات )كا يف سبتمر/أيلول 2015( وللفرتة 
2016/2015 هي توقعات.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

الواردات الغذائية وإجاميل الصادرات للبلدان األقل منواً، 

2012-1961

الشكل 10

 Lost in translation: the fractured conversation about trade .2015 .E. Díaz- Bonilla :املصدر
and food security ورقة معلومات أساسية أعّدت لحالة أسواق السلع الزراعية لعام 2015 

– 2016. روما، منظمة األغذية والزراعة.

Million US$

الجدول 2

نسبة قيمة البضائع اإلجاملية املصدرة عى األغذية املستوردة

2008–20002010–2007التسعينياتاإلقليم

6.25.05.0العامل

6.94.75.0األقاليم النامية

14.110.410.0أفريقيا

21.212.313.0   شال أفريقيا

10.99.59.0   أفريقيا جنوب الصحراء الكرى

5.23.74.0آسيا

19.46.77.0   القوقاز وآسيا الوسطى 

3.72.63.0   رشق آسيا

4.33.13.0   رشق آسيا )باستثناء الصني(

11.17.67.0   جنوب آسيا

15.810.511.0   جنوب آسيا )باستثناء الهند(

4.44.15.0   جنوب رشق آسيا

9.25.56.0   غرب آسيا

9.86.96.0أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

23.622.121.0   منطقة البحر الكاريبي

8.86.66.0   أمريكا الالتينية

17.117.819.0أوقيانوسيا 

املصدر: Lost in translation: the fractured conversation about trade and food security .2015 .E. Diaz-Bonilla. ورقة معلومات أساسية أعدت لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية 

2015–2016 روما، منظمة األغذية والزراعة.
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الجزء األول - الطبيعة املتغّية للتجارة الزراعية

كل مـن البلـدان النامية املسـتوردة الصافيـة لألغذية وبلـدان العجز الغذايئ 
ذات الدخل املنخفض.  

ميكـن مالحظة اتجاها تراجعيا يف نسـبة الصـادرات اإلجالية من البضائع 
عـىل واردات األغذيـة يف معظـم أقاليم البلـدان النامية باسـتثناء جنوب رشق 
آسـيا وأوقيانوسـياا )الجـدول 2(. وميكـن املالحظة أيضاً أن الفاتـورة اإلجالية 
السـتياد األغذيـة، كنسـبة مئويـة مـن الناتـج املحـيل اإلجـايل قـد بقيـت 
مسـتقرة جـداً يف البلـدان األقـل منـواً ويف بلـدان العجـز الغـذايئ ذات الدخـل 

املنخفض، عىل الرغم من بعض التقلبات )الشكل 11(.
ولكـن فيـا أن البيانـات املجمعـة للعديـد مـن أقاليـم البلـدان الناميـة 
والفئات تشـي إىل تراجع يف عبء فاتورة واردات األغذية نسـبًة إىل إيرادات 
تجـارة البضائـع، ففـي بعـض البلـدان كانـت تلـك الفاتـورة عاليـة جـداً. زد 
عـىل أن عـدم تجانـس البلـدان يتطلـب تحليالً أعمـق للحـاالت املحددة يف 
كل بلـد، مبـا أّن اإليرادات األعىل الناتجة عن تصدير البضائع قد ال تسـتخدم 
للتعويـض عـىل تزايـد اسـتياد األغذيـة، كا أن توزيـع تلك اإليـرادات قد ال 
يزيـد مـن وصـول األفـراد و/أو املجموعـات األكـر تعرضـاً النعـدام األمـن 

الغذايئ، إىل األغذية. 

شواغل أطول أجالً بشأن األسواق الدولية لألغذية ■

يف ضـوء ارتفـاع األسـعار، وعـىل الرغـم مـن تنامـي أحجـام التجارة، يسـاور 
القلـق بلدانـاً كثـية بشـأن القـدرة عىل الوثـوق باألسـواق العامليـة كمصدر 
لألغذيـة املقبولـة السـعر، نظراً إىل تعرض األسـواق إىل الصدمات وإىل تدابي 
الـرشكاء التجاريـني. ولكـن باإلضافـة إىل الزيـادات يف األسـعار، ميكن لعوامل 
التدفقـات  يف  أيضـاً  هـي  تؤثـر  أن  أخـرى  واجتاعيـة  وبيئيـة  اقتصاديـة 
التجاريـة وبالتـايل يف قابليـة الوثـوق باألسـواق كمصـدر لألغذيـة مقبولـة 

السعر.

وفقـاً ألحـد بحـوث لــChatham House اسـتعان فيـه مبنطقتـي البحر 
املناخيـة  الصدمـات  أن  كيـف   2 اإلطـار  يبـني  كمثـل،  والخليـج  األسـود 
والرصاعـات والبنـى التحتية املحتقنـة قد تقيّد النمو املمكـن للتجارة وتزيد 

من التعرض إىل الصدمات. 

واردات األغذية كحصة من الناتج املحيل اإلجاميل يف بلدان 

العجز الغذايئ ذات الدخل املنخفض والبلدان األقل منواً

الشكل 11

 Lost in translation: the fractured conversation about trade .2015 .E. Díaz- Bonilla :املصدر
and food security. ورقة معلومات أساسية أعّدت لحالة أسواق السلع الزراعية لعام 

2015– 2016. روما، منظمة األغذية والزراعة.

نسبة مئوية

البلدان األقل منواً

بلدان العجز الغذايئ ذات الدخل املنخفض
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حالة أسواق السلع الزراعية 2015–2016

اإلطار 2

املختنقات يف التجارة العاملية لألغذية

إن التجـارة العامليـة لألغذيـة معرضـة إىل مخاطـر متعـددة ومتنوعـة قـد تـؤدي إىل عرقلتهـا. فالقيود عى املـوارد والتغّي املناخـي ال تهدد فقط اإلنتاج يف مناطق سـلة 

الخبـز يف العـامل وإمنـا تجعـل أيضـاً املزيـد من البلدان حول العامل أكرث اتكاالً عى اسـتياد السـلع األساسـية مثل القمح والحبوب الخشـنة واألرز. وهـذا االتكال املتزايد 

عـى األسـواق الدوليـة يسـتقطب مخاطـر إضافيـة وغي تقليديـة إىل األمن الغذايئ واإلمـدادات الغذائيـة، التي تكون بعيدة عن متناول املسـتهلك. وتلـك البلدان التي 

يكـون سـعيها إىل االكتفـاء الـذايت إمـا عـايل املخاطـرة وإمـا مسـتحيالً، تعتمـد عى الدفق الخـايل من العراقيل لتلك السـلع، عـرب عدد مـن املختنقات الكـربى، بدءاً من 

نقطـة اإلنتـاج ومـروراً مبمـرات العبـور الداخليـة الربيـة والبحرية وصـوالً إىل نقطة االسـتياد. وتلك املختنقـات عرضة إىل مجموعة مـن التهديدات املزمنـة والحادة مبا 

فيهـا البنيـة التحتيـة املتقادمـة واالحتقـان وارتفـاع مسـتويات البحـار والعواصف وإمكانيـة وقوع الهجـامت املاديـة واإللكرتونية والعراقيـل الناتجة عـن االضطرابات 

اإلقليميـة والقرصنـة. لنأخـذ مثـل دول مجلـس التعـاون الخليجـي، التـي تعاين عقبة نسـبية يف اإلنتـاج الزراعي: حيـث أن املوارد الطبيعيـة من امليـاه واألرايض القابلة 

للزراعـة يف ذلـك اإلقليـم هـي مـن األدىن يف العـامل. مـع تراجـع توقعات اإلنتاج املحيل إىل أدىن مسـتوياته جـراء تغي املناخ والتزايد السـكاين الرسيع، أصبـح اتكال دول 

مجلـس التعـاون الخليجـي عـى االسـتياد يتزايـد. يتـم اسـتياد بـني 80 و90  يف املائة من إجـاميل اإلمداد الغذايئ لإلقليم، وكل سـنة يتـم تفريغ حـوايل 6 مليارات طن 

من الشعي و4.5 مليارات طن من القمح يف الدول الست. 

إّن مصـدر ُخمـس هـذه الشـحنات هـو إقليـم البحـر األسـود1 )أنظـر الخارطـة أدنـاه( حيـث اإلنتاجيـة متدنيـة نسـبياً ومن املتوقـع أن تسـوء مع ارتفـاع درجات 

الحـرارة والتقلـب املتزايـد يف أمنـاط تسـاقط األمطـار2 . أمـا صدمـات الحصـاد فـال تهـدد توافـر الحبـوب املخصصـة للتصديـر وحسـب بل قد تتسـبب كذلـك يف اتخاذ 

إجراءات حامئية عى صعيد التجارة، كتلك التي فرضتها الحكومات يف اإلقليم يف السنوات األخية.3  

بعـد االنطـالق مـن البحـر األسـود، عـى شـحنات القمـح أن متـر عرب أربعـة مختنقـات بحرية رئيسـية –أي املضائـق الرتكيـة وقناة السـويس ومضيق بـاب املندب 

وهـي كلهـا عرضـة لإلقفـال بسـبب ارتفاع مسـتوى البحر وهبـوب العواصف. وتشـكّل النزاعات الحالية يف إقليمي البحر األسـود والرشق األوسـط باإلضافة إىل انتشـار 

تهديد القرصنة هي أيضاً خطراً عى أمن السفن والطواقم. 

وقـد تتحـول البنيـة التحتيـة الحيويـة هـي نفسـها إىل مختنـق بالنسـبة إىل التجـارة بـني البحـر األسـود وبلـدان مجلـس التعـاون الخليجي: فـإن الطرقات وسـكك 

الحديـد يف روسـيا االتحاديـة وأوكرانيـا، التـي تعتـرب رضوريـة لعبور الحبـوب من املزرعـة إىل املرفأ، تعاين نقصاً يف االسـتثامرات ويزداد انكشـافها عـى األرضار املرتبطة 

باملنـاخ، فيـام أن منشـآت املوانـئ تحتـاج إىل تحديـث وإىل إجـراءات تكييفيـة لتلطيـف أثـر ارتفـاع مسـتوى البحر وهبـوب العواصف. وبعـد بلوغ شـحنات الحبوب 

بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي، ينبغـي تخزينها يف الصوامع عى درجات حرارة منخفضة، ما يسـتوجب اسـتهالكاً كبـياً للطاقة. وبدون االسـتثامرات الكافية، يطرح 

هدر الحبوب يف الصوامع خطراً إضافياً عى مستوى البنية التحتية عى االحتياطي من األغذية. 

إن وقـوع العراقيـل يف أحـد تلـك املختنقـات أو يف عـدد منهـا – كالهجـامت اإلرهابيـة املنسـقة عـى السـفن يف مضيقـي هرمز وباب املنـدب عى سـبيل املثال، أو 

فـرتات العواصـف الحـادة غـي االعتياديـة يف رشق املتوسـط التـي أدت إىل إقفـال مضيـق البوسـفور أو قنـاة السـويس – قـد يجعـل بلـدان مجلـس التعـاون الخليجي 

معرضـة ليـس فقـط لالرتفاعـات املفاجئـة يف أسـعار األغذيـة بـل لعرقلة حادة ومسـتدامة لإلمـدادات الغذائيـة الحيوية. ومـع تزايد االتكال عى االسـتياد، ومامرسـة 

التغـي املناخـي املزيـد مـن الضغـوط عـى اإلمـدادات الغذائيـة غي الوافـرة أصالً، ينبغـي لبلدان مجلـس التعاون الخليجـي النظر إىل أبعـد من نقـاط الضعف املحلية 

واإلقليمية والتصدي ملخاطر العرقلة الناجمة عن تلك املختنقات عى امتداد سلسلة اإلمداد الغذايئ.

تقديرات لحجم التجارة قامئة عى النتائج األولوية ملطبوع قريب الصدور )2016( عن Chatham House حول املختنقات الحيوية يف التجارة العاملية لألغذية.  1

 .Climate change, food stress, and security in Russia. Regional Environmental Change، 11(Suppl. 1): S167–S178 .2011 A. Kirilenkoو N. Dronin  2

 T. T. Glauben, M. Belyaeva, I. Bobojonov, I. Djuric, L. Götz, H. Hockmann, D. Müller, O. Perekhozhuk, M. Petrick, S. Prehn, A. Prishchepov, S. Renner  3

 and F. Schierhorn. 2014. Eastern breadbasket obstructs its market and growth opportunities. IAMO Policy Brief No. 16 )متاح عى 

http://www.econstor.eu/bitstream/10419/97275/1/78606630X.pdf).

املصدر: Chatham House. 2015 )قريب الصدور( Vulnerabilities and pinchpoints in global food trade. لندن.
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مالحظة: وحدة إنتاج القمح = أطنان لكل مساحة 10كم يف 12كم

املصادر:
 The grain chain: food security and .2012 .1 البنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعة

managing wheat imports in Arab countries. واشنطن العاصمة، البنك الدويل.

 The accession of Kazakhstan Russia .2013 .S. Burkitbayeva and W.A. Kerr 2

 and Ukraine to the WTO: what will it mean for the world trade in wheat?
http://www.uoguelph.ca/  2013-06  )متاحة عى CATPRN Commissioned Paper

.)catprn/PDF-CP/CP-2013-06-burkitbayeva-kerr.pdf

 Bosporus Strait, port of Novorossiisk .2015 .Platts McGraw Hill Financial 3

shut due to bad weather: shipping sources. (available at http://www.
platts.com/latest-news/shipping/london/bosporus-strait-port-of-

 .novorossiisk-shut-due-26014981)

Chatham House Resource Trade Database 4. )2015( - البيانات لعام 2012، باستثناء 

التجارة داخل االتحاد األورويب.
5 أخبار العربية، العاصفة يوهان ترضب الرشق املتوسط  وتغلق قناة السويس. 2015 

http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/02/12/Storm- 
Yohan-lashes-Mideast-shuts-Suez-Canal-.html

 Ports still choked causing market scarcity. Saudi .2015 .J. Avancena 6

Gazette. July 6   http://www.saudigazette.com.sa/index.
cfm?method=home.

 PrintContent&action=Print&contentID=0000000019751

 Saudi Arabia needs major road surface rethink. 2015 .C. Gerbich 7

 Construction Week Online. February 10
http://www.constructionweekonline.com/article-32530-saudi-arabia-

 needs-major-road-surface-rethink/

 Yemen struggles to import food as coalition navies hold up .2015 .J. Saul  8

more ships. Reuters. 27 http://www.reuters.com/article/2015/04/28/
 us-yemen-ships-food-idUSKBN0NI19220150428

 Iran uses maritime confrontations to project power in .2015 .P. Hafezi 9

Gulf. Reuters. 17 May  http://www.reuters.com/article/2015/05/18/
us-iran-saudi-gulf-idUSKBN0O31JQ20150518

 Strategic grain reserves. World-Grain.com. 24 May.2011 .D. McKee 10

 http://www.world-grain.com/News/News%20Home/Features/2011/5/
Strategic%20grain%20reserves.aspx?cck=&cck=1

مصادر البيانات:

تدفقات التجارة - Chatham House Resource Trade Database )2015(. البيانات لعام 
2012، باستثناء التجارة داخل االتحاد األورويب

 Esri GIS OpenStreetMap contributers, -لوحة الرمادي الفاتح عى الخارطة األساس
 and the GIS user community

 C. Monfreda, N. Ramankutty, - ملف شكل نظام املعلومات الجغرافية إلنتاج القمح
 and J.A. Foley. 2008. Farming the planet. Part 2: Geographic distribution
 of crop areas, yields, physiological types, and net primary production in

the year 2000

 Edible oil: food .2013 .R. Bailey, and R. Willoughby مواقع املوانئ والصوامع ــ
  .security in the Gulf. London, Chatham House

 IMB Piracy & .2014 .ICC Commercial Crime Services حوادث القرصنة املعروفة ــ
https://icc-ccs.org/piracy-reporting-  :2014، متاحة عى Armed Robbery Map

centre/live-piracy-map/piracy-map-2014

يف فرباير/شباط 2015،  أغلقت الفيضانات 
وهبوب العواصف املوانئ الرئيسية ودّمرت 

البنية التحتية لتصدير الحبوب يف البحر 
األسود.3

يف فرباير/شباط 2015 ، أغلق الطقس العاصف 
مضيق البوسفور.3

مير نصف واردات دول مجلس التعاون 
الخليجي من القمح والحبوب الخشنة عرب قناة 

السويس. يف أوائل عام 2015، أغلقت القناة 
مرتني بسبب الرياح القوية والعواصف الرتابية.5

يف يوليو/ متوز 2015، تحولّت السفن 
املتجهة إىل جدة إىل موانئ أقل ازدحاماً 

عى الساحل الرشقي من اململكة العربية 
السعودية، ما زاد من االعتامد عى العبور 

السلس عرب باب املندب، وأفيد أن ذلك 
أدى إىل ارتفاع األسعار وإىل نقص يف 

األسواق املحلية.6

البنية التحتية للطرق يف اململكة العربية 
السعودية معرضة للخطر بازدياد بسبب حركة 

املرور الكثيفة والحرارة الشديدة.7

يف كل عام، ينقل عرب باب املندب وخليج 
عدن حوايل ثلث القمح املوجه إىل دول 

مجلس التعاون الخليجي.4 يف عام 2015، أدى 
تجدد االضطرابات يف اليمن إىل فرض رقابة 

عى السفن التي تدخل املياه اإلقليمية 
اليمنية،8 ما زاد من مخاطر االزدحام ورفع 

أقساط التأمني عى رشكات الشحن. 

بحلول نهاية عام 2015،  يتوقع بسبب 
االفتقار إىل االستثامر أن يتوقف عن العمل يف 

روسيا أكرث من ثلثي أسطول سكك الحديد 
املتقادم املستخدم ملناولة الحبوب.2

يف صيف عام 2010، ألحقت الحرائق وألحق 
الجفاف رضراً مبحاصيل القمح املتجهة إىل دول 

مجلس التعاون الخليجي.1

رغم أن اإلمارات العربية املتحدة اتخذت 
خطوات إلنشاء صوامع إىل الرشق من 

مضيق هرمز،10 ستكون البلدان األخرى 
الواقعة عى الخليج معتمدة عى 

مخزونات كافية لضامن استمرار اإلمدادات 
إىل سكانها إذا جرى تعطيل الشحنات عرب 

مضيق هرمز.

كل عام ، يعرب حوايل 60 يف املائة من واردات 
دول مجلس التعاون الخليجي من القمح 

والحبوب الخشنة مضيق هرمز،4 يف مايو / 
أيار 2015، أطلقت نيان عى ناقلة يف املضيق 

واستويل عى سفينة حاويات، ما زاد من 
املخاوف األمنية لقطاع الشحن.9 

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

تركيا

مختنق بحري
مختنق البنية التحتية

مختنق إنتاجي

اليونان

اليمنبحر العرب

إيران

عان

اإلمارات العربية 
املتحدة

اململكة العربية 
السعودية

األردن

 الجمهورية 
 العربية 
السورية

 بحر 

قزوين

البحر األسود

خليج عدن

العراق

بحر ايجه

4.3 مليون طن من 
القمح والحبوب 
الخشنة من أمريكا 
الشالية وأمريكا 
الجنوبية وأوروبا

 1.8 مليون طن من األرز من جنوب وجنوب رشق آسيا
1.8 مليون طن من القمح والحبوب الخشنة من أوقيانوسيا 

النفط واألسمدة
القمح والحبوب الخشنة

33476-761
761-0

 إنتاج القمح 
)أطنان لخلية شبكة مقاس 10 كيلومرتات × 12 كيلومرتا(

مرفأ أويل
مرفأ ثانوي

حوادث قرصنة معروفة
أهراء للحبوب
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الجزء الثاين - التجارة واألمن الغذايئ: الروابط بني املفاهيم

ينظـر هـذا الجـزء الثـاين مـن التقريـر يف الروابـط بني التجـارة وبـني األبعاد 
عليـه  الحصـول  وإمكانيـة  الغـذاء  توافـر  أي    – الغـذايئ  لألمـن  األربعـة 
واالسـتفادة منـه واسـتقرار اإلمـدادات منـه – مركزاً عىل القنـوات التي يؤثر 
التغيـي يف التجـارة مـن خاللهـا يف األمـن الغـذايئ، والعوامـل األساسـية التي 

تحدد قوة هذه العالقة ونتائجها.
للتجـارة تبعـات مبـارشة عـىل األمـن الغـذايئ ألن الـواردات يف معظـم 
البلـدان تشـكل جـزءاً هامـاً مـن إجـايل اإلمـدادات الغذائيـة. ويف حـني أن 
التنافـس مـع الـواردات قد يـؤدي إىل عرقلـة املنتجني املحليني بوسـعه أيضاً 
أن يحفـز التغيـيات واالبتـكارات املعـززة لإلنتاجيـة عـىل صعيـد اإلنتـاج 
املحـيل وسالسـل التوريـد املرتبطـة به. ومبسـتطاع الصـادرات املسـاهمة يف 
خفـض الفقـر يف حـال حّسـنت إيـرادات التصديـر مداخيـل السـكان ذوي 

الدخل املتدين. 
وميكن أن ترتتب عن املشـاركة األكر يف التجارة تبعات سـلبية وإيجابية 
عـىل حـد سـواء يف األمـن الغـذايئ للبلد املعـنّي. وميكـن لإلنتاج واالسـتهالك 
املحليـني واألسـعار يف كافـة مراحـل سلسـلة القيمـة أن تتأثـر بالتغييات يف 
أمنـاط املتاجـرة. أمـا كيفيـة تأثي التجـارة يف األمن الغـذايئ فتعتمـد اعتاداً 
كبـياً عـىل السـياق املعني، إذ متـارس البلدان التجارة يف ظـروف مختلفة كا 
أنهـا عـىل مسـتويات مختلفـة مـن التنميـة. وتعتمـد النتائـج عـىل تأثـيات 
الحكومـات  وعائـدات  واملداخيـل  والعالـة  النمـو  التجـارة عـىل مجمـل 
وغيهـا من املتغيات الرئيسـية التي تحـدد الحالة االقتصاديـة واالجتاعية 

للبلد. 
تعتمـد تلـك الروابـط وقنـوات االنتقـال املتصلـة بها عـىل مجموعة من 
الخصائـص األساسـية القتصـاد البلد، مبا يف ذلك مسـتوى التنميـة االقتصادية 
واملؤسسـية فيه ووضعه التجاري وال سـيا ما إذا كان البلد ضمناً مسـتورداً 
أو مصـدراً صافيـاً لألغذيـة، وبنيـة األسـواق املحليـة وخصائـص املنتجـني 
الزراعيـني مـع التمييـز بشـكل خـاص بـني البلـدان حيـث يقـدم أصحـاب 
الحيـازات الصغـية غالبية النواتـج الزراعية والبلدان التي يقـوم فيها اإلنتاج 

بشكل رئيي عىل املزارع الكرى ذات التوجه التجاري. 

الرسائل الرئيسية ■

يؤثـر مسـتوى التجارة يف العديد مـن املتغيات االقتصاديـة واالجتاعية 	 
التـي تحـدد يف نهايـة املطاف حالة األمن الغذايئ والتغذية لدى السـكان 
مبـا يف ذلـك النمـو واملداخيـل ومسـتويات الفقـر والالمسـاواة وأسـعار 

الغذاء واملوازنات الحكومية. 
تؤثـر التجـارة يف بنى السـوق وتنمية البنيـة التحتيـة واإلنتاجية وتركيبة 	 

وسـالمتها  وجودتهـا  الغذائيـة  املنتجـات  وتنـوع  الزراعيـة  النواتـج  
ومكونـات النظـم الغذائية. تؤثر تلك العوامـل يف إتاحة الغذاء والوصول 

إليه واالستفادة منه واستقرار اإلمداد منه بدرجات متفاوتة. 
بوسـع التغيـيات يف التجـارة أن تتفاعل مع الوضع األسـايس للبلد فتنتج 	 

عنهـا اختالفـات يف تجـارب البلـدان تجعـل مـن الصعـب تعميـم عالقة 
واحدة عليها كلها. 

ليسـت التجـارة بحـد ذاتها تهديداً كا أنها ليسـت دواء ناجعاً لتحسـني 	 
األمـن الغـذايئ والتغذيـة، بـل هـي تطـرح تحديـات ومخاطـر تنبغـي 
مراعاتهـا يف صنـع القـرارات السياسـاتية. ويجب التأين والحـذر يف اإلخذ 
بالتأكيـدات العامـة وغـي املؤهلة بشـأن التجـارة التي تعتـر أنها "ترض" 
األمـن الغـذايئ أو "تعينـه"، كـا أن طبيعـة املتغـيات والروابـط الكامنة 

خلف تلك التأكيدات يجب أن تخضع إىل متحيص دقيق.

الجزء الثاين
التجارة واألمن الغذايئ: الروابط بني املفاهيم
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 قياس التجارة واألمن الغذايئ: التعاريف 

واملؤرشات والُنهج

عـىل  حـاد  نقـاش  موضـع  الغـذايئ  واألمـن  التجـارة  بـني  الروابـط  كانـت 
املسـتويني الوطنـي والـدويل وقـد أصبحـت محـور العديـد مـن املناقشـات 
املتصلـة بالتجـارة، مبـا يف ذلـك يف سـياق املفاوضـات حـول التجـارة. ويقوم 
جـزء واحـد عـىل األقـل مـن االختـالف بشـأن الـدور املناسـب الـذي عـىل 
التجـارة أن تؤديـه يف تحقيـق أهـداف األمـن الغـذايئ، عـىل وجهـات نظـر 
مختلفـة حـول املاهيـة املحـددة ملفهومـي "التجـارة" و"األمن الغـذايئ". إن 
غيـاب الفهـم الواضـح لكيفيـة قيـاس هذيـن املفهومـني يزيـد مـن صعوبة 

التوصل إىل أرضية مشرتكة. 
لـدى تعريـف التجـارة، مـن املفيد أن منيز بـني التجارة كتبـادل مادي 
واقتصـادي للسـلع والخدمـات وبـني سياسـات التجـارة مثـل تدخـالت 
الحكومـات يف تلـك التدفقات االقتصادية واملادية، مبا يشـمل السياسـات 
ببسـاطة  هـي  التجـارة  باختصـار،  التجاريـة.  االتفاقـات  تديرهـا  التـي 
الرابـط بـني العـرض والطلـب الـذي يتم عـره تبـادل السـلع والخدمات. 
قـوى  بواسـطة  تحصـل  قـد  التـي  األحـداث  التجـارة  مفهـوم  ويتنـاول 
تأثـي  بـدون  أو  مـع  األخـرى،  العوامـل  أو  والدميوغرافيـا  التكنولوجيـا 

التدخل الحكومي. 
أمـا السياسـات التجاريـة فهـي التدخـالت التـي تنفذهـا الحكومات 
مـن أجـل تعديـل التجارة أو التـي تؤثر بصورة غي مبارشة يف مسـتويات 
التجـارة. بعبـارة اقتصاديـة، تعكـس سياسـات التجـارة عـادة اإلجراءات 
الحكوميـة التـي تنطبـق حـني تعـر السـلع والخدمـات حـدود البلـد. 
وهـي تتضمـن أيضـاً الدعم املحـيل للزراعة، مبـا أن أي سياسـة حكومية 
تؤثـر يف اإلنتـاج قابلـة أيضـاً للتأثـي يف التدفقـات التجاريـة. يركـز هـذا 
القسـم عـىل التجـارة فيا سـيتناول الجـزء الثالـث السياسـات التجارية 
فيميـز بـني انفتـاح التجـارة كدولـة واالنفتـاح عـىل التجـارة كتغيـي يف 

السياسات العامة.
وينبغـي التحديـد الكمـي ملفاهيم التجـارة من أجل التمكـن من تحليل 
الروابـط املمكنـة باألمـن الغـذايئ. عـىل سـبيل املثـال، الجـدل الدائـر حـول 
حسـنات أو سـيئات االقتصـاد املحمـي مقارنة باالقتصـاد الحـر تتعقد جراء 
قيـاس املفهومـني املذكوريـن. فـإن "محمي" و"حر" ليسـا فئتـني ثنائيتني بل 
يشـيان إىل مسـتويات مختلفـة مـن التنفيذ. ومـن املهم كذلـك التمييز بني 
مـؤرشات النتائـج مثـل التجـارة باعتبارهـا نسـبة مئويـة مـن النائـج املحيل 

اإلجايل، من مؤرشات السياسات، كالتعريفات وما يكافئها.23 
"األمـن الغـذايئ" مفهـوم وصفـي ورد للمـرة األوىل يف مجـال سياسـات 
األغذيـة يف منتصـف السـبعينيات. وقـد تطور املفهوم وتوسـع بعـد أن كان 
يقتـرص عـىل اإلمـدادات الغذائية عىل املسـتوى الوطني. أمـا أحد التعاريف 

واسـعة االنتشـار التـي طرحهـا مؤمتـر القمة العاملـي حول األمـن الغذايئ يف 
عـام 1996، فينـص عىل مـا ييل:"يتحقق األمن الغذايئ عندمـا تتوافر لجميع 
واالقتصاديـة،  واالجتاعيـة  املاديـة  اإلمكانـات  األوقـات،  كل  يف  النـاس، 
للحصـول عـىل أغذيـة كافية وسـليمة ومغذية تلبـي احتياجاتهـم التغذوية 
وتناسـب أذواقهـم الغذائيـة للتمتـع بحياة موفـورة النشـاط والصحة"، فيا 
أن التمييـز األوضـح الـذي طرحـه مؤمتر القمـة العاملي حول األمـن الغذايئ 
يف عـام 2009 ينـص عـىل أن "الركائـز األربع لألمن الغذايئ هـي توافر الغذاء 
وإمـكان الحصـول عليـه واالسـتفادة منـه واسـتقرار اإلمـدادات منـه." ويرد 
رشح موجـز لهـذه األبعـاد األربـع لألمـن الغـذايئ يف اإلطـار 3. مـن أجـل 

تحقيق األمن الغذايئ، ينبغي تحقيق األبعاد األربعة بالتزامن. 
خـالل فـرتة كبـية من القـرن العرشين، ركز النقاش بشـأن سـوء التغذية 
عـىل نقـص التغذيـة، وتحديـداً عـىل نقـص املدخـول السـعري الـكايف. ويف 
العقـود األخـية تزايـد االهتـام بـ"العـبء الثـاليث لسـوء التغذيـة، الـذي ال 
يشـي فقـط إىل سـوء التغذيـة املزمن بـل إىل النواقص يف املغذيـات الدقيقة 
– واملعـروف بـ"الجـوع الخفـي –" والسـمنة املفرطـة واملشـاكل املرتبطـة 
بالسـمنة الزائـدة. األشـكال الثالثـة لسـوء التغذية مهمة وميكنهـا أن تصيب 
للتغذيـة قـد أرشـد  لتعقيـد سـوء  بالتزامـن. واإلدراك األكـر  املجتمعـات 
مفاهيـم األمـن الغذايئ التي أصبحت تشـمل أكر فأكر االسـتهالك الزائد أو 
الناقـص للسـعرات الحراريـة وتداعيـات النواقص يف املغذيـات الدقيقة عىل 

الصحة العامة.24 
تنظيـم  يصبـح  األبعـاد  متعـدد  موضـوع  هـو  الغـذايئ  األمـن  أن  مبـا 
تقـدم  أمـراً صعبـاً.  املمكنـة وتقدميهـا،  املـؤرشات  مجموعـة واسـعة مـن 
املنظمـة مجموعـة مـن املـؤرشات الراميـة إىل تفسـي أبعـاد متعـددة مـن 
األمـن الغـذايئ وهـي مجمعـة بحسـب تأثيهـا يف الحصـول عىل الغـذاء أو 

توافره أو استخدامه أو استقرار اإلمدادات منه )الجدول 3(.
تقـدم النهـج األخرى تصنيفاً يسـعى إىل قيـاس األمن الغـذايئ والتغذوي 
مـن حيـث الحالة أو املحصـالت واملحركات واملحـددات واملخاطر وتدخالت 
السياسـات واإلجـراءات.25 وحاولـت نهـج أخـرى تجميـع املـؤرشات ضمـن 
مقيـاس واحـد مثل املؤرش العاملي للجـوع26 أو مؤرش األمـن الغذايئ العاملي 

.Economist الذي نرشته وحدة املعلومات يف مجلة

■ 
الفرضيات الخالفية بشأن التجارة واألمن الغذايئ27

إن تنـوع التعاريـف واملـؤرشات املحتملة التي تخـص كالً من التجارة واألمن 
الغـذايئ، تعكـس الصعوبـات يف الربـط املـرم بـني املفهـوم متعـدد األبعـاد 
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للتجـارة وبـني مفهـوم األمـن الغـذايئ الـذي ينطوي عـىل املزيد مـن األبعاد 
والـذي ميكـن أن يتوسـع ليشـمل األمن الغـذايئ والتغـذوي، ما يزيـد األمور 
تعقيـداً. وقـد أدت التفسـيات املختلفـة للمفاهيـم والنهج وطـرق التحليل 
إىل عـدد مـن الفرضيـات املتضاربة التي تسـاهم يف انقسـام اآلراء يف النقاش 
حـول السياسـات. وأحـد النزاعات األكر إثـارة للجدل هو الـذي يتواجه فيه 

األمن الغذايئ مع السيادة الغذائية )اإلطار 4(.
يف السـنوات األخية، راحت اآلراء املتعلقة باالسـرتاتيجية الرامية إىل 
تحقيـق األمـن الغـذايئ تنقسـم تدريجياً بـني فريقني متناقضـني، إذ كان 
البعـض يعتـر التجارة خطـراً فيا يعترهـا البعض اآلخر فرصـًة. وفكرة 
االقتصاديـة  األوسـاط  يف  رئيـي  بشـكل  تـرز  كفرصـة"  "التجـارة 

الكالسـيكية الجديـدة، وترتكـز عـىل فكـرة تحقيـق األرباح مـن التجارة 
النسـبية.  امليـزة  التجـارة، ومسـتعينة مبفهـوم  نظريـة  توقعتهـا  التـي 
لتخفيـف  كسـبيل  التجـاري  االنفتـاح  إىل  الفرضيـة  هـذه  وتدعـو 
االنحرافـات وتعزيـز الكفـاءات واالسـتقرار يف القطاع، مقابـل التكاليف 
الناجمـة عـن حايـة التجـارة. يـرّوج داعمـو هـذه الفرضيـة لفكـرة 
االتـكال عـىل الـذات وينظـرون إىل مفهـوم اسـتثنائية الغـذاء عـىل أنه 
غـي فعـال. تعتـر هـذه الفرضيـة أن األمـن الغـذايئ يتـكل عـىل قـوى 
السـوق مـن أجل حفـز التخصيص األكر كفـاءة للموارد وبالتـايل زيادة 

اإلطار 3

األبعاد األربعة لألمن الغذايئ

توافـر الغـذاء: التوافـر املـادي امللمـوس للغـذاء. يتعلق توافـر الغذاء 
بجانـب العـرض يف مجـال األمـن الغـذايئ، وتحـدده مسـتويات إنتـاج 

األغذية واملخزونات والتجارة الصافية. 

إمكانيـة الحصـول عـى الغـذاء: الحصـول االقتصـادي واملـادي عـى 
الغـذاء. يتحـدد الحصـول االقتصـادي مـن خـالل الدخـل القابـل للترصف 

وأسـعار األغذيـة وتوفـي الدعـم االجتامعـي والقـدرة عـى بلوغـه. أمـا 

واملنشـآت  التحتيـة  البنيـة  التوافـر وجـودة  فيحـدده  املـادي  الحصـول 

األخـرى التـي تيـرس عمـل األسـواق. يف الكثـي من البلـدان الناميـة تؤدي 

املداخيـل التـي تجنـى يف مجـاالت الزراعـة والغابـات ومصايـد األسـامك 

وزراعة األحياء املائية، دوراً أساسياً يف تحديد نواتج األمن الغذايئ.

االسـتفادة مـن الغذاء: كيفية اسـتخدام الجسـم للمغذيـات املنوعة 
الطاقـة  مـن  كافيـاً  الغـذاء. يحقـق األفـراد كـامً  التـي ينطـوي عليهـا 

واملتنـاول مـن املغذيـات من خـالل العناية الجيدة ومامرسـات التغذية 

وإعـداد األطعمـة وتنـوع النظم الغذائيـة وتوزيع الغـذاء داخل األرسة. 

وباالقـرتان مـع االسـتخدام البيولوجـي للغذاء املسـتهلك، تحـدد الطاقة 

واملتناول من املغذيات الحالة التغذوية لألفراد.

اسـتقرار اإلمـدادات مـن الغـذاء: اسـتقرار األبعـاد الثالثـة األخرى 
عـرب الوقـت. حتـى وإن كان متنـاول األفـراد مـن الغـذاء كافيـاً اليـوم، 

سـوف يعتـربون عدميـي األمـن الغـذايئ يف حـال كان حصولهـم عـى 

الغـذاء غـي كاف بشـكل متكـرر، األمـر الـذي قـد يـؤدي إىل تدهـور 

حالتهـم التغذويـة. كام أن الظـروف املناخية الصعبة أو عدم االسـتقرار 

السـيايس أو العوامـل االقتصادية )كالبطالة وارتفاع أسـعار التغذية( قد 

تؤثر يف حالة األمن الغذايئ لألفراد.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة واالتحاد األورويب. 2008. مقدمة إىل املفاهيم 

األساسية لألمن الغذايئ. روما، برنامج األمن الغذايئ املشرتك بني املجموعة األوروبية 

http://www.fao.org/docrep/013/ ومنظمة األغذية والزراعة )متاح عى

.)al936e/al936e00.pdf

الجدول 3

مؤرشات األمن الغذايئ ملنظمة األغذية والزراعة

املؤرشالبعد

مدى مواءمة إمدادات الطاقة التغذوية املتوسطة	 توافر الغذاء 
القيمة املتوسطة إلنتاج األغذية	 
حصة إمدادات الطاقة التغذوية املستمدة من الحبوب 	 

والجذور والدرنات
اإلمداد املتوسط للربوتينات	 
اإلمداد املتوسط للربوتينات من أصل حيواين	 

الوصول إىل 
الغذاء

النسبة املئوية للطرقات املعبدة من إجاميل الطرقات	 
كثافة الطرقات 	 
كثافة السكك الحديد 	 
متوسط الناتج املحيل اإلجاميل للفرد )مبكافئ القوة 	 

الرشائية( 
مؤرش أسعار األغذية املحلية 	 
معدل انتشار نقص التغذية	 
نصيب األغذية مام ينفقه الفقراء 	 
عمق العجز الغذايئ	 
معدل انتشار عدم كفاية الغذاء	 

االستفادة من 
الغذاء

الوصول إىل موارد مائية محسنة	 
الوصول إىل منشآت محسنة للرصف الصحي	 
النسبة املئوية من األطفال ما دون سن الخامسة املصابني 	 

بالهزال
النسبة املئوية من األطفال ما دون سن الخامسة املصابني 	 

بالتقزم
النسبة املئوية من األطفال ما دون سن الخامسة ناقيص 	 

الوزن 
النسبة املئوية من الكبار ناقيص الوزن 	 
معدل انتشار فقر الدم بني النساء الحوامل	 
معدل انتشار فقر الدم بني األطفال ما دون سن الخامسة	 
معدل انتشار نقص الفيتامني A لدى السكان 	 
معدل انتشار النقص يف اليود	 

استقرار 
اإلمدادات من 

الغذاء

معدل االعتامد عى واردات الحبوب	 
النسبة املئوية لعمر األرايض القابلة للزراعة املجهزة من 	 

أجل الري
قيمة الواردات الغذائية عى إجاميل البضائع املصدرة 	 
االستقرار السيايس وغياب العنف/اإلرهاب	 
تقلب أسعار األغذية املحلية 	 
نصيب الفرد من تقلب إنتاج األغذية	 
نصيب الفرد من تقلب اإلمداد الغذايئ	 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. 
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الكفـاءة يف إنتـاج الغـذاء الـذي يشـعل بـدوره رشارة النمـو االقتصادي 
واملداخيـل األعـىل واملزيـد مـن فـرص العمـل، فيحسـن كالً مـن توافـر 
الغـذاء وإمكانيـة الحصـول عليـه )الشـكل 12(. يقـر مشـجعو هـذه 
الفكـرة بـأن تدخـالت القطـاع العام تـؤدي دوراً هاماً ولكنهـم يفضلون 
التدخـالت عـىل تصويـب فشـل السـوق أو تعديـل  أن تقتـرص تلـك 
توزيـع الدخـل الناتـج عن ذلـك والدعوة إىل سياسـات محـددة الهدف 

من أجل تحقيق تلك الغايات. 

أمـا فكـرة "التجـارة كخطـر" فتنشـأ عـن مجموعة مـن التخصصات 
اإليكولوجيـة.  الزراعيـة  العلـوم  وعـن  األخـرى  االجتاعيـة  العلميـة 
وهـي ترتكـز عـىل فكـرة أن الزراعـة ليسـت مجـرد قطـاع اقتصـادي 
وإمنـا هـي أيضـاً مزّود للسـلع العامة التـي تعجز األسـواق وحدها عن 
توفيهـا، ومـن هنـا تنشـأ "اسـتثنائية" الزراعـة. تطـرح هـذه الفرضية 
نظـرًة بديلـة إىل األمـن الغذايئ مبنية عـىل الطبيعة متعـددة الوظائف 
التـي تتسـم بهـا الزراعـة يف املجتمـع والقيـم املتعـددة التـي ترتبـط 

اإلطار 4

األمن الغذايئ والسيادة الغذائية 

نشـأت عبارتـا »األمـن الغـذايئ« و »السـيادة الغذائيـة« يف األصـل لوصـف مبدئـني مختلفـني. فـكان األمن الغـذايئ يعنـي حالة الحصول عـى الغذاء الـكايف فيام 

كانـت النقاشـات بشـأن السـيادة الغذائيـة سياسـية الطابـع بشـكل رصيـح وتسـعى إىل التصدي للوصـول غي الـكايف إىل الغـذاء و إىل الحقـوق يف األرايض. وعى 

مـر الوقـت، بـدأ املفهومـان يكتسـبان داللتـني متناقضتـني بـدالً من أن يكونـا مرتابطني.  فأدى ذلـك إىل نقـاش أيديولوجي أثار البلبلـة من نواح كثـية يف النقاش 

السياسايت، أكرث مام نفعه. 

يدعو مفهوم »السـيادة الغذائية« إىل حق الدول والشـعوب يف تقرير الشـكل العام لنظمها الغذائية، مبا يف ذلك شـكل عالقات السـوق واألبعاد اإليكولوجية 

والنواحـي الثقافيـة.1 وقـد اسـتحدثت العبـارة يف التسـعينيات عـى يـد منظمـة أصحـاب الحيـازات الصغـية La Via Campesina التـي تشـجع عـى التعبئـة 

السياسـية مـن أجـل الحقـوق الزراعيـة والغذائيـة، مـن خـالل جدول أعامل فـريض جداً قائم عى سـبعة مبـادئ2 ومتمحور عى خفـض التجـارة العاملية لألغذية 

وإعادة توجيه النظم الغذائية حول إنتاج محيل متجذر يف املبادئ الزراعية اإليكولوجية. 

وبـرزت هـذه الحركـة بشـكل رئيـيس اسـتجابة إلدراج الزراعـة يف نظـام التجـارة الدوليـة خـالل جولـة أوروغـواي مـن املفاوضات حـول االتفاق العام بشـأن 

التعريفـات الجمركيـة والتجـارة، وكان أحـد أهدافهـا الرئيسـية »إخـراج الزراعـة مـن قبضة منظمـة التجارة العامليـة.3« وقد اسـتقطبت هذه الحركـة االجتامعية 

توافقـاً بشـأنها لـدى املنظـامت غـي الحكوميـة واألكادمييني السـاعني إىل إعادة رشعنة معيار »اسـتثنائية الغذاء« عى مسـتوى الدول – حيث يتـم االعرتاف بدور 

الحكومـات يف التعويـض عـن فشـل السـوق عرب توفيها السـلع العامة – وعى مسـتوى املجتمع املحيل. تجدر اإلشـارة إىل أنه باإلضافة إىل الحـركات االجتامعية، 

واصلـت حكومـات مختلفـة هـي أيضـاً مامرسـة الضغـط من أجل تخصيـص معاملة اسـتثنائية للغذاء معتربة أن للبلد حق سـيادي بالسـعي إىل سياسـات تضمن 

األمن الغذايئ لشعبه قبل أن يخضع قطاعه الزراعي إىل قبضة التجارة.

تدعـو حركـة السـيادة الغذائيـة إىل تخفيـف االتـكال عـى األغذية املسـتوردة وتعزيـز نظم الغـذاء الداخلية واملحليـة. ويعني هـذا النهج أن جـزءاً كبياً من 

احتياجـات االسـتهالك الوطنـي تسـتوىف مـن خـالل اإلمـدادات الغذائيـة املحليـة أكـرث من الـواردات. ولكـن إنتاج ما يكفـي من الغـذاء لتلبية الطلـب الوطني ال 

يعنـي بالـرورة أن جميـع األرس يف البلـد املعـني تتسـاوى يف قدرتهـا عـى الوصـول إىل الغذاء الـذي تحتاج إليـه، أو أن اإلمـدادات الغذائية هي أكرث اسـتقراراً أو 

أفضل مثناً مقارنة بالواردات. 

 Food sovereignty: reconnecting food, nature and community. Fernwood Publishing.. .2010 .H. Wittman, A.A. Desmaris and N. Wiebe, eds  1

Halifax, Canada

Via Campesina’s Food Sovereignty Principles: 1 الغذاء: حق من أبسط حقوق اإلنسان؛ اإلصالح الزراعي؛ 3 حامية املوارد الطبيعية؛ 4 إعادة تنظيم تجارة األغذية؛ 5 وضع    2

حد لعوملة الجوع؛ 6 السلم االجتامعي؛ 7 السيطرة الدميقراطية.

http://viacampesina.org/en/index. 2003. السيادة الغذائية للشعوب – منظمة التجارة العاملية خارج الزراعة. صفحة إلكرتونية. 2 سبتمرب/أيلول )متاح عى .Via Campesina   3

.)php/main-issues-mainmenu-27/food-sovereignty-and-trade-mainmenu-38/396-peoples-food-sovereignty-wto-out-of-agriculture

املصدر: Food security and international trade: unpacking disputed narratives .2015 .J. Clapp. مذكرة معلومات أساسية أعدت من أجل حالة أسواق السلع الزراعية 

2015–2016. روما، منظمة األغذية والزراعة.
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بتلـك الوظائـف املتنوعـة، مـا يـؤدي إىل أخـذ تكاليـف تحريـر التجارة 
يف عـني االعتبـار. فتكـون النتيجة تركيـزاً كبياً عىل زراعـة أكر "محلية" 
ذات  الزراعـة  ونظـم  الصغـية  الحيـازات  أصحـاب  املزارعـني  وعـىل 
البيولوجـي. يدعـو داعمـو هـذه الفكـرة إىل خفـض جـذري  التنـوع 

لالتـكال عـىل التجارة الدولية مـن أجل تلبية احتياجـات األمن الغذايئ 
– ولكـن مـن دون القضـاء عليهـا بالكامـل – وبالتـايل إىل دور أقـوى 
أو  الوطنـي  املسـتوى  عـىل  الغذائيـة  السياسـات  إرسـاء  يف  للـدول 
للسـيادة الغذائيـة عـىل مسـتوى املجتمـع املحـيل. ينطـوي كل مـن 

نظرة محبذة للتجارة إىل امليزة النسبية والتجارة واألمن الغذايئ

الشكل 12

املصدر: Food security and international trade: unpacking disputed narratives 2015 .J. Clapp. ورقة معلومات أساسية أعّدت لحالة أسواق السلع الزراعية لعام 2015 – 2016. روما، منظمة 
األغذية والزراعة.

الجدول 4

املكونات الرئيسية والقيود املتعلقة بفرضيات التجارة نسبة إىل األمن الغذايئ

نقاط الضعفاملكونات الرئيسية الفرضية

التجارة 
باعتبارها 

فرصة

االستناد إىل النظرية الكالسيكية للتجارة املتمثلة يف امليزة النسبية والتي 	 
تدل عى أن زيادات الكفاءة من خالل انفتاح التجارة تزيد من اإلمدادات 
الغذائية عاملياً ووطنياً عى حد سواء، ما يفيض إىل مزيد من توافر الغذاء 

وبأسعار مقبولة. 
اعتبار التجارة أشبه بـ"حزام للنقل" يساعد عى توزيع النقص والفائض يف 	 

الغذاء بالتساوي عرب البلدان.
اإلشارة إىل كيفية التأثي السلبي للقيود التجارية عى األمن الغذايئ.  	 

تستند نظرية امليزة النسبية عى افرتاضات غي مثبتة يف االقتصاد العاملي 	 
اليوم: 

أي رأس املال واليد العاملة يتسامن بقدرة كبية عى التنقل بني البلدان 	 
من خالل سالسل القيمة العاملية، وغالباً ما تتسم الرشكات عرب الوطنية 

بدرجة عالية من الرتكيز.
القطاع الزراعي غي مرن كام أن تنقل اليد العاملة الزراعية ورأس املال 	 

متدن؛  
العوامل الخارجية، مبا فيها التأثيات البيئية للزراعة املتخصصة، ال تنعكس 	 

يف أسعار األغذية.  
امليزة النسبية متنح األولوية للظروف عى املدى القريب بدالً من التحول 	 

الهيكيل عى املدى البعيد.  
متنح األولوية ملكاسب الكفاءة بدالً من األهداف االجتامعية األخرى.	 

التجارة 
باعتبارها 

خطراً

اإلشارة إىل السيادة وحقوق الدول واملجتمعات بتقرير شكل نظمها 	 
الغذائية الخاصة بها وسياساتها املتعلقة باألمن الغذايئ.  

إشارة إىل الوظائف املتعددة املرتبطة بقطاع الزراعة والتي تشكل سلعاً 	 
عامة. 

إشارة إىل املخاطر املرتبطة بالتجارة املحررة من القيود يف الزراعة، ال سيام 	 
يف حالة التحرير غي املتساوي للتجارة عرب البلدان املختلفة.  

االكتفاء الذايت ليس ممكناً لجميع البلدان.  	 
قد تكون للتدابي الحامئية تأثيات خارج أرايض البلد املعني كفيلة بأذية 	 

األمن الغذايئ لآلخرين. 
حق املزارعني باالختيار يتضمن أيضاً خيار إنتاج/تصدير املحاصيل الريعية. 	 
التحديات التي تضمن أن تنتج الزراعة صغية النطاق غذاء كافياً للجميع 	 

يف عامل آخذ أكرث فأكرث بالتحر. 
عدم املعالجة الجيدة ملسائل التوزيع والتغذية.	 
يف غياب املنافسة الخارجية متيل أسعار األغذية إىل االرتفاع فتر 	 

بالفقراء بشكل غي متناسب. 
قد تكون اإلمدادات أكرث تقلباً مع عدم التعويض عى الرتاجع يف اإلنتاج 	 

املحيل بواسطة اإلمدادات الخارجية.  

املصدر: مقتبس بترصف عن Food security and international trade: unpacking disputed narratives .2015  .J. Clapp. مذكرة معلومات أساسية أعدت من أجل حالة أسواق السلع الزراعية 
2015–2016. روما، منظمة األغذية والزراعة.

االقتصاد املنفتح يحفز 
املنافسة والتخصص عىل 

أساس امليزة النسبية

النمو االقتصادي يرفع 
الدخل كا يحّسن فرص 

الحصول عىل األغذية 

الكفاءة تزيد إنتاج 
األغذية وتعزز النمو 

االقتصادي

زيادة إمدادات األغذية 
املتداولة تجارياً بحرية 

تؤدي إىل انخفاض 
األسعار وزيادة فرص 
الحصول عىل األغذية

التخصص يؤدي إىل 
زيادة الكفاءة اإلنتاجية
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النهجـني عـىل حجـج مقنعة ولكـن أيضاً عـىل نقاط ضعـف وتناقضات 
)الجدول 4(. 

انبثقـت هاتـان الفرضيتـان عـن تقليدين ثقافيـني مختلفني متأصلني 
يف مفاهيمهـا العلميـة الخاصـة بهـا. فلكل منها لغتهـا وتركزان عىل 
األسـاليب  ألنـواع  مختلـف  فهـم  ولهـا  مختلفـة  مواضيـع  تحليـل 
والقياسـات واملـؤرشات التـي تقدم أدلـة علمية ومرشوعـة. أما صعوبة 
الطرفـني ميالـني إىل  التحليـل فتجعـل  التوصـل إىل قاسـم مشـرتك يف 
اإلفـراط يف تبسـيط وجهـة نظـر أحدها اآلخـر وتصويـره بأقىص صورة 
ممكنـة. فعـىل سـبيل املثـال أولئـك الذيـن يعتـرون التجـارة كفرصـة 
مييلـون إىل تصويـر الـرأي اآلخـر وكأنـه قائـم عـىل شـكل بحـت مـن 
االكتفـاء الـذايت. وبالعكـس، فـإن أولئـك الذين يعتـرون التجـارة خطراً 

يصـورون وجهـة النظـر األخرى عىل أنها تنـادي بالتجارة الحـرة البحتة. 
ويسـتخف كل مـن الطرفـني بنقيضـه معتـراً أنـه ينطـوي عىل مشـاكل 
ملجموعـة مـن األسـباب املتنوعـة، ويعتمـدان اسـرتاتيجيات خطابيـة 

تؤدي غالباً إىل نهج قاطع ال مساومة فيه. 
ولكـن إذا أمعنـا النظـر يف الفكرتـني وجدنا أن هنـاك بعض العنارص 
املشـرتكة التـي ميكـن التشـجيع عىل الحـوار انطالقـاً منها. فعىل سـبيل 
املثـال، تركـز الفكرتـان عـىل أهميـة االتـكال عـىل الـذات. والخـالف 
بينهـا يتمثـل يف درجـة االعتـاد عىل التجـارة وإىل أي مدى يجب عىل 
السياسـات الغذائيـة املحليـة للدولـة أن تتضمـن أو ال تتضمـن تدابـي 
كفيلـة بتقييـد التجـارة. فيصبح بالتايل من املهـم االبتعاد عن الخطابات 

يف النقاش وتقدير التكاليف واملنافع لدى كل من الطرفني. 
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.2
 تحليل الروابط: 

إطار للمفاهيم28 

عر النظر يف تعاريف التجارة واألمن الغذايئ املعروضة يف األقسـام السـابقة 
والنقاشـات حـول العالقـة بـني التجـارة واألمن الغـذايئ، يناقش هذا القسـم 
تأثـيات التجـارة مبعناهـا األويل – أي تبـادل السـلع والخدمـات – مبوجـب 

األبعاد األربعة لألمن الغذايئ. 

يـرد عـرض بيـاين للقنـوات التـي ميكـن مـن خاللهـا للتجـارة أن تؤثـر يف 
مـؤرشات األمـن الغـذايئ يف الشـكل 13 الـذي يتنـاول التفاعالت يف األسـواق 
بـني السـلع واملدخـالت وعوامـل اإلنتـاج. يوسـع هـذا العـرض اإلطـار الذي 
قدمـه املعهـد الـدويل لبحـوث السياسـات الغذائيـة29 عـر إدراج الروابـط 

التجارة وركائز األمن الغذايئ األربع: قنوات التفاعل

الشكل 13

 Food security and trade negotiations in the World Trade Organization: a cluster analysis of country .2000 .E. Díaz-Bonilla, M. Thomas, S. Robinson and A. Cattaneo  املصدر: مقتبس من
groups. TMD ورقة املناقشة رقم 59، الشكل 1. واشنطن العاصمة، املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية

عوامل تدخل خارجية املنشأ

التجارة

التوفر

األسعار

املنافسة

التوزيع والبنية 
التحتية

سوق العمل

موازنة الحكومة

اإلمدادات الغذائية
اإلنتاج

صايف التجارة
املخزون

دخل األرسة املعيشية
دخل املزرعة

العالة
األجور

التحويالت
النمو

الخدمات الحكومية
سالمة األغذية

الصحة
التعليم

سالمة األغذية 
ونوعيتها وتنوعها  املهدر/الفاقد 

من األغذية

الحامية 
االجتامعية

 الطقس، 
 تغري املناخ،
الرصاعات

إمكانية

الحصول

االستخدام

االستقرار

املتغيات االقتصادية التي تؤثر مبارشة يف التجارة

املتغيات االقتصادية التي تتأثر بالتجارة بطريقة غي مبارشة

أبعاد األمن الغذايئ

     عوامل تدخل داخلية املنشأ
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الرصيحـة بـني املتغـيات االقتصاديـة املختلفـة املتأثـرة بالتجـارة والركائـز 
األربـع لألمـن الغـذايئ. ينظر التحليل التـايل يف التأثيات اإليجابية والسـلبية  
املمكنـة للتجـارة يف األبعـاد األربعة لألمن الغذايئ مشـدداً عـىل أن التأثيات 
عـىل املـدى البعيـد والقريـب، ميكنهـا أن تعمـل يف اتجاهـات مختلفـة وأن 
التأثـيات عـىل مختلـف الركائز قد تكون غي متجانسـة. فعىل سـبيل املثال، 
تـؤدي زيـادة توافـر الغذاء من خالل االسـتياد، إىل منافع عـىل صعيد األمن 
الغـذايئ ولكـن يجـب النظـر يف التداعيـات األطـول مـدى ملكونـات النظـم 
التأثـيات  فهـم  أجـل  مـن  الغـذاء،  اسـتخدام  لركيـزة  وبالتـايل  الغذائيـة 

اإلجالية عىل املتناول من الغذاء وعىل التغذية. 
يبـنّي الشـكل 13 ثالثـة أنـواع مـن العالقـات: أي العالقـات املبـارشة بني 
التجـارة واملعايـي االقتصادية؛ والعوامل املتدخلة التـي تعدل تلك العالقات؛ 
والعالقـات مـع أبعـاد األمـن الغـذايئ. تتأثـر العالقـات بالسـياق االقتصادي 
الذي سنناقشـه يف األقسـام التالية والذي تليه مناقشـات للعالقات الرئيسية 

وأقنية التفاعل.

السياق االقتصادي والنمو ■

إن العالقـة بـني التجـارة والفقـر عامـل مركـزي للرتابط بـني التجـارة واألمن 
الغـذايئ، ألن الفقـر، وال سـيا الفقـر املدقـع هـو عامل رئيـي كامن خلف 
النقـص التغـذوي. وعـىل الرغم مـن صعوبة تحديد رابط واضـح بني التجارة 
ومنـو الدخـل فالكثـيون يوافقـون عـىل أن التجـارة قـد أدت دوراً هامـاً يف 
حزمـة السياسـات اإلجاليـة يف معظم البلدان حيث تـم الحفاظ عىل النمو 
املرتفـع للدخـل عـىل مـر الوقت. وعـىل الرغم مـن عدم وجـود عامل واحد 
بسـيط يحـدد النمو، فمـن املعلوم أن االقتصـادات املفتوحة متيـل إىل النمو 

برسعة أكر. 
ويف الوقـت عينـه، هنـاك أدلـة كثـية تبـني أن انفتـاح التجارة قـد يرتب 
تأثـيات متنوعـة جداً عىل األرس الفقية، بحسـب نوع السياسـات الخاضعة 
التـي يجـري تغييهـا وبحسـب الظروف التكميليـة. وتنطوي تلـك الظروف 

عـىل سـهولة انتقـال عوامل اإلنتاج بني األنشـطة، وعىل القطـاع الذي يعمل 
فيـه الفقـراء مع اسـتفادة أولئك الذيـن يعملون يف صناعـات التصدير عامة 
مـن توسـع التجـارة فيـا أن أولئـك الذيـن يعملـون يف القطاعات املنافسـة 
لالسـتياد والذين كانوا محميني يف السـابق، قد يتكبدون الخسـائر.30 وميكن 
لفـرتات النمـو املقرتنـة بتدهـور كبـي لتوزيـع الدخل أن تخفض من كسـب 
الدخـل للمجموعـات الضعيفـة ال بل أن تقيض عليه مـا يؤثر بالتايل يف أمنها 

الغذايئ )اإلطار 5(31و32
إىل جانـب النمـو بوجـه عام، من املهـم أيضاً النظـر يف الرتكيبة القطاعية 
للنمـو. فنمـو الزراعـة وإنتـاج األغذيـة يولـد فرصـاً كبـية يف مجـال العالة 
وتوليـد الدخـل، قـد تكـون مهمـة جـداً للحصول عىل الغـذاء. وبقـدر ما أن 
الفقـر هـو السـبب الرئيي النعدام األمـن الغذايئ فإن النمـو الزراعي الذي 
ثبتـت آثـاره اإليجابيـة عىل تخفيف الفقر، سـوف يسـاهم يف التخفيف من 

انعدام األمن الغذايئ. 
النمـو الزراعـي ال يراعـي الفقراء وحسـب مـن حيث خفـض الفقر و/أو 
زيـادة دخـل الخميسـات األدىن مـن توزيـع الدخـل بـل هـو ميـارس أيضـاً 
تأثـيات أكـر عـىل خفـض الفقـر مـن تلـك التـي نتجـت عـن النمـو يف 
القطاعـات األخـرى.33 وقـد حدثـت اسـتثناءات لتلـك النتائـج يف البلـدان 
الناميـة التـي تتسـم بالكثـي مـن الالمسـاواة يف حيـازة األرايض حيـث يبدو 
النمـو الزراعـي غـي مرتبط بخفض الفقـر. ويضعف الرابط مـع زيادة دخل 
البلـد املعـني. يف البلـدان األكـر ثـراء، ليـس أثـر النمـو الزراعـي يف خفـض 

الفقر أعىل منه يف القطاعات األخرى.

التأثيات املبارشة عى املتغيات املحلية الرئيسية ■

يعتـر كل مـن اإلنتـاج املحـيل لألغذية، وأسـعار األغذية )عنـد بوابة املزرعة 
متغـيات  الحكومـة،  وإيـرادات  والعالـة  سـواء(  عـىل حـد  التجزئـة  ويف 
رئيسـية تتأثـر مبـارشة بالتجـارة وتؤدي دوراً هامـاً يف تحديد القـدرة املادية 
واالقتصاديـة للشـعوب التـي تعـاين الجـوع وسـوء التغذيـة، عـىل الحصـول 

اإلطار 5

النمو وخفض الفقر واألمن الغذايئ 

بوسـع النمـو أن يِوجـد الظـروف املؤاتيـة لتحسـني األمن الغـذايئ والتغذية من خالل خفـض الفقر. ولكن الناس الذين يعيشـون يف الفقر املدقـع والذين يتأثرون 

أكـرث مـن سـواهم بالجـوع قـد ال يتمكنـون مـن املشـاركة يف منافع النمو ويف هـذه الحال قـد ال يتمكنون من االسـتفادة من النمو. إن سياسـات التجـارة وغيها 

مـن السياسـات والفعاليـات عـى مسـتوى االقتصـاد الـكيل تؤثر يف معـدل النمو اإلجـاميل وتنوعه ولكنها تؤثـر أيضاً يف »جودتـه« – العمل وتوزيـع الدخل وتأثي 

النمو عى الفقر. 

يف املتوسـط، وعـرب العـامل النامـي منذ مطلع التسـعينيات، سـاهم النمو االقتصادي يف خفض قوي وثابـت للجوع. ولكن، مل تتمكن كافـة البلدان التي أنجزت 

منـواً اقتصاديـاً قويـاً مـن تحقيـق أداء قـوي عى صعيد خفـض الجوع. فبعض البلـدان قد تقدمت تقدمـاً جيداً نحو تحقيـق األهداف الدولية للجـوع فيام عانت 

بلدان أخرى نكسات. وبشكل عام كان هناك تقدم غي سوي يف ترجمة النمو االقتصادي إىل تحسينات يف األمن الغذايئ.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي 2015. حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل 2015 تحقيق الغايات الدولية الخاصة بالجوع لعام 

2015 : تقييم التقّدم املتفاوت روما، منظمة األغذية والزراعة.
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عـىل الغـذاء. إن التجـارة جزء ال يتجزأ من النظام االقتصـادي إذ أنها تنطوي 
عـىل هـذه املتغـّيات وعـىل غيهـا مـن متغـيات االقتصـاد الـكيل – وفيا 
تؤثـر تغـيات التجـارة يف األسـعار واإلنتـاج، سـوف متـارس هـذه املتغـيات 

أثرها عىل التدفقات التجارية. 
ومـن املتغـيات الهامـة األخـرى لدينـا عمليـات الحكومـة )أي اإلنفـاق 
والتنظيـم والخدمـات( وجـودة وفعاليـة الحوكمـة. وال شـك يف أن فعاليـة 
الحكومـات يف تصميـم سياسـات وبرامـج األمن الغذايئ وتنفيذها، وال سـيا 
تلـك التـي تدعـم التنمية الريفيـة والزراعيـة، لها أهمية حاسـمة يف تحقيق 

غايات األمن الغذايئ. 
هنـاك جانبـان لفعالية الحوكمة قد يتأثران بدورهـا بالتجارة. فالجانب 
األول هـو مـا إذا كانـت االتفاقـات واألطـر التجاريـة الدوليـة عـىل غـرار 
منظمـة التجـارة الدوليـة تولـد قيـوداً قانونيـة ومؤسسـية عـىل مجموعـة 
السياسـات املمكنـة التي بالوسـع تنفيذهـا. والجانب اآلخـر للفعالية يتمثل 
يف توافـر املـوارد، ومـا إذا كانـت التجـارة والسياسـات التجاريـة متـارس أثـراً 

عىل عائدات الحكومات من خالل الرسوم الجمركية ورضائب التصدير.
عـىل املـدى األبعـد تؤثـر التجـارة كذلـك يف املنافسـة ويف تنميـة البنيـة 
التحتيـة وتطويـر قنـوات التسـويق وشـبكات التوزيـع، كـا أنهـا تؤثـر يف 

محفـزات االسـتثار العامـة والخاصة ويف دخـول الجهات الفاعلـة الجديدة 
إىل األسـواق. يـؤدي كل مـن تلـك العوامـل أدواراً هامـة يف اإلمـداد العـام 

لألغذية ويف املداخيل.

من املتغيات االقتصادية إىل مؤرشات األمن الغذايئ ■

إن التأثـيات املبـارشة للتجـارة عـىل املتغيات الرئيسـية ترتجـم إىل تغييات 
يف مـؤرشات األمـن الغـذايئ، مـن خـالل ثالثة عوامـل متدخلة رئيسـية هي: 

اإلمداد اإلجايل من األغذية ومدخول األرسة وخدمات الحكومة.
يشـكل اإلنتـاج وصـايف التجـارة جـزءاً ال يتجـزأ مـن اإلمـدادات الغذائية 
املحليـة التـي بدورهـا تحـدد مـا يعـرف بــتوافر الغـذاء. فضـالً عـن اآلثـار 
الحاصلـة عـىل  بالتغـيات  أيضـاً  يتأثـر مـوردو األغذيـة  للتجـارة  املبـارشة 
مسـتوى اإلنتاجيـة وبتكويـن املحصـالت الزراعيـة وبنيـة السـوق، التـي قد 
تنتـج كلهـا عن التغـيات يف األمنـاط التجارية. أما أسـعار األغذيـة ومدخول 
األرسة التـي تقـوم مبعظمها عىل ريع األنشـطة املعينة مثـل الزراعة واألجور 
والتحويـالت، فتحـدد القـوة الرشائيـة للمسـتهلكني. وهـذا بـدوره يحـدد 
قدرتهـم عـىل الحصول عـىل الغـذاء. تتأثر تلـك املكونات جميعهـا بالتجارة 

اإلطار 6

استعراض تجارب البلدان

بوسـع دراسـات الحـاالت القطريـة أن تسـلط الضـوء عـى األسـاليب املختلفـة التي ميكـن من خاللها للتقـدم نحو تجـارة أكرث انفتاحـاً أن يؤثر يف األمـن الغذايئ. 

قامـت منظمـة األغذيـة والتجـارة )2006( بتقديـر تأثـي اإلصالحات االقتصادية التي تعنـي التجارة الزراعية يف الـدول النامية، يف األمن الغـذايئ، وذلك عرب إجراء 

15 دراسة حالة قطرية. 

مـن خـالل املقارنـة بـني نصيب الفرد من متوسـط  إنتاج السـعرات الحرارية يف الفرتة 1999–2001 )بعـد اإلصالحات( وبني الفرتتني السـابقتني 1980– 1982 

و1990 –1992، تبـني هـذه الدراسـة أن املـؤرش قـد ارتفـع يف مثانيـة بلدان فيام تراجـع يف أربعة بلدان خالل الفرتتـني، وقد ظهرت يف ثالثة بلـدان نتائج مختلطة، 

بحسـب فـرتة املقارنـة. الحـظ التحليـل أن السياسـات الخاصـة بالتجـارة كانـت عادة جـزءاً من إصالحات سياسـاتية أوسـع تضمنـت جوانب أخرى مـن االقتصاد 

الـكيل )مثـل معـدالت الـرصف والسياسـات الريبيـة واملاليـة( وقضايـا االقتصـاد الـكيل واملؤسسـات )مبـا يف ذلـك الخصخصـة أو إصالح مشـاريع القطـاع العام 

املتصلـة بالقطـاع الزراعـي(. وقـد جـرت اإلصالحـات كذلـك عى فـرتات مختلفة فتفاوتـت وتيتها كام شـهدت انقالبات. ولذا مل يكن من السـهل دامئاً أن تنسـب 

النتائج بوضوح إىل السياسات التجارية الخاضعة للدراسة. 

وقـد أفيـد أيضـاً عـن أدلـة مختلطة بشـأن نتائج التجارة عى مسـتوى األمن الغـذايئ يف McCorriston وآخرين )2013( الذين اسـتعرضوا دراسـات مختلفة 

حـول تحريـر التجـارة واألمـن الغـذايئ. فقـد اسـتنتج املؤلفون أنه من أصل 34 دراسـة، أبلغت 13 دراسـة عن تحسـينات يف مـؤرشات األمن الغذايئ املسـتخدمة، 

ودلـت عـرش دراسـات عـى تراجـع فيـام تضمنت 11 دراسـة أخـرى نتائـج مختلطة مع تفـاوت ملعايي األمـن الغذايئ عـرب رشائح السـكان واألقاليـم والفرتات أو 

مـع معايـي بديلـة لألمـن الغـذايئ أشـارت إىل نتائـج مختلفـة لبلدان محـددة. وخلص املؤلفـون إىل أن النتائج كانـت مختلطـة ألن تحرير التجارة هـو عادة جزء 

من برنامج سياسايت إصالحي أوسع كام أن الحاالت األساسية يف البلدان التي طبقت فيها اإلصالحات السياساتية كانت مختلفة جداً.

املصادر:

Lost in translation: the fractured conversation about trade and food security .2015 .E. Díaz-Bonilla. مذكرة معلومات أساسية أعدت لتقرير حالة أسواق السلع 

الزراعية 2015–2016 روما، منظمة األغذية والزراعة.

منظمة األغذية والزراعة. Trade reforms and food security: country case studies and synthesis .2006. روما، إيطاليا. 

 What is the evidence of the impact of .2013 .P.D. Robertsو M.J. Parrو J. Osbornو J.D. Lamontagne-Godwinو S. McCorriston, D.J. Hemming

agricultural trade liberalisation on food security in developing countries? A systematic review.,EPPI-Centre،  وحدة بحوث العلوم اإلجتامعية, معهد العلوم، 

جامعة لندن. 
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إذ تؤثـر األخـية يف إعادة تخصيص املوارد عر األنشـطة اإلنتاجية والعائدات 
إىل عوامل اإلنتاج.

تحـدد العائـدات الحكوميـة والقـدرات املؤسسـية إتاحة املـوارد وآليات 
التنفيـذ الرضوريـة لتطبيـق برامـج األمن الغـذايئ، مبا فيها تلـك املوجهة إىل 
املسـتهلكني )أي الحايـة االجتاعيـة والتعليـم والخدمـات األخـرى التـي 
املنتجـني  إىل  املوجهـة  وتلـك  للسـكان(  األساسـية  االحتياجـات  تتنـاول 
)املشـرتيات الحكوميـة وتكويـن املخزونـات الغذائية والخدمات اإلرشـادية 
والبنيـة التحتيـة الريفيـة وغي ذلك مـن أنواع الدعـم(. وللقطـاع العام دور 
محـوري يف رعايـة التنميـة الزراعية ومعالجـة الفقر من خـالل إعادة توزيع 
الدخـل، مـا يؤثر يف توافر األغذية كا يف قـدرة الحصول عليها. إن الخدمات 
الحكوميـة التـي تضمـن سـالمة األغذيـة وحقـوق املسـتهلك رضوريـة أيضاً 
بالنسـبة إىل مكـون االسـتفادة يف األمـن الغـذايئ. غـي أن القيمـة التغذويـة 

للغـذاء املتوفـر للمسـتهلكني ال تعتمـد فقـط عـىل التنظيـات الحكوميـة 
ونظـم الرقابـة بـل أيضـاً عـىل قـوى السـوق التـي متـارس تأثـياً معينـاً عىل 

تنوع اإلمدادات الغذائية وجودتها.
يسـتوجب اسـتقرار اإلمـدادات الغذائية أداء مسـتداماً ملـؤرشات التوافر 
والحصـول واالسـتفادة، عـىل أفق زمنـي أطول. ويسـتوجب األداء املتناسـق 
سياسـات حكوميـة منسـقة وقابلـة للتوقـع. أما أحـد العنـارص الحيوية فهو 
إدارة املخاطـر يف الزارعـة التي تتناول كال من تقلب املناخ ومخاطر السـوق. 
إال أن االسـتقرار أيضـاً رهـن عوامـل خارجيـة قـد ال تكـون الحكومـة قـادرة 
عـىل السـيطرة عليهـا، مثـل االضطرابـات االقتصاديـة العامليـة والسياسـات 

التجارية التي يطبقها الرشكاء التجاريون. 
يبـني اإلطـار 6 التأثـيات التـي قد متارسـها التجارة عىل األمـن الغذايئ يف 

بلدان معينة. 
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.3
توسع التجارة واألبعاد األربعة لألمن الغذايئ

عـر االسـتعانة باإلطـار املفاهيمـي املبـني يف القسـم الثـاين، تـم اختصـار 
اآلثـار املمكنـة لتوسـع التجـارة يف األبعـاد األربعـة لألمـن الغـذايئ ضمـن 
الجـدول 5. ومـن ثـم جـرت مناقشـة العوامـل الرئيسـية التـي تؤثـر يف 

النتائج لكل من األبعاد.

توافر األغذية ■

مـن خـالل تأثـي التجـارة يف اإلنتـاج الزراعـي والغـذايئ، تحـدد مـدى 
توافـر الغـذاء عـىل املسـتوى الوطنـي. وتؤثـر التجـارة أيضـاً يف كيفيـة 

الجدول 5

التأثيات املمكنة عى املدى القريب واملتوسط والبعيد للتجارة يف األبعاد األربعة لألمن الغذايئ 

اآلثار السلبية املمكنةاآلثار اإليجابية املمكنة 

عى املدى القريبتوافر األغذية
تحفز التجارة الواردات وتزيد من كمية الغذاء املتاح ومن تنوعه كذلك. 	 

املدى املتوسط إىل البعيد 
ميكن للتخصص الناتج أن يؤدي إىل زيادة إنتاج األغذية من خالل املكاسب 	 

يف الكفاءة. 
بوسع املنافسة األكرب من الخارج أن تطلق العنان للتحسينات يف اإلنتاجية 	 

من خالل تحسني االستثامر والبحوث والتطوير وتداعيات التكنولوجيا. 

املدى املتوسط إىل البعيد 
بالنسبة إىل البلدان املصدرة الصافية لألغذية، األسعار األعى يف األسواق 	 

الدولية تحول جزءاً من اإلنتاج كان متاحاً يف السابق لالستهالك املحيل، إىل 
الصادرات، فتخفض عى األرجح توافر األغذية األساسية عى الصعيد املحيل. 

بالنسبة إىل البلدان املستوردة الصافية لألغذية، قد مييل املنتجون املحليون 	 
غي القادرين عى منافسة الواردات عى األرجح إىل خفض إنتاجهم ما سيقلل 

من اإلمدادات املحلية والتخيل عن آثار مضاعفة مهمة لألنشطة الزراعية يف 
االقتصادات الريفية. 

الحصول عى 
الغذاء

عى املدى القريب
بالنسبة إىل البلدان املستوردة الصافية لألغذية، ترتاجع أسعار األغذية عادة 	 

حني تخف الحامية عى الحدود.
ومن األرجح ألسعار األغذية املستوردة وأسعار املدخالت أن ترتاجع. 	 

املدى املتوسط إىل البعيد 
يف القطاعات التنافسية، من األرجح أن ترتفع املداخيل نتيجة وصول أكرب 	 

للصادرات إىل األسواق. 
ومنافع توسيع التجارة عى مستوى االقتصاد الكيل، من قبيل منو التصدير 	 

والتدفق الوارد لالستثامر املبارش األجنبي، تدعم النمو وارتفاع معدالت 
العاملة اللذين يحفزان بدورهام املداخيل.  

عى املدى القريب
بالنسبة إىل البلدان املصدرة الصافية لألغذية، قد ترتفع األسعار املحلية 	 

للمنتجات القابلة للتصدير.  

املدى املتوسط إىل البعيد 
العاملة واملداخيل يف منافسة حساسة مع الواردات؛ قد ترتاجع القطاعات مع 	 

انتقال بعض املنتجني إىل خارج الزراعة. 
قد يحصل توزيع غي متساو للمكاسب من خالل تطورات محدودة يف 	 

محاصيل التصدير عى حساب اإلنتاج العريض القاعدة ألصحاب الحيازات 
الصغية للمحاصيل الغذائية. 

االستفادة من 
الغذاء

عى املدى القريب
بوسع زيادة تنوع األغذية املتوافرة بفضل االستياد أن تعزز نظاماً غذائياً أكرث 	 

اتزاناً وتريض األذواق والتفضيالت املختلفة. 

املدى املتوسط إىل البعيد 
قد تتحسن سالمة األغذية وجودتها يف حال كانت للمصدرين نظم رقابة 	 

وطنية أكرث تقدماً أو يف حال طبقت املعايي الدولية بشكل أكرث رصامة. 

عى املدى القريب
كثياً ما يرتبط االتكال األكرب عى األغذية املستوردة بزيادة استهالك أغذية 	 

أرخص مثناً وأكرث تجهيزاً تكون عالية السعرات الحرارية وقليلة القيمة 
التغذوية. 

املدى املتوسط إىل البعيد 
من شأن منح األولوية إىل السلع املصدرة أن يحول األرايض واملوارد عن 	 

األغذية التقليدية واألصيلة التي تكون أفضل عادة من وجهة النظر التغذوية. 

استقرار 
اإلمدادات 

عى املدى القريب
تخفف الواردات من التأثي املوسمي عى توافر األغذية وأسعارها بالنسبة إىل 	 

املستهلكني. 
وتخفف الواردات من احتامل حصول قصور يف اإلمداد ناتج عن مخاطر 	 

اإلنتاج املحلية 

املدى املتوسط إىل البعيد 
أسواق سطحية بدالً من أسواق عميقة: األسواق العاملية أقل عرضة للصدمات 	 

الناتجة عن السياسات أو املناخ. 

عى املدى القريب
من شأن قطع االلتزامات بخصوص السياسات التجارية أن يضيف الحيز 	 

السياسايت الرامي إىل التعاطي مع صدمات األسواق قصية األجل. 
ضعف املصدرين إزاء التغييات يف السياسات التجارية، كحظر التصدير.	 

املدى املتوسط إىل البعيد 
القطاعات يف املراحل األوىل من التنمية قد تكون أكرث حساسية لصدمات 	 

األسعار و/أو االرتفاعات الحادة يف االستياد. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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توزيـع اإلمـدادات الغذائيـة عـىل املسـتوى دون الوطنـي، عـر املناطق 
املحليـة وعـر األسـواق الحرضية والريفيـة وعىل فرتات زمنيـة مختلفة، 
فتؤثـر يف توافرهـا جغرافيـاً وزمنيـاً. وميكـن للتجـارة أن تؤثـر أيضـاً يف 

استقرار التوافر الغذايئ. 
ومـن املهـم فهـم مـا إذا كانت الـواردات الغذائية تسـاهم يف تنحية 
تأثـيات  نفهـم  أن  نحـاول  حـني  اسـتكاله،  يف  أم  املحـيل  اإلنتـاج 
املسـتويات األعـىل للـواردات يف توافـر األغذيـة محليـاً. يف حـال أدت 
التجـارة إىل تنحيـة اإلنتـاج املحـيل، فقـد يقـل توافـر األغذيـة بصـورة 
عامـة، ال سـيا حـني متـي الـواردات معرقلـة فجأة جـراء القيـود التي 
تفرضهـا البلـدان املصـدرة. ومـن ناحية أخـرى، لعل الـواردات الغذائية 
املحـيل  اإلنتـاج  تنحـي  أن  دون  مـن  الغـذاء  توافـر  ببسـاطة  تكمـل 
فتسـتجيب للطلـب املتزايـد حـني تعلـو املداخيـل وتتيـح للمسـتهلكني 

إمدادات إضافية ال تكون متوافرة محلياً. 
كـا أظهرنـا يف الجـزء األول، عـىل املسـتوى العاملـي، زادت التجـارة 
الزراعيـة والغذائيـة يف كافـة أقاليـم البلـدان الناميـة. هنـاك بالتـايل يف 
البلـدان الناميـة ككل املزيـد مـن اإلنتـاج الغـذايئ )اإلجـايل وللفـرد( 

واملزيـد مـن التجـارة. ويبدو أن هـذا الواقع يتالءم مـع الفرضية القائلة 
إن الزيـادات يف الدخـل والسـكان تـؤدي مبجملها إىل املزيـد من اإلنتاج 
الغـذايئ والتجـارة أكـر ما يتالءم مع الفكـرة القائلـة إن التجارة تؤدي 
إىل تنحيـة اإلنتـاج املحـيل )اإلطـار 7(. ولكـن هنـاك درجـة عاليـة مـن 
تُعالـج  لتلـك االسـتنتاجات أن  البلـدان وينبغـي  التجانـس بـني  عـدم 

بحذر وتأن. 
الفـرتة التـي يجـري خاللها توسـع الـواردات مهمة أيضاً. فإذا تسـنى 
يتمكـن  قـد  الـواردات،  زيـادة  مـع  تتكيـف  أن  املسـتوردة  للبلـدان 
املنتجـون املحليـون مـن التصـدي بشـكل أفضـل للمنافسـة املتزايـدة. 
مـن ناحيـة أخـرى، التغيـيات املفاجئـة يف أحجـام الواردات قـد تعرقل 
االقتصـاد املحـيل فتنتـج عنهـا البطالـة أو تخفـف املداخيـل يف بعـض 
القطاعـات وتؤثـر بالتـايل يف رفـاه بعـض املجموعـات السـكانية وأمنها 

الغذايئ.
باملنتجـات  الدوليـة  التجـارة  عـىل  البلـدان  انفتـاح  تزايـد  ومـع 
الزراعيـة، تصبـح تلـك البلدان أكر تعرضـاً ورمبا أكر انكشـافاً للتغيات 
املثـال، ميكـن  العامليـة. فعـىل سـبيل  الزراعيـة  األسـواق  املفاجئـة يف 
لالرتفاعـات الحـادة – كالزيـادات املفاجئـة يف أحجـام الـواردات – أن 
تعرقـل تطـور الزراعـة يف البلـدان الناميـة يف حـال كان القطـاع معرضاً 
بشـكل متكرر ملسـتويات متلقبة مـن الواردات. وحتى لـو كان االرتفاع 
يف الصـادرات مؤقتـاً بطبيعتـه فهو قـد يعرقل اإلنتاج املحـيل يف حال مل 
يكـن املنتجـون مجهزيـن تجهيزاً مناسـباً لتحمل مخاطر السـوق، مع ما 
يرافـق ذلـك مـن آثـار كارثيـة محتملـة عـىل املزارعـني املحليـني وعال 
املـزارع، عـر الخفـض امللحوظ ألسـعار املنتجني املحليـني ومع ما يرتتب 
عـن ذلـك مـن زائد عـن الحاجـة وانخفـاض يف الدخل وهـدر للتأثيات 
املضاعفـة يف بقيـة قطاعـات االقتصـاد، مـا قـد ينتج تبعات سـلبية عىل 
األمـن الغـذايئ. وعـىل وجـه الخصـوص املزارعون الفقـراء الذيـن بلغوا 
الحـد األقـىص السـرتاتيجيات الصمـود والذيـن ال ميلكـون شـبكات أمان 
مناسـبة، قـد يتأثرون بشـدة عىل املـدى البعيد، إذ أن صدمات األسـعار 
السـلبية قـد تسـتتبع اإلفالس مـع تداعيـات أبعد أجالً عـىل رفاه األرسة 

)اإلطار 8(. 
يف الكثـي مـن البلـدان النامية، يتسـم املشـاركون يف أنشـطة القطاع 
الزراعـي – أي املنتجـون أو التجـار أو صناعـات التجهيـز – عادة بقدرة 
محـدودة عـىل التعويـض عن املخاطـر املرتبطة بعدم اسـتقرار السـوق 
والتـي قـد تؤدي إىل تغيـيات ملحوظـة يف أحجام املنتجات املسـتوردة 
أو تزيـد مـن التنافـس عـىل األسـواق املحليـة أو تتسـبب بهبـوط يف 
أسـعار السـوق، األمـر الـذي قـد يخفـض العائـدات عـىل االسـتثار يف 
هـذه  حـدوث  احتـال  اسـتخدم  وقـد  املحليـة.  الزراعيـة  األنشـطة 
العراقيـل لدعـم الدعـوة إىل نهـج أكر تأنيـاً يف انفتاح التجـارة الزراعية 
وإرسـاء ضانـات فعالـة يف ترتيبـات التجـارة الجديدة. وسـوف نتعمق 
يف مناقشـة األسـاس املنطقـي للضانـات الوقائيـة يف الجزأيـن الثالـث 

والرابع.
ومـن املسـائل األخـرى التي ال تـزال تلقـى الكثي مـن االهتام هي 
مـا إذا كان توسـع التجـارة يحـّول أمنـاط اإلنتـاج عـىل املسـتوى املحيل 
بطريقـة تناسـب املحاصيـل الريعيـة )أو املنتجـات املخصصـة بالدرجة 
األوىل للتصديـر( وتنحـي إنتـاج األغذيـة لالسـتهالك العائيل مـع ترتيب 

تأثيات سلبية عىل األمن الغذايئ )اإلطار 9(. 

اإلطار 7

العالقة السببية بني اإلنتاج املحيل والواردات

يشـي تحليـل أخـي لإلنتاج وللـواردات يف البلـدان الناميـة إىل أّن العالقة 

السـببية تبـدأ بالتغيـيات يف اإلنتـاج باتجـاه التغيـيات يف التجـارة فيام 

األقـل منـواً  البلـدان  الزراعيـة والغذائيـة يف  املنتجـات  خـص كل مـن 

وبلـدان العجـز الغـذايئ ذات الدخل املنخفض، فيـام أن البيانات ال تفيد 

العالقة السببية العكسية من الواردات باتجاه اإلنتاج. 

وهـذا يدعـم الفرضيـة القائلـة إن للتجـارة تأثـي إيجايب يف اسـتقرار 

اإلمـدادات حيـث يتـم التعويـض عـن نواقـص اإلنتـاج الناجمـة عـن 

الطبيعيـة  الكـوارث  أو  الجفـاف  موجـات  مثـل  الخارجيـة  الصدمـات 

األخـرى، بواسـطة زيـادة الـواردات، من أجـل تثبيت االسـتهالك املحيل، 

فيام تخف الواردات يف فرتات غزارة اإلنتاج املحيل.

وبـدالً مـن أن يُقمـع اإلنتاج جراء توسـع الواردات، يبـدو أن اإلنتاج 

والتجـارة يتسـعان مـع الوقـت بدفـع مـن تنامـي الطلـب الناتـج عـن 

تزايـد السـكان واملداخيل. ويف حالـة البلدان النامية املسـتوردة الصافية 

لألغذية ال تسـتطيع االختبارات رفض فرضية انعدام السـببية يف أي من 

االتجاهـني – أي أن اإلنتـاج ال يؤثـر يف الـواردات وال أن الـواردات تنحي 

اإلنتاج. 

 Lost in translation: the fractured .2015 .E. Díaz-Bonilla :املصدر

conversation about trade and food security. مذكرة معلومات أساسية 

أعدت من أجل حالة أسواق السلع الزراعية 2015–2016. روما، منظمة األغذية 

والزراعة.
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يف البلـدان الناميـة التـي تتمتع مبيزة نسـبية يف إنتـاج املحاصيل الريعية 
مثـل القهـوة أو الفاكهة االسـتوائية والتـي أرشكت بنجـاح املزارعني أصحاب 
الحيـازات الصغـية يف سالسـل القيمة املوجهـة نحو التصديـر، ميكن لتنامي 
إيـرادات التصديـر أيضـاً أن ميّكـن املنتجـني مـن رشاء كميـات أكـر مـن 
املنتجـات الغذائيـة ورمبـا أكـر تنوعـاً. زد عـىل أنـه عـىل املسـتوى الوطني، 
بوسـع اإليـرادات الناتجـة عـن تصديـر املحاصيـل الريعيـة أن تسـاعد عـىل 
التعويـض عـن اآلثـار السـلبية الرتفـاع فاتـورة اسـتياد األغذيـة يف فـرتات 
ارتفـاع أسـعار األغذيـة. فعىل سـبيل املثـال، خالل ارتفـاع األسـعار يف الفرتة 

2006-2008 –أنفقـت جميـع االقتصـادات الناميـة متدنيـة الدخـل مبلغـاً 
أكـر بكثـي عـىل اسـتياد الحبـوب والزيـوت مـا كانـت تفعـل قبـل ارتفاع 
األسـعار. ويف بعـض البلـدان، تـم التعويـض عن الزيـادة يف تكلفـة الواردات 
والـكاكاو  والشـاي  القهـوة  قيمـة  ارتفـاع  بفضـل  كبـية  بنسـبة  الغذائيـة 
درجـة  تتفـاوت  أيضـاً  وهنـا  السـمكية.  واملنتجـات  واألسـاك  والتوابـل 
التعويـض عـن ارتفـاع فواتي التصدير بواسـطة زيـادة تصدير السـلع تفاوتاً 

كبياً بني بلد وآخر. 

اإلطار 8

التبعات السلبية لالرتفاعات الحادة لالستياد

يقـدم تحليل لدراسـة حالـة أجرته منظمة األغذيـة والزراعة يف منتصف 

العقـد األول مـن القرن الحـادي والعرشين عدداً مـن األمثلة عن الرر 

املمكـن أن ينتـج عـن االرتفاعـات الحـادة لالسـتياد. لعـل االرتفاعـات 

األكـرث دراماتيكيـة كانـت تلك املرتبطة بانهيار سـوق الدواجن الروسـية 

يف العـام 1998 – التـي كانت تؤمن يف السـابق ربع الدواجن املسـتوردة 

يف العـامل – وذلـك يف أعقـاب انخفـاض كبـي يف قيمـة العملـة. وقد أدى 

)مـع  العامليـة  السـوق  أسـعار  يف  كبـي  انخفـاض  إىل  االنهيـار  هـذا 

تخفيضـات بلغـت نسـبة الــ32 يف املائـة ( وتحويـل يف التجـارة تسـبب 

بارتفاعـات يف اسـتياد منتجـات الدواجـن يف أسـواق ثالثـة ال سـيام يف 

البحـر الكاريبـي وعـدة بلـدان أفريقيـة مبا فيها كـوت ديفـوار وغانا. يف 

كـوت ديفـوار، تراجع إنتـاج الدواجن بنسـبة الثلثـني إذ زادت الواردات 

منتـج   1 بإفـالس 500  تسـبب  مـا  و2005  بـني 1998  أضعـاف  سـتة 

وخسـارة 000 15 وظيفـة. ويف غانـا، تراجع اسـتخدام القدرات يف مجال 

تجهيـز الدواجـن إىل 25 يف املائة  فيـام زادت الواردات من الدواجن من 

000 4 طن يف عام 1998 إىل 124 ألف طن يف عام 2004.

وبصـورة أعـم، ميكـن للزيـادات الحـادة يف االسـتياد أن تؤثـر يف 

الحصـة من السـوق. ففي رسي النكا زادت نسـبة الـواردات من الحليب 

عـى االسـتهالك مـن 20  يف املائـة يف عـام 1981 إىل 70  يف املائة يف عام 

2006. ويف خـالل فـرتة 25 سـنة زادت الـواردات مـن الحليـب سـبعة 

أضعـاف ولكـن اإلنتـاج املحـيل ارتفـع بنسـبة مل تتعـد الــ15 يف املائـة. 

وباملثـل يف غانـا، هبطت حصة السـوق للطامطم املحليـة من 92 إىل 57 

يف املائـة بـني عامـي 1998 و2003. وزادت الواردات من 300 3 إىل 740 

24 طنـاً مـا شـكل زيـادة بنسـبة 650 يف املائـة، فيـام تراجـع إنتـاج 

الطامطـم الطازجـة مـن 000 215 إىل 000 200 طن. أما الواردات، التي 

تـأيت مبعظمهـا مـن إيطاليـا، فقـد كانـت مدعومـة مـن قبـل تعويضات 

للتصدير ضاهت حوايل 10 يف املائة من سعر الجملة املحيل. 

 Import surges in developing .2006 .املصدر: منظمة األغذية والزراعة

 countries: the case of poultry. FAO Briefs on Import Surges:

Commodities No. 1. روما. 

اإلطار 9

توسـع زراعـة املحاصيـل الريعيـة واألمـن الغـذايئ – أدلة 
إيجابية

تـدل سلسـلة مـن الدراسـات عـى أن التجارة تتيح توسـع اإلنتـاج الذي 

قـد يصبـح أكـرث تنوعـاً مـن دون أن يـؤدي إىل تراجـع يف املحاصيـل 

الغذائيـة التقليديـة فيفـيض يف النهايـة إىل ظهـور أنـواع جديـدة مـن 

املنتجـات الغذائيـة التـي تعـزز التنـوع الغـذايئ. بشـكل عـام، جـرى 

الحفـاظ عـى نصيـب الفـرد مـن إنتـاج األغذيـة األساسـية أو زاد حتى، 

عـى الرغـم مـن توسـع املحاصيـل الريعيـة كذلـك وزيـادة مداخيـل 

األرسة، مـا أدي إىل رشاء املزيـد مـن الغـذاء عـى مسـتوى األرسة، مع أن 

هذا ال يحصل لدى األرس كافة طبعاً.

بوسـع إنتـاج املحاصيـل الريعيـة أن ميكّـن املزارعـني والعاملـني يف 

املـزارع مـن زيـادة مسـتوياتهم املعيشـية مـا يسـاهم بالتـايل يف األمـن 

الغـذايئ. ولعـل األهم هي الفـرص التي يؤمنها إنتـاج املحاصيل الريعية 

للمزارعـني يك يسـتثمروا ويحّسـنوا إدارة مزارعهـم فيحفـزون االبتـكار 

الزراعـي ويزيـدون الغـالت. ولـذا فأن املزيـد من املداخيـل الناتجة عن 

املحاصيـل الريعيـة والتكنولوجيـات األفضـل قـد يـؤدي أيضـاً إىل املزيد 

من إنتاج األغذية من قبل املزارعني. 

فعـى سـبيل املثـال حني بـدأت مدغشـقر بتصدير الفاكهـة والخر 

إىل أوروبـا مبوجـب الزراعـة التعاقدية، ازدادت إنتاجية األرز بنسـبة 70 

يف املائـة مـن خـالل التداعيـات التكنولوجيـة وتـدىن املوسـم األعجـف 

عـى صعيـد توافر الغذاء مبعدل 2.5 شـهر للمزارعـني املتعاقدين مقارنة 

باملزارعـني غـي املشـمولني بالخطـة )1.7 شـهر للمتعاقديـن مقابـل 4.3 

أشهر لغي املتعاقدين(. 

 Agricultural .1994 .E.T. Kennedy, edsو J. von Braun املصادر: بناء عى

 .commercialization, economic development, and nutrition

بالتيمور، الواليات املتحدة األمريكية، منشورات جامعة جون هوبكنز للمعهد الدويل 

 G.W.و S. van Berkumو T.J. Achterbosch لبحوث السياسات الغذائية؛

 Cash crops and food security: contributions to .2014 Meijerink

income, livelihood risk and agricultural innovation. الهاي، جامعة 

ومعد بحوث الي فانننغن، J. Swinnen، 2015. سالسل التوريد والتجارة واألمن 

الغذايئ: الربط بني املستهلكني األثرياء وبني املنتجني الفقراء من خالل سالسل القيمة. 

عرض تفسيي قدم يف مقر منظمة األغذية والزراعة، روما، إيطاليا، مارس/آذار 2015.
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الحصول عى الغذاء ■

إن الحصـول عـىل الغـذاء، الـذي تحـدده بالدرجـة األوىل القـدرة الرشائيـة 
للمسـتهلكني، يتأثـر بالتجـارة مـن خـالل تأثي هـذه األخية عىل مسـتويات 
الكبـية للعمـل  الفـرص  النمـو واملداخيـل واألسـعار والفقـر. ومـن شـأن 
وتحقيـق الدخل، إىل جانب أسـعار األغذية املناسـبة وقلـة التضخم الغذايئ، 
أن تيـرس الحصـول االقتصـادي عـىل الغـذاء. إذاً يعتمـد الكثي عىل مسـتوى 
الشـمول واسـتقرار معـدل النمـو الناتـج عـن التجـارة املوسـعة. وبوسـع 
املوازنـات الحكوميـة الخاصـة بالحايـة االجتاعيـة والتنميـة الزراعيـة، أن 

تؤدي دوراً هي كذلك.
وميكـن تحليـل الحصـول املسـتقر عـىل الغـذاء عـىل املسـتوى الوطنـي 
وعـىل مسـتوى األرسة و/أو األفـراد. عـىل الصعيـد الوطني، يعتمـد الحصول 
عـىل الغـذاء عـىل متغـيات مثـل الدخـل املحـيل أو الناتج اإلجـايل املحيل 
والتجـارة والتمويـل الخارجـي )مبـا فيـه التحويـالت( واالحتياطـي األجنبي. 
أمـا عـىل مسـتوى األرسة فيعتمـد الحصـول عـىل األغذيـة عـىل العالقـة بني 

دخل األرسة وتكلفة االحتياجات الغذائية بالحد األدىن لألرسة . 
وتـؤدي األسـعار دوراً مهاً عىل وجه الخصـوص يف تحديد قدرة الوصول 
إىل الغـذاء. فهـي متيل إىل أن تكون أكر تقلباً من الدخل، وبوسـع التغييات 
املفاجئـة يف األسـعار أن تطلـق العنان لتداعيات حادة عـىل قدرة األرس عىل 
تغذيـة أنفسـها. إن التجـارة هـي عامـل واحـد فقط مـن العوامـل املحددة 
لألسـعار فيـا أن األخـرى مثـل تدابـي التسـويق املحليـة والنقـل وتوافـر 
التخزيـن وباألخـص الظروف املناخية املحلية التي تؤثر يف الغالل، تسـتطيع 
أن متـارس آثـاراً أهـم بكثي عـىل األمثان التي يدفعها املسـتهلكون أو يتلقاها 

املنتجون. 
يرتبـط  مـا  غالبـا  لألغذيـة،  الصافيـة  املسـتوردة  البلـدان  إىل  بالنسـبة 
االنفتـاح عـىل التجـارة برتاجع يف أسـعار األغذيـة ناتج عن تزايـد اإلمدادات 
وتعاظـم التنافـس بـني املنتجـني األجانـب ونظرائهـم املحليـني. إال أن أحـد 
الشـواغل الشـائعة يتعلـق باحتـال تراجـع فـرص العمـل يف القطاعـات 
املناسـبة وفـرص  األمـان  املنافسـة لالسـتياد وبغيـاب شـبكات  الحساسـة 
االنتقـال إىل القطاعـات األخـرى مـن أجـل التصـدي للتبعـات السـلبية، مـا 
يهـدد سـبل املعيشـة واألمـن الغـذايئ ألولئـك الذيـن يسـتمدون مداخيلهم 

من تلك القطاعات. 

االستفادة من الغذاء ■

بالنسـبة إىل االسـتفادة مـن الغـذاء، التـي تتعلـق بالدرجـة األوىل بالجوانب 
التغذويـة، القضيـة الحيويـة هـي كيـف أثـرت التجـارة والعوملـة يف النظـم 
الغذائيـة. فالتنـوع الغـذايئ كان مرتبطـاً بالنواتج التغذوية املحسـنة – التي 
تحتسـب من خالل القياسـات البرشيـة مثل التقزم والهـزال34 – وبالتايل هو 
يسـتحق اهتامـاً بوجـه خاص. والسـؤال هو مـا إذا كانت التجارة املوسـعة 
قـادرة عـىل اإلفضـاء إىل انتقـال كبـي معجـل يف هيكليـة النظـم الغذائيـة 
وكيـف ميكـن لتلـك التغييات أن تؤثر يف الوضع التغذوي والصحي للسـكان 

)اإلطار 10(.
تبـنّي الدراسـات التجريبيـة أّن التجـارة قـد سـاهمت يف تعظيـم توافـر 
األغذيـة، واألهـم مـن ذلك أنها زادت التنوع يف متوسـط اإلمـدادات املتاحة 
لالسـتهالك. فـإن اإلنتـاج الغـذايئ يف الكثـي من مناطـق البلـدان النامية أقل 

تنوعـاً مـن توافـر األغذية مبا يشـمل الـواردات أيضـاً. ولذا ميكـن االعتبار أن 
التجـارة تـؤدي يف املتوسـط إىل نظـم غذائيـة أكـر تنوعـاً وميكنهـا بالتايل أن 
تحّسـن التغذية. ولكن التجارة ترتبط أيضاً بتغيات يف العادات االسـتهالكية 
ومبـا يعـرف بـ"املرحلـة االنتقاليـة يف مجـال التغذيـة" التـي متـارس تبعـات 

كرى عىل الصحة يف البلدان النامية.  
يعتـر البعـض أن التجـارة قـد أدت دوراً معينـاً يف املرحلـة االنتقاليـة يف 
مجـال التغذيـة، عـر تخفيـض األسـعار وزيـادة توافـر مجموعـة منّوعة من 
األغذيـة غـي الصحيـة كتلـك الغنيـة بالسـعرات الحراريـة وقليلـة املغذيات 
والتـي تزخـر بالدهـون املشـبعة واألمـالح مقارنـة باألغذية األكـر صحية.35 
ولكـن قـد تكـون تلك اآلثـار ناتجة أيضـاً عن التغـيات املسـتقلة يف الطلب 
والتـي كانـت مرتبطة بالتحرض وباملداخيل األعىل و/أو اإلعالنات وحسـابات 
التكلفة/املنافـع للمجهزيـن، وهـي أمـور تؤثـر يف التجـارة، وليـس العكـس 

صحيحاً بالرضورة.
تؤكـد تلـك التطـورات عـىل الحاجـة إىل النظـر يف النتائـج املختلفة التي 
سـتحققها التجـارة لألشـخاص املعرضـني لنقـص التغذيـة بالنسـبة إىل أولئك 
املعرضـني لالسـتهالك املفـرط، لـدى السـكان الحرضيـني املقارنـني بالسـكان 
الريفيـني وللفقـراء بالنسـبة إىل األغنيـاء مـع احتـال أن يكون املسـتهلكون 
الفقـراء أكـر ميـالً إىل تبنـي نظـم غذائية غـي صحية من املسـتهلكني األكر 
ثـراء الذيـن لديهـم وصـول إىل املزيـد مـن املـوارد واملعلومـات. يف الرازيـل 
والصـني والهنـد، أدت زيـادة إنتـاج واسـتهالك الزيـوت النباتيـة والتغييات 
املرتبطـة بإصـالح السـوق إىل إدراج البلدان الثالثة يف السـوق العاملية لزيت 
فـول الصويـا مـا يـرس التقـارب الغـذايئ السـتهالك زيـت فـول الصويـا حول 
العـامل، ليـس فقـط يف الطبـخ بـل أيضـاً يف األغذيـة املجهـزة مـن خـالل 
الهدرجـة، وهـي عملية تولد الدهـون املتقابلة التي تزيد مـن خطر اإلصابة 

بأمراض الرشيان التاجي للقلب.36
بوسـع التجـارة أيضـاً أن تؤثـر يف سـالمة املنتجـات الغذائيـة املخصصـة 
لالسـتهالك البـرشي. فإن الـواردات تزيد مـن مخاطر دخـول األغذية امللوثة 
إىل األسـواق املحليـة. ومـن ناحيـة أخـرى، ميكن االعتبـار أن املشـاركة األكر 
يف سالسـل القيمـة العامليـة، التـي ميكنهـا أن تنتـج عـن زيـادة االسـتثارات 
املبـارشة األجنبيـة يف قطاعـات األغذيـة املحليـة، قـد تنتـج تداعيـات هامـة 
مفيـدة مـن خـالل تحسـني اإلنتـاج وعمليـات التوزيـع وفرض ضوابـط أكر 
رصامـة عىل سـالمة الغـذاء. عـادة، تضع الـرشكات معايي للجـودة وللصحة 
التوريـد  التـي تجـري يف سالسـل  والسـالمة تخـص املنتجـات والعمليـات 
الخاصـة بهـا، أحيانـاً بالتعـاون مـع املنظـات غـي الحكوميـة والحكومـات 
مثـل املبـادرة العاملية لسـالمة األغذية التي من األرجح أن تفيد املسـتهلكني 

املحليني.37  

استقرار اإلمدادات  ■

إن اسـتقرار اإلمـدادات الغذائيـة وجـودة الغـذاء وتنوعه والقـدرة الرشائية 
والعوامـل املحـددة األخـرى ترتبـط كلهـا بالركـن الرابـع مـن أركان األمـن 
الغـذايئ والتغـذوي. يرتبـط االسـتقرار ارتباطـاً وثيقـاً بالتقلـب يف األسـواق 
الزراعيـة. والسـؤال الحيـوي هـو مـا إذا كانت التجـارة تجعل األسـواق أكر 
تقلبـاً، عـر إضافتهـا املزيـد مـن انعـدام اليقـني بشـأن النمـو واملداخيـل 
واألسـعار التـي تؤثر كلهـا يف إمكانية الحصـول عىل الغذاء بصورة مسـتقرة. 
وحتـى لـو أدت التجـارة إىل ترسيـع وتية النمـو، فقد يعاين الفقـراء يف حال 
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ارتبـط النمـو مبزيـد مـن التقلـب ويف حـال زاد احتـال وقـوع األزمـات مع 
التأثـيات السـلبية لذلـك عـىل مداخيـل الفقـراء والتوظيف واسـرتاتيجيات 

سبل املعيشة.  
ميكـن لإلنتـاج املحـيل يف فـرادى البلدان أن يكـون أكر تقلبـاً ما هو يف 
مجمـل البلـدان عامليـاً وإقليميـاً. وميكـن للتجـارة أن تتيـح تجميـع املخاطر 
املرتبطـة بعـرات اإلنتاج، سـواء أكانـت تتعلق باملناخ أم النزاعـات أم ناتجة 
عـن السياسـات، عـر مختلـف املورديـن. مبـا أن حصـة كبـية مـن الغـذاء 
املسـتهلك يف البلـدان الناميـة ينتج محليـاً، فإن التجـارة باألغذية هي عنرص 
مكّمـل يسـتطيع أن يؤمـن هامـش اإلمدادات الـرضوري لتحقيق االسـتقرار 

يف أسعار األغذية وكمياتها.  
ومـع أن بعـض البلـدان النامية قد نجحـت يف إدارة التقلـب الخارجي، 
فهنـاك أمثلـة كثـية تبـني أن جهـود حايـة األسـواق املحليـة مـن التقلب 
العاملـي قـد أدت باألحـرى إىل زيـادة التقلـب الداخيل.  عىل سـبيل املثال، 

ثبـت 38 مـا يـيل: 1( أن تقلب أسـعار الغـذاء يف العديد من بلـدان أفريقيا 
جنـوب الصحـراء هـو أعـىل يف األسـواق املحليـة منـه يف األسـواق الدولية؛ 
و2( أن ذلـك التقلـب ألسـعار األغذيـة املحليـة مل يتغـي كثـياً عـىل الرغـم 
مـن الزيـادات يف تقلـب األسـعار الدوليـة يف أواخـر العقـد األول للقـرن 
الحـادي والعرشيـن؛ و3( أن السـلع التـي يكـر االتجار بها دوليـاً أقل تقلباً 
مـن تلـك التـي ال يتجـر بهـا كثـياً و4( التقلـب أعـىل يف البلـدان وللسـلع 
حيـث تتدخـل الحكومـات يف األسـواق مـن خـالل املشـاريع اململوكـة من 

الحكومة.39 
ميكـن للتقلـب يف األسـواق الزراعيـة أن يكـون مرتبطـاً أيضـاً باملخاطـر 
البيئيـة. ففيـا أن تحليـل مـا إذا كان تغـي املنـاخ والتدهـور البيئي يجعالن 
األسـواق أكـر تقلبـاً يتخطـى نطـاق هـذا التقريـر، مـن املهـم أن نـدرك أن 
االسـتدامة البيئيـة لهـا أيضـاً تداعياتها عىل اسـتقرار توافر الغـذاء والحصول 

عليه واالستفادة منه.

اإلطار 10

التجارة والتغذية وسوء التغذية

ميثـل سـوء التغذيـة تحديـاً عامليـاً يشـمل األبعـاد الثالثـة معـاً: أي النقـص التغـذوي وانعـدام األمـن الغـذايئ من خـالل املأخوذ غـي الكايف مـن الطاقـة الغذائية 

والربوتينـات؛ ونقـص التغذيـة أو نواقـص املغذيـات الدقيقـة والتغذيـة املفرطـة مـن خـالل املأخـوذ املفرط مـن الطاقـة الغذائية التـي تتجى يف عدد األشـخاص 

زائـدي الـوزن والسـمينني. تعـرف هـذه األبعاد الثالثة بتسـمية »العبء الثاليث لسـوء التغذية«. يف البلـدان النامية جرى توثيق التعايش املمكـن بني قلة التغذية 

وفرط التغذية حتى ضمن العائلة الواحدة.

وميكـن للزيـادة يف الـواردات الغذائيـة أن تتسـبب بتداعيـات عـى التغذيـة عرب تغييهـا توافر األغذية وسـعرها املقبول وتنوعها، فتسـاعد بالتـايل عى تغيي 

التفضيـالت. وهكـذا فقـد ارتبطـت زيـادة التجـارة الدولية لألغذية وال سـيام الواردات مبـا يعرف »بالتحـول التغذوي« إىل النظـم الغذائية كثيفـة الطاقة ورديئة 

النوعيـة مـا أدى إىل السـمنة الزائـدة واألمـراض املزمنـة املرتبطـة بالنظـام الغـذايئ وهـي ظاهـرة متناميـة يف البلـدان ذات الدخـل املتوسـط واملرتفـع )البلـدان 

املتقدمة والتي متر مبرحلة انتقالية(. 

ويبـدأ التغيـي عـادة مـع الزيـادات الكبـية يف اإلنتـاج املحـيل واسـتياد البذور الزيتيـة والزيـوت النباتية. فال يلبـث اسـتهالك األغذية ذات املصـدر الحيواين 

)كاللحـوم والحليـب( واألطعمـة املجهـزة مثـل الوجبـات الرسيعـة واملرطبات وحبوب الفطـور ومنتجات األلبـان املجهزة أن يزيـد. ونتيجة لتلـك التغييات، فإن 

األشـخاص الذيـن ال يسـتهلكون مـا يكفـي مـن الطاقـة يواجهـون انعدامـاً يف أمنهـم الغـذايئ مـن خـالل اإلمـداد غـي الـكايف مـن املغذيـات يف حـني أن الذيـن 

يستهلكون ما يكفي من الطاقة يواجهون أيضاً انعدام األمن التغذوي من خالل مأخوذ من الدهون املشبعة والسكريات الحرة مبستويات غي صحية. 

إن األدلـة عـى مـا إذا كانـت الـواردات الغذائيـة قـد غـّيت طبيعـة اإلمـدادات الغذائيـة بـدالً مـن مجـرد حلولهـا محـل األغذيـة التي كانـت تنتـج محلياً يف 

السـابق، ضئيلـة باألحـرى، باسـتثناء بعـض الحـاالت الرصيحـة يف الهنـد ويف جـزر املحيـط الهـادئ. ففـي الهنـد، أدى تحرير السـوق يف منتصف التسـعينيات إىل 

زيـادة رسيعـة يف الـواردات مـن الزيـوت النباتيـة متدنيـة السـعر، وقـد متـاىش ذلـك مـع زيـادة يف االسـتهالك يف الوقـت عينـه، مـا حفز تغيـياً يف أنـواع الزيوت 

املسـتهلكة واالبتعـاد عـن زيـوت الفسـتق وبـذر اللفـت وبـذر القطـن نحـو زيـوت النخـل وفـول الصويـا املسـتوردة. ويف جـزر املحيـط الهـادئ، دلت دراسـات 

متنوعـة عـى أن األغذيـة املسـتوردة قـد أحدثـت تغييات عى مسـتوى النظـام الغذايئ التقليدي، وال سـيام عرب زيادتها اسـتهالك الدهون، ال سـيام رشائح اللحم 

عاليـة الدهـون. ولكـن زيـادة االهتـامم بالتداعيـات الصحيـة لسـوء التغذيـة والتأثـيات املتصلـة بـه عـى النمـو االقتصـادي تشـجع إجـراء املزيد مـن التحاليل 

للروابط القامئة بني التغذية والتجارة واالستثامر. 

 Globalization, trade, and the nutrition transition. In R. Labonté, T. Schrecker, C. Packer and .2009 .C. Hawkes, M. Chopra and S. Friel املصدر: بناء عى

.Routledge ,نيويورك, الواليات املتحدة االمريكية .V. Runnels, eds. Globalization and health: pathways, evidence and policy, pp. 235–262



32

حالة أسواق السلع الزراعية 2015–2016

.4
 العوامل التي تحدد قوة الروابط: 

األسواق يف العالقة بني التجارة واألمن الغذايئ

تنجـم عـن عـدد مـن املتغـيات، ال سـيا تلـك املتعلقـة بعمـل األسـواق 
املحليـة، تداعيـات قويـة عـىل طريقـة تفاعـل التجـارة مـع نتائـج األمـن 

الغذايئ، محددًة إيجابية التأثيات أو سلبيتها يف نهاية املطاف.  
تؤثـر مسـائل التنافسـية يف الزراعـة يف كل املتغـيات الكـرى التـي 
تحـدد القـوة الرشائيـة للفقـراء، ومسـتوى اإلنتـاج الزراعـي: األسـعار 
وانتقـال األسـعار وتوافـر املدخالت وأحجام اإلنتاج ومسـتوى االسـتثار 
يف البنيـة التحتيـة الريفيـة.40 إن درجـة التكامـل العمـودي وحصـص 
القيمـة املضافـة اإلجالية التـي يحققها أصحاب املصلحـة املختلفون يف 
سلسـلة القيمـة تؤثـر هـي أيضـاً يف األمـن الغـذايئ للفقـراء. أمـا نطـاق 
اإلنتاج وهيكل سالسـل القيمة والتنظيـات الحكومية وحواجز الدخول 
يف قنـاة التسـويق واملؤسسـات التجاريـة شـبه الحكوميـة أو الحكوميـة 
فلهـا كلهـا دور تؤديـه.  باإلضافـة إىل ذلـك، فـإن مـدى قـدرة املزارعـني 
األرسيـني مـن أصحـاب الحيازات الصغية عىل املشـاركة يف األسـواق هو 
أيضـاً عامـل محـدد حيوي لألمن الغـذاء مبا أّن أكر مـن 90 يف املائة من 
املـزارع حـول العـامل تخضـع إلدارة فـرد واحـد أو عائلـة.41 وإن نتائـج 
التجـارة عـىل صعيـد الفقـر وسـوء التغذيـة تعتمـد عـىل تلـك العوامل. 
الزراعيـة مـن خـالل إنشـاء  الهيـاكل  التجـارة نفسـها تؤثـر يف  ولكـن 

األسواق وتحويلها وتدميها. 
أُعـرب عـن شـواغل كثية بشـأن مـا اعتـر تركيـزاً متزايـداً يف العديد 
من األسـواق، عىل املسـتويني العاملي واملحيل، وبشـأن التبعات التي قد 
ترتتـب عـن تلـك التطـورات بالنسـبة إىل األمـن الغـذايئ والفقـراء.42 وال 
التبعـات عـىل املنتجـني  شـك يف أن فهـم ديناميـات الرتكيـز، وتقييـم 
واملسـتهلكني وسـواهم مـن أصحـاب املصلحة هو أمر صعـب عىل وجه 
الخصوص يف السـياق العاملي الجديد لسالسـل القيمة املعقدة وشـبكات 
املورديـن، وتوحيـد الـرشكات يف الكثـي مـن القطاعـات، وتقدم سالسـل 
السـوبرماركت واسـتخدام املواصفات الخاصة.  إن النظام الحايل العاملي 
لألغذيـة الزراعيـة كبـي ومعقـد: فـإن أكـر مـن 450 مليـون مـزارع يف 
أنحـاء العـامل – يعمـل 85 يف املائـة منهـم ضمـن مسـاحة مـن األرض 
تضاهـي هكتاريـن أو أقـل – يشـرتون املسـتلزمات واملعـدات واآلليات 
يقدمـون  ثـم  الصناعيـة، ومـن  الـرشكات  مـن مجموعـة منوعـة مـن 
منتجاتهـم إىل شـبكة معقـدة مـن املجهزيـن والتجـار وبائعـي التجزئة، 
يواجهـون بدورهـم سـوقاً قوامهـا 7 مليـارات مسـتهلك محتمـل تقريبـاً 
حـول العـامل.43 تنجـز املعامالت واألعـال التجارية عـر كل تلك الرشائح 
التـي أصبحـت متكاملـة عـىل الصعيـد العاملـي، وتنشـط يف كل منهـا 

جهات فاعلة كرى.44

جهات فاعلة جديدة يف األسواق املحلية  ■

للتغيـيات يف أسـواق األغذيـة عـىل الصعيـد الوطنـي تداعياتهـا الكبية 
أيضـاً عىل األمـن الغذايئ، من خالل تأثياتها عىل املنتجني واملسـتهلكني.  
ومـن أوجـه التغـي الهامـة مـا يعـرف بـ"ثـورة السـوبرماركت"45 مـع 
عوامـل  بفعـل  الناميـة،  البلـدان  يف  السـوبرماركت  محـالت  انتشـار 
التحـرض،  العوامـل  تلـك  تتضمـن  التجـارة،  إىل  باإلضافـة  متعـددة.  
والزيـادات يف املداخيـل، والتغيـيات يف منـط العيش، ومشـاركة النسـاء 
البلـدان  يف  األجنبـي  املبـارش  االسـتثار  وتحريـر  العاملـة،  القـوى  يف 
الناميـة، وزيـادة اسـتعال الـرادات وغيهـا مـن األدوات الكهربائيـة 
التنظيـم  تيـرس  التـي  املعلومـات  تكنولوجيـا  والتغيـيات يف  املنزليـة، 

األفضل لسالسل التوريد.  
اسـتفاد املسـتهلكون يف البلـدان املتقدمـة والناميـة مـن تـدين التكاليف 
وزيـادة تنـوع املنتجـات46 الناجمـني عـن سلسـلة التوريـد عالية التنافسـية 
للسـوبرماركت التـي كانـت فيهـا األسـواق تنافسـية للغايـة أو عـىل األقـل 
قابلـة للنقـاش بسـبب الحاجـة إىل زيـادة حصـة السـوق مـن أجـل تحقيق 
وفـورات الحجـم.  ولكن تلك الضغوطات التنافسـية قـد زادت الضغط عىل 
املنتجـني يك يوفـروا سـلعاً أعـىل جـودة وبأسـعار أقـل. ولعـل التغيـيات يف 
قطـاع التجزئـة لهـا تأثـيات مختلطة أو سـلبية عـىل املزارعني، فلـي تواكب 
التنظيميـة معايـي الحجـم والتكلفـة والجـودة  االسـتثارات والتعديـالت 
والتناسـق، قـد ترتـب صعوبات عـىل الكثي مـن املزارعـني ورشكات التجهيز 

وال سيا صغار املزارعني.  
فبعكـس النظـرة القائلـة إن معايـي الجـودة واسـرتاتيجيات الـرشكات 
الصغـار  املزارعـني  تهميـش  إىل  أدت  قـد  القيمـة  سالسـل  يف  املهيمنـة 
والفقـراء – مـع مارسـة آثـار سـلبية عـىل الرفـاه والفقر – تدل دراسـات 
حالـة47 يف بلـدان وبيئـات جغرافيـة مختلفـة عىل دخول عـدد متزايد من 
املزارعـني الصغـار والفقـراء إىل سالسـل التوريـد، األمـر الـذي يـؤدي دوراً 
حيويـاً يف نقـل التكنولوجيـا ومنـو اإلنتاجيـة، مـع تبعـات إيجابيـة مبارشة 
وغـي مبـارشة عـىل األمـن الغذايئ. باإلضافـة إىل ذلك، وحتى إذا مل يشـمل 
القيـام  إىل  مجـال  فهنـاك  مبـارشة،  بصـورة  الصغـار  املزارعـني  األمـر 
بتحسـينات عـىل صعيـد الفقـر واألمـن الغـذايئ مـن خـالل أقنيـة أخـرى 
كالتشـغيل. ويف كل األحـوال فـإن وجـود جهـات فاعلـة كبـية يف مختلف 
الرشائـح ضمـن سالسـل القيمـة تلـك يسـلط الضـوء عـىل الحاجـة إىل 
االهتـام بقـوة السـوق النسـبية ملختلـف الجهـات الفاعلـة، يف كل مـن 

أسواق املنتجات واملدخالت.48و49
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تـؤدي سالسـل التوريـد دوراً حيويـاً يف الربـط بـني املنتجـني مـن أصحـاب 
الحيـازات الصغية وبني األسـواق، من خالل تيسـي نقـل التكنولوجيا لتعزيز 
لتسـويق  املنافـذ  وضـان  الرضوريـة  املدخـالت  وتوفـي  اإلنتاجيـة  منـو 
املنتجـات. وتعنـي تلـك العوامـل أن املزارعـني املشـاركني يف سالسـل القيمة 
يزيـدون عـادة دخلهـم ويخرجـون مـن دائـرة الفقـر50 ولهـذا األمـر تبعات 

مبارشة عىل أمنهم الغذايئ وتداعيات هامة ممكنة عىل االقتصاد الريفي.  
ولكـن ال يسـتطيع املزارعـون كافة االسـتفادة من تطورات السـوق. فإن 
وصـول املزارعـني أصحـاب الحيـازات الصغـية – والذيـن يعـاين الكثـيون 
منهـم انعـدام األمـن الغـذايئ – إىل األسـواق الزراعيـة املتناميـة، ال سـيا 
سالسـل القيمـة األعـىل، يكـون عـادة خاضعـاً لقيـود )اإلطـار 11(. كـا أن 
البعـد الجغـرايف وعـدم كفاية املـوارد اإلنتاجية قـد يجعل مـن املكلف جداً 
املشـاركة يف أقنيـة التسـويق الحديثـة أو قـد يحـد مـن إنتاج الفائـض الذي 
يسـتطيع أصحـاب الحيـازات الصغية أو يرغبـون يف بيعه.51 مـن األرجح أن 
تتوفـر  حـني  األسـواق  يف  مشـاركتهم  الصغـية  الحيـازات  أصحـاب  يزيـد 
الظـروف املحـددة، مثل األسـعار املسـتقرة وتوافـر االئتان والبنيـة التحتية 
الكفـوءة وخدمـات اإلرشـاد، مـا يتيـح لهـم بيـع املنتجـات التـي تسـتطيع 

السوق استيعابها بتكلفة معقولة.  
ومـن املسـائل األخـرى التـي اسـرتعت اهتامـاً خاصـاً، التأثـي املحتمـل 
للتجـارة عـىل ميزانيـة املـزارع التجارية الكبـية، واملـزارع العائليـة والعال 
الذيـن ال ميلكـون أرضـاً، ضمـن الهيـكل الزراعي يف البلـدان الناميـة. تتعلق 
بعـض االنتقـادات املوجهة إىل التجارة املفتوحة، بالتأثيات السـلبية املمكنة 
لتحريـر األسـواق عـىل البنيـة الزراعيـة، مثـل توسـع املـزارع األكـر حجـاً 
واألكـر ميكنـة عـىل حسـاب أصحـاب الحيـازات الصغـية، حيـث يعتـر أن 
توسـع فرص السـوق يتسـبب بتغيي األسـعار النسـبية ضد مصلحـة الفقراء 
إذ يخفـف مـن فرصهـم يف اإلنتـاج وتوليـد الدخـل ويزيـد امليـزة النسـبية 
للـرشكات الكـرى و/أو تعزيـز نفـوذ الجهـات املهيمنـة أصـالً مثـل كبـار 
أصحـاب األرايض والـرشكات التجاريـة والسـاح لهـم باقتصـاص املزيـد من 
املداخيـل مـن الفقـراء أو اسـتمالك أصـول الفقـراء كاألرايض أو الوصول إىل 
امليـاه. وتتضمـن النقاشـات حـول املوضوع تجديـد االهتام مبسـائل حيازة 
األرايض كـا يظهـر يف اإلعـراب عـن القلـق بشـأن "االسـتيالء عـىل األرايض" 
القـرارات  اتخـاذ  يف  السـتقالليتهم  الصغـية  الحيـازات  أصحـاب  وخسـارة 

وكسب سبل العيش.52و53 
ويجـب النظر يف تلك املسـائل التجريبية، وال سـيا من حيـث اإلقرار أن 
البنـى الزراعيـة أكـر تعقيـداً بكثـي مـن مجـرد الـرشخ القائـم بـني الزراعة 
الصناعيـة وبـني املـزارع األرسيـة. تتضمـن البنـى الزراعية مجموعـة منوعة 
مـن املزارعـني التجاريـني واألرسيـني، والعـال عدميـي األرايض واملجموعات 

الريفية الضعيفة، يجب أخذ مصيها يف عني االعتبار.  
ومـن بـني املسـائل ذات الصلـة، تأثـي التجـارة عـىل العالـة يف الزراعة. 
األدلـة غـي حاسـمة مبـا أّن الدراسـات القطريـة تبـنّي أن تأثـيات اإلصـالح 
التجـاري عـىل فـرص العمـل يرتبـط بطبيعـة اإلصالحـات وباألخـص مـا إذا 
كانـت تلـك اإلصالحـات متعـددة األطـراف أو إقليميـة أو من طـرف واحد.  
كـا تختلـف اآلثـار عـىل العالـة بحسـب القطـاع ونـوع العامـل – عـايل 
املهـارة أو متـدين املهارة.54 حيث أدت التجـارة إىل نتائج إيجابية عىل صعيد 
العالـة، كانـت توزيـع األصـول أكر مسـاواة يف البداية كا خفـت الحواجز 

أمـام تنقـل العـال. وتفيد األدلـة وجود وضع سياسـات متكينيـة بالتزامن 
مع اإلصالحات التجارية، من أجل فائدة العمل يف الزراعة واملداخيل. 

من الصعب اسـتخالص االسـتنتاجات فيا خص سـكان األرياف، مبا أن 
زراعـة الكفـاف هـي نشـاط أكـر شـيوعاً عـادة مـن العمل بأجـر يف األرس 
الزراعية، ولو أن املداخيل الناجمة عن اإلنتاج الزراعي تسـتكمل بواسـطة 
العمـل خـارج املزرعـة.  والعمل اإلنتاجي خارج املزرعـة هو من املحركات 
الريفيـة، عـادة مـن خـالل اآلثـار املضاعفـة لزيـادة  املهمـة للمداخيـل 
أساسـياً يف تعزيـز األمـن  يـؤدي دوراً  الزراعيـة وبالتـايل فهـو  اإلنتاجيـة 
الغـذايئ.  وسـوف ننظـر يف هـذه الجوانـب مبزيـد مـن التفصيـل يف الجزء 

الثالث.
باختصـار إن كالً من سلسـلة القيمة العامليـة واملحلية لألغذية الزراعية 
عـىل جانـب كبـي مـن التعقيـد. وحني نناقـش النفـوذ يف السـوق والرتكيز، 
مـن املهـم بالتايل تحديد مسـتوى التحليـل وموضوعه األسـايس. حتى وإن 
بـدت التدابـي الكميـة للرتكيـز يف تزايـد، فالسـؤال هـو مـا التأثـيات التي 
متارسـها تلـك التطـورات عىل املسـتهلكني واملنتجني والعال، ومـا هو دور 

اإلطار 11

الحيـازات  أصحـاب  مشـاركة  عـى  املفروضـة  القيـود 
الصغية يف األسواق 

يف البلـدان متدنيـة الدخـل، عـادة مـا تكـون األسـواق الزراعيـة متخلفة 

وتتسـم بأوجـه متعـددة مـن الفشـل والشـوائب. ومـع قيـام املزارعـني 

أصحـاب الحيـازات الصغـية بتوفـي حصة كبـية من اإلنتـاج الزراعي يف 

العديـد مـن البلـدان الناميـة، يتسـم السـواد األعظـم مـن هـذا اإلنتاج 

إىل  الوصـول  ومبحدوديـة  الجـودة،  متفاوتـة  صغـية  إنتـاج  بكميـات 

وقـدرة  االسـتثامر  مـن  املتدنيـة  وباملسـتويات  والتمويـل،  املدخـالت 

الزراعيـة  واملامرسـات  بالتكنولوجيـات  محدودتـني  ومعرفـة  وصـول 

املحسنة.  

إن املسـتويات املرتفعـة لألسـعار ومخاطـر اإلنتـاج وانعـدام اليقـني 

والوصـول املحـدود إىل األدوات الالزمـة إلدارتهـا، تحبـط االسـتثامر يف 

التكنولوجيـات الجديـدة األكـرث إنتاجيـة التـي بوسـعها متكـني أصحـاب 

الحيـازات الصغـية مـن إنتـاج فوائـض لبيعهـا من ثـم يف األسـواق. وإن 

والنقـل  للتخزيـن  املرتفعـة  والتكاليـف  الكافيـة  غـي  التحتيـة  البنيـة 

واألسـواق غـي التنافسـية تعمـل هـي أيضـاً عملهـا ضـد إنتـاج الفائـض 

القابـل للتسـويق. وتعنـي تلـك القيـود أّن معظـم املـزارع يف البلـدان 

الناميـة غـي مندمجـة مـع األسـواق الرسـمية وال تسـتفيد بالكامـل من 

الفرص التي كانت التجارة لتقدمها لها. 

 .2013 .P. Arias, D. Hallam, E. Krivonos and J. Morrison :املصدر

Smallholder integration in changing food markets. روما، منظمة 

األغذية والزراعة. 
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التجـارة والسياسـات التجاريـة يف هـذه العملية. من املهـم أن نحدد ما إذا 
أدى الرتكيـز إىل املزيـد مـن وفـورات الحجـم والتخصص الكفيـل بتخفيض 
التكاليـف للجميـع أو مـا إذا ولـدت اسـتغالالً للنفـوذ يف السـوق مـن قبل 
الـرشكات الدوليـة أو املحليـة مـا يـؤدي إىل زيـادة األربـاح عـىل حسـاب 

املستهلكني النهائيني واملنتجني األوليني والعال. 
يبـني النقـاش يف الجـزء الثـاين أن الروابـط بـني التجـارة واألمـن الغذايئ 
معقـدة ضمنـاً مـع قيام عـدة أقنية للتفاعـالت بالتأثي يف األبعـاد املختلفة 
لألمـن الغـذايئ يف آن معـاً ما يجعل من الصعب أن نحدد مسـبقاً توجهات 
التأثـيات  النتيجـة النهائيـة وحجمهـا.  ومـا يزيـد األمـور تعقيـداً هـي 
املختلفـة التـي متارسـها التجـارة عـىل املتغـيات االقتصاديـة واالجتاعيـة 
الرئيسـية، عىل املدى القصي واملتوسـط والطويل.  تتأثر العنارص األساسـية 
للسـوق – أي اإلمدادات املحلية للغذاء والطلب واألسـعار – بشـكل شـبه 
فـوري بالتغيـيات التي تـؤدي إىل زيـادة أو تقليص الـواردات والصادرات. 
وعـىل املـدى القصـي جـداً ال يحصل تغـي يف العوامـل عر القطاعـات، أما 
اآلثـار األوىل للتجـارة عـىل املسـتهلكني واملنتجـني فتتـم مـن خالل أسـعار 
السـلع املنتجـة واملسـتهلكة يف السـوق املحليـة. وعـىل املـدى املتوسـط، 
تتكيـف أسـعار العوامـل وتتحـرك اليـد العاملـة ورؤوس األموال اسـتجابة 

للتغيـيات فتنقـل االقتصـاد باتجـاه تـوازن جديـد يف العالـة واملداخيـل 
للتجـارة عـىل  الديناميكيـة  التأثـيات  الرئيسـية األخـرى. إن  واملتغـيات 
هيـكل اإلنتـاج واسـتخدام األرايض واإلنتاجيـة واألمنـاط الغذائيـة وغيهـا 
مـن املحـددات املهمـة، قـد تسـتغرق وقتاً أطـول بعـد لتتبلور، فتعـزز أو 
تعكـس اآلثـار األوليـة عـىل املـدى األبعـد. حـني نأخـذ كل األمـور يف عـني 
االعتبـار، وحـني نراعي األفـق األبعد، يظهر لنـا أن اآلثـار اإليجابية للتجارة 
املبينـة يف الجـدول 5 تتفـوق عـىل اآلثـار السـلبية ال سـيا حـني تحصـل 
التغيـيات بالتدريـج وحـني تخفـف وطـأة املخاطـر املحتملـة النابعة عن 

االنفتاح عىل التجارة بفضل اإلجراءات التكميلية. 
والخالصـة أن الروابـط بـني التجـارة واألمـن الغـذايئ، وديناميـات هذه 
التفاعـالت، تعتمـد بصـورة كبـية جـداً عىل السـياق املعني. وإن حسـنات 
وسـلبيات زيـادة االنفتـاح عـىل التجـارة تعتمـد بدرجـة كبية ليـس فقط 
عـىل التمتـع باملـوارد وامليـزات النسـبية للبلـد املعـني بـل أيضـاً عـىل دور 
الزراعـة يف االقتصـاد وعـىل مكونـات اإلنتـاج )هيمنـة املـزارع الصغـية 
مقابـل الكبـية منهـا ومـا إذا كان املزارعـون مـن املنتجـني الصافـني أو 
املسـتهلكني الصافـني وغـي ذلـك( عـىل املسـتوى اإلمنـايئ الحـايل للبلـد.  

وسوف نتعمق أكر يف هذه املسألة يف الجزء الثالث.
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يبحـث هـذا الجـزء الثالث مـن التقرير يف العوامـل التي ينبغـي النظر فيها 
لـدى صياغـة السياسـة التجاريـة ومـا يتصـل بهـا مـن سياسـات لضـان أن 

تكون داعمة لألمن الغذايئ.
ينظـر القسـم األول مـن الجـزء الثالـث يف أهـداف واضعـي السياسـات 
لـكل مـن اإلدارة القصـية األجل للتجارة واألسـواق والطويلـة األجل للتنمية 
االقتصادية واالجتاعية، والسـياقات التي تصاغ فيها السياسـة التجارية وما 
يتصـل بهـا مـن سياسـات. ويجـري متييـز رئيي بـني السياسـات التـي تنفذ 
ملعالجـة شـواغل األمـن الغـذايئ القصـية األجـل العابـرة وتلك التـي تهدف 
الزيـادات املسـتدامة يف اإلنتاجيـة الزراعيـة الالزمـة لخفـض  إىل تشـجيع 

مستويات االفتقار إىل األمن الغذايئ عىل املدى الطويل.
يف كثـي مـن األحيـان، تتلقى االسـتجابات السياسـاتية قصـية األجل أكر 
قـدر مـن االهتـام عند القيـام بتقييـات ملدى مالءمـة األهـداف التجارية 
واألهـداف ذات العالقـة بالتجـارة، ولـذا يجري تفحص هذه االسـتجابات يف 
القسـم 2، إىل جانـب املحـددات الرئيسـية آلثارهـا. غـي أن اآلثـار الطويلـة 
األجـل املرتتبـة عىل اسـتخدام السياسـة التجاريـة والسياسـات ذات العالقة 
بالتجـارة تتطلـب املزيـد مـن االهتام. واملرحلـة التـي ميـر بهـا التحـول 
الزراعـي ودور قطـاع الزراعـة يف التنميـة االقتصاديـة واالجتاعيـة األوسـع 
نطاقـا أمـران رئيسـيان، ولـذا يجـري استكشـافها بالتفصيـل يف القسـم 3. 
املختلفـة عندمـا تجـري هـذه  السياسـاتية  النهـج  ويتغـي مـدى مالءمـة 
العمليـات. وميكـن الحصـول عـىل فهـم للتـوازن بـني الدعـم قصـي األجـل 
والدعـم طويـل األجل من مشـاهدات األمنـاط التاريخية للدعـم الزراعي يف 
بلـدان لديهـا مسـتويات مختلفـة مـن التنميـة االقتصادية؛ ولهـذه العوامل 
أيضـاً آثـار محتملـة عـىل تحديـد مسـتويات وأنواع السياسـات املسـتقبلية، 
وذلـك أمـر يجـري بحثـه يف القسـم 4. ويستكشـف القسـم األخـي من هذا 
الجـزء االسـرتاتيجيات الوطنيـة التجاريـة وغـي التجاريـة التي تغنـي صياغة 

وتنفيذ سياسات التجارة الزراعية والسياسات األخرى ذات العالقة بها.
التدخـل  مـن  مختلفـة  مالءمة أنـواع  عىل مـدى  الجـزء  هـذا  ويركـز 
الجـزء  ويف  الوطنيـة.  واآلثـار  األهداف واملصالـح  منظـور  مـن  السياسـايت 
الرابع، سـتطرح االسـتنتاجات املسـتخلصة هنا مقابل املنظور العاملي، الذي 

ينبغي أن تؤخذ باالعتبار فيه آثار السياسات التجارية عىل بلدان أخرى.

الرسائل الرئيسية ■

ينبغـي أن تكـون أهداف التدخـالت السياسـاتية ذات أهمية قصوى يف 	 
تحديـد مـدى مالءمـة تصميـم السياسـات املتصلـة بالتجـارة ويف تنوير 
لألمـن  مختلفـة  أبعـاداً  األهـداف  هـذه  سـتتناول  السياسـات.  هـذه 
البلـدان، وسـتتغي مبـرور الوقـت. وينبغـي  الغـذايئ وسـتختلف عـر 
لواضعـي السياسـات أن يكونـوا مدركـني لهـذه التغيـيات وأن يضعـوا 
آليـات لتكييـف السياسـة التجاريـة والسياسـات ذات العالقـة بالتجارة 

تبعاً لذلك.
ينبغـي للنقـاش بشـأن مدى مالءمة السياسـات التجاريـة البديلة النظر 	 

يف سـياق التحـول االقتصـادي البنيـوي الطويـل األجـل ودور التتجـي 
الزراعـي ضمـن هـذا التحول. ففـي املراحـل األوىل مـن هـذا التحـول، 
تكـون الزيـادات يف مسـتويات اإلنتاجيـة الزراعيـة أمراً رئيسـياً، ويكون 
بالتجـارة دور حاسـم،  العالقـة  التجاريـة والسياسـات ذات  للسياسـة 
ولكـن يف مراحـل الحقـة، قـد يصبـح اسـتخدام هـذه السياسـات ضـاراً 

عىل نحو متزايد.
الدعـم إىل حـد كبـي يف 	  بنيـة ونـوع  العقـود األخـية، تغـيت  يف 

البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة عـىل حـد سـواء. ويظـل 
مـن غـي الواضـح مـا إذا كان ذلـك تطـوراً إيجابيـاً أم سـلبياً لألمـن 
الغذايئ عىل املسـتويني العاملي والوطني ومسـتوى األرس املعيشـية، 
لكـن هـذا التوجـه ال يـزال يسـود الجـدل الدائـر حـول التدخـالت 
السياسـاتية املعـارصة. وال ينبغـي اسـتخدام التصـورات التي تذهب 
إىل أن بعض أدوات السياسات كان وال يزال إشكالياً لدى استخدامه 
يف  اسـتعالها  ضـد  رئيسـية  كحجـة  النمـو  املتقدمـة  البلـدان  يف 

بلدان أخرى.
زيـادة االنفتـاح عـىل التجارة جزء ال مفر منه لنمو اسـرتاتيجيات التجارة 	 

الوطنيـة للبلـدان. ولكـن ينبغـي أن تـدار عمليـة االنفتاح عـىل التجارة، 
والنتائـج املرتتبـة عـىل ذلـك، عـىل نحـو مالئـم، وأن تعكـس السـياق 
املحـدد للبلـد املعنـي، إذا كان للتجـارة أن تعمـل لصالـح تحسـني نواتج 

األمن الغذايئ.

الجزء الثالث
 السياسة التجارية وما يتصل بها من سياسات 

أخرى داعمة لألمن الغذايئ



36

حالة أسواق السلع الزراعية 2015–2016

.1
السياسات واألهداف السياساتية

تعريف السياسة التجارية وما يتصل بها من سياسات  ■

يف هذا التقرير، تعرّف أدوات السياسـة التجارية ما يتصل بها من سياسـات 
بالتجـارة عـىل أنهـا تلـك التي يحتمـل أن تؤثر عـىل تدفقات التجارة، سـواء 
أكانـت أدوات لحايـة الحـدود أم تدخـالت يف السـوق املحـيل. ويصنـف 
تحليـل منظمـة األغذيـة والزراعة للقـرارات املتعلقة بالسياسـات الزراعية55 
التدابـي السياسـاتية وفقـا ملـا إذا كانـت: )1( موجهـة نحو املسـتهلك، مبا يف 
ذلـك تدابـي إدارة السـوق مثل مخزونـات األغذية ومراقبة األسـعار، وتدابي 
العمـل  مقابـل  والغـذاء  املدرسـية  الوجبـات  مثـل  االجتاعيـة  الحايـة 
واملعونـات الغذائيـة والتحويـالت النقديـة، وتدابـي املعونـة التغذويـة مثل 
تدابـي إغنـاء األغذيـة؛ )2( موجهـة نحـو املنتـج، مبـا يف ذلـك دعـم املنتجني 
مثـل معونـات املدخـالت ومعونـات اإلنتـاج، وتدابـي إدارة السـوق مثـل 
التدخـالت الراميـة إىل تثبيـت أسـعار الحـد األدىن وأسـعار الحـد األقـىص 
لألغذيـة األساسـية؛ و)3( موجهـة نحـو التجـارة، مبـا يف ذلـك تدابـي الحدود 

وتدابي سياسات االقتصاد الكيل األوسع نطاقاً. 
تطبـق تدابـي الحدود املوجهة نحو التجارة عند عبور السـلع والخدمات 
حـدود البلـد. وتشـمل هـذه السياسـات التعرفـات الجمركيـة والحصـص، 
ومعونـات دعـم الصـادرات أو الرضائب املفروضة عليها، وحظر االسـتياد أو 
التصديـر، وتيسـي التجـارة، وتدابـي أخـرى غـي تعرفيـة مـن مثل إجـراءات 
الصحـة والسـالمة. وال يعالـج هـذا التقريـر االسـتجابات السياسـاتية لآلثـار 
التـي سـتتطلب كحـد أدىن اسـتجابات  التغذيـة،  املحتملـة للتجـارة عـىل 
سياسـاتية موجهـة نحـو املسـتهلك أقـوى، مثـل التثقيف وتوسـيم املنتجات 
مبعلومـات عـن القيمـة التغذويـة. غـي أن معالجة مشـاكل التغذية يحتمل 
الرضائـب  ذلـك  مبـا يف  للقطاعـات،  عابـرة  أوسـع  اسـتجابات  تتطلـب  أن 
واللوائـح التنظيميـة ومجموعـة متنوعـة مـن األدوات السياسـاتية، التـي ال 
يتعلـق معظمها بالسياسـات التجارية. وسـيري تحقيق فهـم أفضل للعالقة 
بـني التجـارة والتغذيـة النقاش حول مـا إذا كان يتعني تعديـل الطريقة التي 
تعمـل بهـا نظـم األغذيـة لجعـل التجارة تفيض بقـدر أكـر إىل تغذية أفضل 

وحيوات أكر صحة.
والنظـر يف التدابـي املوجهـة نحـو املنتجـني والنظر يف تلـك املوجهة نحو 
املسـتهلكني هامـان بالقـدر ذاتـه، وذلـك عـىل حـد سـواء بسـبب أثارهـا 
املبـارشة  اآلثـار غـي  الوطنـي وبسـبب  اإلنتـاج  املبـارشة عـىل مسـتويات 

للتغيات يف اإلنتاج الوطني عىل تدفقات التجارة واألسواق العاملية. 
أمـا عـىل املسـتوى الوطنـي، فيمكـن أن تكـون لألنـواع املختلفـة مـا 
يسـمى أدوات الدعـم املحـيل درجـات تأثي مختلفـة عىل تعزيـز اإلنتاجية 
وآثـار مرتتبـة مختلفـة عـىل أسـعار املنتجـني واملسـتهلكني. غي أن التدابـي 
التـي تؤثـر تأثـياً مبـارشاً عـىل األسـعار، والتي كثياً ما يشـار إليهـا عىل أنها 

»سياسـات األسـعار«، يعتقـد عمومـاً أن لهـا أكـر التأثـيات أهميـة عـىل 
اإلنتاج والتجارة.

وتتخـذ سياسـة األسـعار، التـي ميكـن تعريفهـا تعريفـاً عامـاً عـىل أنهـا 
السياسـة التـي تغّي األسـعار املحلية للمدخالت أو املخرجـات عن تلك التي 
كانـت ستسـود بخـالف ذلك، أشـكاالً عدة وميكن أن تسـتهدف املسـتهلكني 
واملنتجـني و/أو التجـارة. وميكـن أيضـاً أن تصّمـم وتنّفـذ بطـرق مختلفـة، 

وتكون لها تأثيات مختلفة متاما.

فئات سياسات األسعار ■

مبـا أنـه تخيـم يف كثـي مـن األحيـان تصنيفات تبسـيطية عىل النقاشـات 
التـي تـدور حـول مدى مالءمة أنـواع مختلفة من السياسـات، من املفيد 
النظـر مبزيـد مـن التفصيـل يف األشـكال املختلفة من سياسـات األسـعار، 

قبل استكشاف مدى مالءمتها.
ميكـن تحديـد ثالثـة أنواع مـن الدعم األسـايس للمنتجـني الزراعيني التي 

تعمل من خالل تأثيها عىل حوافز األسعار:56 
دعـم أسـعار املخرجـات، التي يكون فيهـا للتدخالت يف األسـعار والقيود 	 

ترويـج  أو  الجمركيـة،  التعرفـات  أو  الحصـص  مثـل  االسـتياد،  عـىل 
رفـاه  بخسـائر  يتسـبب  مـا  املحليـة،  األسـعار  رفـع  أثـر  الصـادرات 
للمسـتهلكني، الذيـن يدفعون مثناً أعىل وقد يسـتهلكون أقل، ومكاسـب 
رفـاه للمنتجـني، الذيـن يحصلون عىل سـعر أعىل وقد ينتجـون أكر. أما 
التكلفـة عـىل الحكومـة فهـي الخسـارة املتكبـدة يف التخلـص مـن أي 
فائـض يف اإلنتـاج، سـواء مـن خـالل التخزيـن عـىل املسـتوى الوطني أو 

التصدير بسعر أقل من سعر السوق الوطني.
معونـات أسـعار املخرجات، مثل أسـعار الحـد األدىن املضمونة املدفوعة 	 

للمنتجني مبارشة، أو معونات دعم لبعض منتجات األغذية االسـتهالكية، 
وهـي ترفـع األسـعار التـي يتلقاهـا املنتجـون و/أو تخفض األسـعار التي 
يدفعهـا املسـتهلكون. وهنـا يكسـب املسـتهلكون واملنتجـون عـىل حـد 
الكميـة املسـتهلكة واملُنتجـة، ففـي حـني يسـتفيد  سـواء مـن زيـادة 
مـن  املنتجـون  يسـتفيد  مخفضـة،  أسـعار  دفـع  نتيجـة  املسـتهلكون 
الحصـول عـىل أسـعار أعىل. أمـا التكلفة عـىل الحكومة فهـي الفرق بني 
أسـعار املسـتهلك واملنتـج للكميـة املتداولة تجاريـاً كلها. ومـا مل تتغلب 
معونـة الدعـم عـىل إخفاق للسـوق يكبـح اإلمـدادات، سـيكون إجايل 
مكاسـب املسـتهلكني واملنتجني أقـل من إجايل التكلفـة عىل للحكومة، 

وميثل الفرق »الخسارة الصافية يف الكفاءة االقتصادية«.
معونـات املدخـالت، مثـل معونـات التسـليف أو معونـات األسـمدة، التـي 	 

تخفض تكاليف اإلنتاج، وتكون لها آثار ماثلة آلثار معونات أسعار املنتجني.
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وقـد يأخـذ الدعـم الزراعـي للمنتجني أشـكاالً أخرى عديدة، مبـا يف ذلك 
االسـتثارات العامـة يف البنيـة التحتيـة أو البحـوث أو تنميـة األسـواق أو 
الخدمـات أو اللوائـح التنظيميـة واملعايي ومعونات االسـتثار الخاص، مثل 
املنـح الحكوميـة لتزويـد القطاع الخـاص مرافـق البنية التحتيـة أو البحوث 
أو تسـهيالت اإلرشـاد الزراعـي. ويعتـر أن مثل هذا الدعـم يوفر حوافز أقل 

لزيادة مستويات إنتاج منتجات محددة.

األهداف السياساتية املحددة بالسياق  ■

ميكـن أن يسـاعد التفكـي عـىل أسـاس أبعـاد األمـن الغـذايئ يف التفريق بني 
السـياقات التـي بدورها تـري األهداف السياسـاتية. وميكـن أن يؤثر توزيع 
وموقـع السـكان الذيـن يعانـون انعـدام األمـن الغـذايئ عـىل التـوازن بـني 
األهـداف التـي تركـز عـىل زيـادة اإلنتـاج وزيـادة املداخيـل الريفيـة، وتلك 
التـي تركـز عـىل تأمـني أغذيـة بأسـعار أرخـص لسـكان املناطـق الحرضيـة. 
فمثـالً، إذا كان معظـم املسـتهلكني من صغـار املنتجني، قد تلعب سياسـات 
تحقيـق اسـتقرار األسـعار، رمبـا باالرتبـاط مـع اسـتخدام ضانـات، دوراً يف 
ضـان أسـعار للمنتجـني مكافئـة ميكـن الركـون إليهـا، مـا يحفـز تحقيـق 
األغذيـة  املطـاف يف أسـعار  نهايـة  اإلنتاجيـة وانخفاضـات يف  زيـادات يف 
املعّدلـة باألجـور. وعـىل النقيـض مـن ذلـك، إذا كان معظم املسـتهلكني من 
سـكان املـدن، قـد يكـون أكـر منطقيـة تحقيـق انفتـاح أكـر عـىل واردات 
مـن  نسـبياً  األقـل  العـدد  إىل  موجهـة  سياسـات  مـع  متضافـراً  األغذيـة، 

املنتجني.57
وتعتـر أمريـكا الالتينيـة القاريـة أكـر حرضيـة مـن مناطـق البلـدان 
الناميـة األخـرى، مـا قد يفـرس، جزئياً، انفتـاح القارة األكر عـىل التجارة. غي 
أن هنـاك تنوعـاً عـر أمريـكا الالتينيـة، وميكـن تفسـي الدرجـات املختلفـة 
لالنفتـاح التجـاري إىل حـد معـني بالفـوارق يف مـدى توفـر املـوارد والقـدرة 

اإلنتاجية، ويف معدالت منو السكان ومعدالت التمدين.
إىل  االلتفـات  أيضـاً  املهـم  مـن  السياسـاتية،  األهـداف  تحديـد  وعنـد 
مسـتوى التنميـة االقتصاديـة. ففـي البلـدان التـي تكـون فيهـا القطاعـات 
الزراعيـة غـي مطّـورة، قـد تكون أهـداف تعزيـز اإلنتاجيـة أهـم يف البداية 
بسـبب اآلثـار املضاعفـة البالغـة األهميـة التـي تّولدهـا زيـادة اإلنتاجية يف 
الزراعـة. ومـع تطـور االقتصـاد وتوسـع الفجـوة بـني مسـتويات الدخـل يف 
املناطـق حرضية ومسـتويات الدخـل يف املناطق الريفية، مييـل دعم الدخل 
ألن يصبـح هدفـا أهـم. وباملقابـل، يف االقتصـادات األكـر نضوجـا، تتجـاوز 
أهـداف السياسـة التجاريـة والسياسـات ذات العالقة بالتجـارة إىل حد كبي 
اإلنتـاج الزراعـي واألمـن الغـذايئ، اللذيـن قـد يصبحـان هدفـني ثانويـني 

لواضعي السياسات.

السياسـة التجاريـة والسياسـات ذات العالقـة بالتجـارة يف تحقيـق  ■
األهداف القصية األجل واألهداف األطول أجال 

عنـد بحـث مدى مالءمة األنواع املختلفة من السياسـات، ينبغـي التمييز متييزاً 
حاسـاً بـني مـا إذا كان يقصـد باسـتخدام السياسـة التجارية والسياسـات ذات 
العالقـة بالتجـارة تحقيـق أهـداف عـىل األجـل القصـي أم عـىل األجـل األطول. 
ففـي سـياق األمـن الغـذايئ، كثـياً ما يرتكـز االهتام عىل اسـتخدام السياسـات 
التجاريـة لتحقيـق أهـداف قصـية األجـل. غـي أن تحقيـق تـوازن بـني أهداف 

األجـل القصـي وأهـداف األجـل األطـول مسـألة حيويـة األهميـة، إذ قـد تكون 
لهذين النوعني من األهداف آثار متضاربة عىل األمن الغذايئ )اإلطار 12(.

وعـىل الرغـم مـن أن مـن املرجـح أن يزيـد توفـر األغذيـة مـع زيـادة 
االنفتـاح عـىل التجـارة، قـد تقلـل الشـواغل املتعلقـة بالقـدرة عـىل اإلدارة 
القصـية األجـل لتوفـر األغذيـة وألسـعار األغذيـة أثنـاء فـرتات األزمات من 
اسـتعداد البلـدان لخفض اسـتخدامها للسياسـات التقييدية للتجـارة، خاصة 
يف غيـاب الضانـات. وقـد تتطلـب األهـداف القصـية األجل، وهـي يف كثي 
مـن األحيـان سياسـية، أن يوقّت االنتقال إىل مزيد مـن االنفتاح عىل التجارة 
لضـان توفـر األغذيـة عـر زيـادة االعتـاد عـىل األسـواق اإلقليميـة و/أو 

العاملية وكفالة عدم املساس باستقرار األسعار.

اإلطار 12

املوازنـة بـني األهـداف قصـية األجـل واألهـداف األطـول 
أجال 

يف كثـي مـن البلـدان األفريقيـة، كانـت أهـداف األمـن الغـذايئ الوطني 

التجاريـة  السياسـات  تدخـالت  تحديـد  أساسـية يف  عوامـل  تـزال  وال 

وسياسـات السـوق املتعلقـة بهـا قبـل السـياق العاملـي الحـايل املتميـز 

العديـد مـن  بتزايـد تقلـب أسـعار األغذيـة بوقـت طويـل. ويسـاور 

الحكومـات القلـق، إذا مل تسـتطع أن تفعل ذلـك، إزاء قدرتها عى توفي 

مصـادر األغذية األساسـية عى املسـتوى اإلقليمي، ومـا يرتتب عى ذلك 

من زيادات يف أسعار األغذية املحلية.

ويتفاقـم هـذا القلـق يف كثـي من األحيان بسـبب نقـص املعلومات 

بشـأن التوفـر الفعـيل لألغذيـة األساسـية يف أيـة مرحلـة زمنيـة، سـواء 

ضمـن البلـدان ذاتهـا أو عـى املسـتوى اإلقليمـي، مـا يعنـي أن البلدان 

كثـياً مـا ال تعـرف مـا إذا كانـت سـتتوفر لديهـا الفوائـض أو املخزونات 

الكافيـة عندمـا وحيـث تنشـأ الحاجة لها. ومـا يفاقم هذه املسـألة أكرث 

هـو تدخـل العديد من البلدان املجاورة يف أسـواق السـلع األساسـية، ما 

قـد يبطـل فرصـة قيـام الـرشكاء التجاريـني املحتملـني بتصديـر األغذيـة 

األساسية من مناطق أو بلدان تتوفر فيها فوائض.

خـالل  مـن  كبـياً  تدخـالً  البلـدان  بعـض  يتدخـل  لذلـك،  نتيجـة 

السياسـات التجاريـة لتقييـد الصـادرات كوسـيلة لضـامن عـدم ارتفـاع 

األسـعار املحليـة ارتفاعـاً كبـياً خالل فـرتات النقص املحـيل. وعند تقييد 

السـوق، مـا يحـد مـن  الصـادرات، تقـل حوافـز االسـتثامر يف تنميـة 

إمكانـات التصـدي لشـواغل األمـن الغـذايئ عـن طريـق زيـادة التجارة 

اإلقليمية.

 Food staple market .2015 .J.A. Morrison and A. Sarris :املصدر

 volatility and food security in eastern and southern Africa: what

 role for intra-regional trade and market policy? In African

 Development Perspectives Yearbook. Volume 18: Africa’s

 .progress in regional and global economic integration، برمين، 

  Institute for World Economics and Internationalأملانيا

Management (IWIM)
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.2
تحديد أثر تدخالت السياسة التجارية القصية األجل عى األمن 

الغذايئ

متيـل تدخـالت السياسـة التجاريـة القصـية األجـل والسياسـات ذات 
العالقـة بالتجـارة إىل أن يكـون لهـا أكـر اآلثـار بـروزاً. وتوفـر الزيـادات 
الكبـية يف فواتـي اسـتياد األغذيـة بعد الزيـادات يف أسـعار األغذية عام 
2008، وتراجـع الثقـة يف األسـواق العامليـة كمصـدر لألغذيـة بأسـعار 
ميـرسة ميكـن التعويل عليـه، مثاالً عىل العديد من االسـتجابات القصية 
األجل. فقـد اعتمـد العديد مـن البلدان سياسـات يف محاولة للتأثي عىل 
األسـعار املحليـة مبـارشة مـن خـالل تدابـي تتعلـق بالحـدود وضوابـط 
األسـعار، أحيانـاً بقصـد خلـق حوافز لزيادة اإلمـدادات املحليـة، وأحياناً 
تكـون هـذه التدابـي مقرونـة بتدابـي حايـة اجتاعيـة للوصـول إىل 

املستهلكني الفقراء.
وقـد كانـت القيـود عىل الصـادرات وإزالـة التعرفـات الجمركية عىل 
الـواردات أكـر أدوات السياسـات التجارية اسـتخداماً عىل نطاق واسـع. 
وكانـت تدابـي الحـدود جذابـة لواضعي السياسـات بشـكل خـاص ألنها 
كانـت متثـل خياراً رسيعاً الحتواء اآلثار السـلبية الرتفاع األسـعار العاملية 
عـىل املسـتهلكني املحليـني، وكانـت أيضـا أقل تكلفـة من ناحيـة التنفيذ 
مـن الخيارات األخرى كمعونـات الدعم املقدمة للمسـتهلكني. واعترت 
رضائـب التصديـر أيضـاً كتدابـي لزيـادة اإليـرادات الرضيبيـة، خاصـة 
بالنسـبة للبلـدان التي واجهـت صعوبات يف ماليتها العامـة خالل األزمة 
املاليـة عـام 2008. واعتمـدت مجموعة األدوات التجارية أساسـاً عىل ما 
إذا كان البلـد مسـتورداً صافيـاً أو مّصـدراً صافيـاً للمنتجـات التـي كان 
اسـتهالكها محليـاً هـو األكـر انتشـارا، كـا ركـزت عـىل املنتجـات التـي 

تكون سلة االستهالك األساسية، وهي الحبوب عادة.

تخفيض التعرفة الجمركية أو إزالتها ■

خفـض العديـد مـن البلـدان املسـتوردة لألغذيـة التعرفـات الجمركيـة عىل 
األغذيـة واملدخـالت الزراعيـة واملعـدات. وتُضّخـم رسـوم االسـتياد أسـعار 
االسـتهالك املحـيل مقارنـة باألسـعار العامليـة، وتخفـض الـواردات. والتأثـي 
املبـارش لتخفيـض أو إزالة رسـوم االسـتياد عىل منتج معني هو خفض سـعر 
السـلعة املسـتوردة، ما يسـاهم يف خفض أسعار السلع االسـتهالكية املحلية. 
غـي أن التعرفـات الجمركيـة املفروضـة عـىل منتجـات األغذيـة كانـت يف 
معظـم البلـدان املسـتوردة الصافيـة لألغذيـة منخفضة فعـالً وكان لخفضها 
عـىل  الجمركيـة  التعرفـات  وتخفـض  املحليـة.  األسـعار  عـىل  ضئيـل  أثـر 
املدخـالت )اآلالت والبـذور والوقـود( تكلفـة اإلنتـاج وتوفـر حافـزاً لإلنتـاج 
املحـيل. أمـا الرضائـب األخفـض، سـيكون لهـا، إن مل يعـوض عنهـا بتحصيـل 

إيـرادات أعـىل مـن كميـات أكـر مـن السـلع املسـتوردة، آثـار سـلبية عـىل 
امليزانيات الحكومية.

القيود عى الصادرات ■

أثنـاء فـرتات ارتفـاع أسـعار األغذيـة أو صدمـات اإلمـدادات املحليـة، يكون 
لـدى البلـدان املصـدرة الصافية لألغذيـة الحافز لفرض قيود عـىل الصادرات 
لضـان إمـدادات كافيـة لألسـواق املحليـة يف األجـل القصـي. وتفـرض هذه 
القيـود ألسـباب مختلفـة، مثـل عندمـا ترى الحكومـات أن الوسـائل األخرى 
عندمـا ميكـن  أو  املرجـوة،  النتائـج  تحقـق  مل  األسـعار  اسـتقرار  لتحقيـق 
اسـتخدام فـرض رضائـب إضافيـة وسـيلة لزيـادة اإليـرادات الحكوميـة، أو 
عندمـا يكـون هنـاك شـك يف مسـتوى مخزونـات الحبـوب عـىل املسـتوى 
العـرض  توازنـات  غيـاب  يفاقـم  أن  املحيل. وميكـن  املسـتوى  أو  الوطنـي 
والطلـب الرسـمية ملحاصيل مفردة وضعف نظم رصد أسـعار السـوق حالة 
االفتقـار إىل اليقـني هـذه. وقـد تـؤدي أوجـه القصـور يف عمليـات الوكاالت 
املسـؤولة عـن احتياطيـات األغذيـة وعن رصد مـؤرشات األمـن الغذايئ عىل 
املسـتوى الوطنـي إىل فـرض قيـود عـىل الصـادرات، ألن تنفيذها أسـهل من 

تنفيذ خيارات أخرى للتخفيف من وطأة تقلبات األسعار.
وميكـن للقيـود عـىل الصـادرات أن تكـون عـىل شـكل فـرض رضائب أو 
قيـود كميـة عـىل الصـادرات، مبـا يف ذلـك حظـر التصديـر. وميكـن أن يلجم 
تقليـل أو حظـر الصـادرات الزيـادات يف األسـعار املحليـة، عـىل األقـل عـىل 
املـدى القصـي، عن طريق زيـادة اإلمـدادات يف السـوق املحلية. ولكن، من 
املرجـح أيضـاً أن تُدفع أسـعار املنتجني نزوالً إىل األسـفل، ما يؤدي إىل تثبيط 
توسـيع نطـاق اإلنتـاج وخفـض اإلمـدادات يف األجل املتوسـط. وقـد تُقوض 
الصـادرات غـي املرشوعـة فعاليـة التدابي املتخـذة. وعىل املسـتوى العاملي، 
تخفـض القيـود عـىل الصـادرات عندمـا يفرضهـا العديـد مـن املصدريـن يف 
وقـت واحـد اإلمـدادات العامليـة وتفاقـم عـدم اليقـني والتقلـب يف أسـواق 

األغذية العاملية.58
وتبـني الخـرة يف بلـدان ناميـة، مثـالً يف أمريـكا الالتينيـة، أن اتسـاق 
وشـفافية السياسـات لعبـا دوراً هامـاً يف تحديـد نتائـج السياسـات التجارية 
التـي طبقـت يف السـنوات األخية أثنـاء ارتفاع أسـعار األغذيـة العاملية. ويف 
بعـض البلـدان، وضعـت قيـود الصـادرات يف البداية بشـكل مؤقـت، ولكنها 
مـددت يف وقـت الحـق، مـا جعل مـن الصعب عـىل املنتجني اتخـاذ قرارات 
مسـتنية فيـا يتعلـق باإلنتـاج والتسويق. وسـاهم ذلـك يف وجـود بيئـة 
سياسـاتية تتسـم بعـدم اليقـني ويف خفـض الحوافـز للمزارعـني، مـا أدى يف 



39

الجزء الثالث – السياسة التجارية وما يتصل بها من سياسات أخرى داعمة لألمن الغذايئ

النهايـة إىل التنويـع بعيـداً عـن املحاصيـل املتأثـرة بالتغيـيات املتكـررة يف 
التعرفـات  يف  التخفيضـات  تفعـل  مل  نفسـه،  الوقـت  ويف  السياسـات.59 
الجمركيـة التي طبقت يف البلدان املسـتوردة لألغذيـة إال القليل فيا يتعلق 
بضبـط الزيـادات الحـادة يف أسـعار األغذيـة املحلية. ويف كثي مـن الحاالت، 
مل يكن لتدابي السياسـات التجارية غي آثار محدودة عىل السـوق الداخيل، 
بينـا عىل املسـتوى العاملـي، أدى خفض حواجز االسـتياد يف بعض البلدان، 
باالقـرتان مـع فـرض قيـود عـىل الصـادرات يف بلـدان أخـرى، إىل تضييـق 
التـوازن بـني الطلـب والعـرض، مـا أحـدث ضغطـاً إىل أعـىل عـىل األسـعار 

العاملية.
ويف معظـم الحـاالت، اسـتثنت القيـود عـىل املوازنـة والحجـم الهائـل 
للزيـادات يف األسـعار تحقيـق اسـتقرار ناجـح، وفاقمت بدالً مـن ذلك اآلثار 
السـلبية الرتفـاع األسـعار. ومبـا أن العديـد مـن هـذه التدخـالت اعتـر غي 
مالئـم، كانـت هناك دعوات كثية لتحسـني الخيـارات السياسـاتية للحيلولة 
دون االرتفـاع املفاجـئ ألسـعار األغذيـة و/أو إدارة مثـل هـذا االرتفاع. وقد 
كانـت هنـاك دعـوات مشـابهة لتحسـني انضبـاط األسـواق أثنـاء أحـداث 
ارتفـاع األسـعار السـابقة جميعهـا، ولكـن جـرى التخـيل عنهـا إىل حـد كبي 
بعـد أن خفـت حدة االرتفاعـات، إما ألن التدابي السياسـاتية اعترت صعبة 
التنفيـذ صعوبـة بالغـة أو ألنهـا تنطـوي عـىل تكاليـف عـىل املاليـة العامـة 

باهظة أو بسبب حلول الرتاخي عندما تلت أسعار منخفضة. 

تنفيذ سياسات متعددة بالتضافر فيام بينها  ■

يعتقـد املحللـون عمومـاً أن اآلثـار عـىل اإلنتـاج قـد تكـون مختلفـة جـداً 
عندمـا تعمـل مجموعـة مـن السياسـات معـاً بدالً مـن أن يجـري تنفيذ كل 
منهـا عـىل حـدة. وعـىل الرغم مـن أن هذه ليسـت مالحظة تتسـم بالجّدة، 
ليـس هنـاك غـي القليـل من البحـث التجريبـي يف ردود فعـل املنتجني عىل 

أنواع الدعم املختلفة عندما تؤخذ بالحسبان تأثيات سياسات متعددة. 
وينبغـي النظـر يف التدخالت السياسـاتية عىل أنها جزء من حزم تشـمل، 
فضـالً عـن السياسـات التجاريـة وسياسـات األسـعار ذات العالقـة بالتجارة، 
سياسـات أخـرى، مـن مثـل تلـك املوجهـة إىل املسـتهلكني لتوفـي معونـات 

غذائيـة وغيهـا من أشـكال الحايـة االجتاعية. فهذه السياسـات ميكن أن 
تزيـد الطلـب الفعـيل عـىل األغذيـة، وباإلضافـة إىل أنهـا تخفـض حـاالت 
انعـدام األمـن الغذايئ بشـكل مبـارش، فإنها ميكن أن تـؤدي إىل زيادة اإلنتاج 
املحـيل بشـكل غـي مبـارش عن طريـق توفـي فـرص يف السـوق و/أو توجيه 
ضغـوط تفـيض إىل زيـادة أسـعار السـوق املحليـة، خاصة عندمـا تنفذ هذه 

السياسات عىل نطاق واسع.
بديلـة إلدارة  العهـد السـرتاتيجيات  اسـتباقي حديـث  تحليـل  يتقـىص 
مخاطـر انعـدام األمـن الغذايئ يف إندونيسـيا60 اآلثار املحتملـة ملجموعة من 
السياسـات املختلفـة املتعلقـة بإنتاج واسـتهالك األرز. ويالحظ هذا التحليل 
أن دعـم أسـعار السـوق يسـتخدم مـع تحويـالت نقديـة غـي مرشوطـة 
وبرنامـج معونـة غذائيـة محليـة يقـدم معونـات لـألرس املعيشـية الفقـية 
ومعونـات أسمدة. ويسـتخلص التحليـل عدة اسـتنتاجات يف هذا الصدد. يف 
ظـل ظـروف »طبيعيـة«، تزيد سياسـات دعم األسـعار للمنتجني مسـتويات 
نقص التغذية بني السـكان عموماً برفعها أسـعار السـلع االسـتهالكية. وأثناء 
فـرتات االرتفاعـات الحـادة يف أسـعار األرز، تخفـض سياسـات دعم األسـعار 
حـاالت نقـص التغذيـة، ويتزايـد هـذا التأثـي بفعـل املعونـات املقدمـة إىل 
املسـتهلكني والتحويـالت النقديـة، وبشـكل هاميش معونات األسـمدة. عىل 
النقيـض مـن ذلـك، يف سـيناريوهات إخفـاق املحاصيل، ميكـن أن يزيد دعم 
األسـعار معـدالت نقـص التغذيـة، لكـن اآلثـار تخفـف بفعـل املعونـات 
املقدمـة للمسـتهلكني والتحويالت النقدية، وخاصـة تأمني املحاصيل. ويبدو 
عـر مجموعـة من الصدمـات االفرتاضيـة، أن التحويالت النقديـة هي األكر 
فعاليـة يف التخفيـف مـن وطـأة اآلثـار السـلبية عىل انعـدام األمـن الغذايئ، 
وأن آثـار معونـات األسـمدة هامشـية، ولكـن - عـدا عن حـاالت االرتفاعات 
الحـادة يف األسـعار – يتبـني أن دعـم األسـعار يزيـد معدالت نقـص التغذية 

يف أزمات االقتصاد الكيل وإبان الكوارث الطبيعية.
ويف العـادة، مييـل تحليـل آثـار السياسـات عـىل األمن الغـذايئ إىل عكس 
املنظـور السـكوين الـذي تتـم مـن خاللـه التدخـالت القصـية األجـل. لكـن 
اآلثـار الديناميـة، مثـالً يف تغيـي مسـتويات اإلنتاجيـة أو سـلوك أو بنيـة 
األسـواق،61 محـط اهتـام أكر بكثـي يف البلـدان النامية بسـبب آثارها عىل 

النمو األوسع نطاقاً وعىل إمكانية خفض مستويات انعدام األمن الغذايئ. 
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.3
التحوالت البنيوية والتدخالت السياساتية عى املدى األبعد

عنـد تقييـم أثـر السياسـة التجاريـة والسياسـات ذات العالقـة بالتجارة عىل 
تحقيـق أهـداف األمن الغذايئ، وبالتـايل مدى مالءمتها، مـن املهم النظر إىل 
أبعـد مـن التدخالت السياسـاتية القصية األجل وعواقبهـا املحتملة القصية 

األجل.
ويسـاعد تجـاوز االعتبـارات السـكونية القصـية األجـل، مثل أثـر القيود 
املفروضـة عـىل الحدود عىل أسـعار السـلع االسـتهالكية، عىل وضـع النقاش 
يف سـياق الديناميـات الطويلـة األجـل التـي تتسـم بهـا مسـارات التنمية يف 
معظـم البلـدان، وتحديـد التدخـالت السياسـاتية التـي ينبغي عـىل البلدان 

أن تهدف يف نهاية املطاف إىل دعمها.

دور الزراعة يف التحول البنيوي ■

تذهـب وجهة النظر القياسـية يف التحول البنيـوي إىل أن البلدان التي تكون 
عـىل مسـتوى تنميـة منخفـض تبـدأ مـن قطـاع زراعـة كبـي غـي تجـاري 

يسـتأثر بنسـبة كبـية مـن ناتجهـا املحـيل اإلجايل، وحتـى بنسـبة أكر من 
العالـة فيهـا. ومـن وجهـة النظـر هـذه، يتحقـق النمـو املتـوازن إذا أصبح 
قطـاع الزراعـة بشـكل متزايـد تجاريـاً وتنافسـياً بينـا ينمو قطـاع الصناعة 

التحويلية )الشكل 14(. 
عمومـاً، تتضمـن خصائـص التنميـة الزراعيـة التي تـؤدي إىل أثـر إيجايب 
أكـر عـىل التنميـة االقتصادية األوسـع نطاقـاً روابطهـا الكبية مـع االقتصاد 
املحـيل؛ الروابـط الخلفية التي تشـمل اسـتخداماً أكر ملدخـالت أو خدمات 
موفـرة محليـاً، والروابـط األماميـة التـي تنتـج منتجـات للتجهيـز املحـيل، 
وروابـط االسـتهالك التـي تولد الدخـل الذي ينفق عىل سـلع وخدمات ذات 
محتـوى محيل كبي. وما يشـجع هـذه التنمية الزراعيـة »الغنية بالروابط« 

الفهم املعياري للتحول الهيكيل

الشكل 14

 Adapted from T. Giordano. 2015. Lessons from experience of structural :املصدر
 transformation: is Africa different? Presentation to FAO informal consultation on Trade

policy supportive of food security، 20-21 أبريل/نيسان 2015، منظمة األغذية والزراعة، 

روما.

اتجاهات منطية يف الناتج لكل عامل زراعي والزراعة كنسبة من 
قوة العمل والناتج املحيل اإلجاميل خالل التحول الهيكيل

الشكل 15

 Managing the structural transformation: a political economy .2014 .P. Timmer  :املصدر
approach. UNU-WIDER  Annual Lecture 18، 18 نوفمر/ترشين الثاين 2014، األمم املتحدة، 

نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية غي منشور.
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الجزء الثالث – السياسة التجارية وما يتصل بها من سياسات أخرى داعمة لألمن الغذايئ

أسـاليب اإلنتـاج القامئـة عـىل كثافـة العالـة بـدالً مـن كثافـة رأس املـال 
وتوزيـع الدخـل األكـر إنصافـا وأمنـاط االسـتهالك املحـيل املحبـذة للسـلع 
والخدمـات املحليـة بـدالً مـن تلـك املسـتوردة، وروابـط مـع أسـواق إنتـاج 
أوسـع نطاقـاً ميكنهـا اسـتيعاب زيـادات اإلنتـاج املسـتمرة دون التسـبب يف 

انخفاضات كبية يف األسعار التي يتقاضاها املنتجون.
يف البدايـة، قـد يسـتند التصنيع عىل الزراعة من خـالل التجهيز والتجارة 
الزراعيـة، ولكـن التصنيـع واالقتصـاد سـيصبح يف نهايـة املطـاف متنوعـاً، 

وستتقلص حصة الزراعة من االقتصاد مع استمرار النمو.
أثنـاء عمليـة التحول هذه، سـوف تبقى نسـبة القوة العاملـة يف الزراعة 
أعـىل مـن حصـة الزراعـة يف الناتـج املحـيل اإلجايل، مـع آثار هامـة ترتتب 
عـىل ذلـك عـىل إنتاجية اليد العاملة واسـتمرار النمو يف اإلنتـاج الزراعي مع 

تحول املوارد إىل قطاعات أخرى من االقتصاد )الشكل 15(. 

وقـد كتـب بيـرت تيمـر Peter Timmer كثـياً عـن أهميـة تحسـني فهـم 
وإدارة املحددات القصية األجل والطويلة األجل للتحول البنيوي:

نظـام األغذيـة هـو يف صلـب هـذه العمليـة عـىل املديـني الطويل 
والقصـي. فعـىل املـدى الطويـل، نظـام األغذيـة عنـرص رئيـي يف 
الوحيـد  املسـتدام  املسـار  تاريخيـاً  كان  الـذي  البنيـوي،  التحـول 
للخـروج مـن براثـن الفقر. وعىل املـدى القصي، نظـام األغذية هو 
الحلبـة التـي يكسـب فيهـا الكثي من الفقـراء عيشـهم، ويواجهون 

فيها أيضا مخاطر تقلب األسعار.62
وفهـم كيفيـة تأثـي زيـادة االنفتاح عىل التجـارة عىل نظـام األغذية عىل 
املديـني القصـي والطويـل أمـر حاسـم لتحديـد الـدور املناسـب للسياسـة 
التجاريـة والسياسـات ذات العالقـة بالتجـارة. وبإلقـاء الضـوء عـىل هـذا 

الفهم، يلفت تيمر االنتباه إىل عدة نقاط حرجة، يوجزها اإلطار 13.

اإلطار 13

األبعاد الحاسمة األهمية للتحول البنيوي

ينبغـي أن يحـدث التحـول الزراعـي يف وقـت واحـد مـع التحـول البنيوي. فرفـع اإلنتاجية يف الزراعـة هو مفتاح اسـتدامة التحـول. ويتزايـد إدراك أن النمو   -1

الرسيـع يف اإلنتاجيـة الزراعيـة، مـع اسـتمرار مشـاركة املزارعـني مـن أصحـاب الحيازات الصغية الذين يشـكلون جـزءاً كبياً مـن بنية اإلنتاج، عنرص أسـايس 

يف اسرتاتيجيات التنمية الشاملة للبلدان وحاسم األهمية يف خفض مستويات انعدام األمن الغذايئ.

ميكـن أن يسـاهم قطـاع زراعـة دينامـي مسـاهمة كبـية يف التنميـة األوسـع نطاقا، لكـن األهمية النسـبية لهـذه املسـاهامت وطبيعتها تختلـف يف حاالت   -2

البلـدان املختلفـة ومـع تضـاؤل أهميـة قطاع الزراعـة يف إطار االقتصاد العام. وحيث تسـتأثر الزراعة بنسـبة كبية من الناتج املحيل اإلجاميل، وحتى بنسـبة 

أكـرب مـن العاملـة، فـإن زيـادة اإلنتاجية الزراعية رضوري، أوالً لتشـجيع االسـتثامر يف الزراعة نفسـها وبعد ذلك لإلفـراج عن فائض رأس املـال واليد العاملة 

لينتقل إىل قطاعات من االقتصاد أخرى.

تقـوم األسـواق بـدور مركـزي يف اإلدارة الناجحـة للتحـول البنيـوي، لكـن عمليـة التحـول البنيـوي مل تكـن ابدأ مدفوعـة كلياً بقوى السـوق. والتحـدي الذي   -3

يواجـه الحكومـات هـو تحديـد متـى وكم تتدخل. وسـتختلف هذه القرارات من بلد آلخر. فمثالً، اسـتخدم بعض البلدان سياسـة األسـعار الزراعية كوسـيلة 

إلدارة التحـول البنيـوي عـن طريـق التأثـي عـى رشوط التبـادل التجـاري املحـيل. ويف كثي مـن األحيان تتطلـب هذه االسـرتاتيجية يك تكون فّعالـة معونات 

دعم كبية وحواجز تجارية.

يف حـني تتبـدى يف األمنـاط التاريخيـة للتحـول البنيوي قواسـم مشـرتكة كبية، فإن عمليـات النمو االقتصادي العامليـة أصبحت تدريجياً أقـل نجاحاً يف إدماج   -4

قـوة العمـل الزراعيـة املنخفضـة اإلنتاجيـة يف بقيـة االقتصـاد. ويشـي Timmer إىل أن ركـود منو إنتاجية اليـد العاملة يف أفريقيـا جنوب الصحـراء أمر بارز، 

إذ مل يتحقـق أي مكسـب تقريبـاً بـني عامـي 1961 و2010. ويبـدو أن أحد األسـباب األساسـية لذلك هـو أن عملية التحول قد تصل طريقاً مسـدودة نتيجة 

انخفاض حصة قطاع الصناعات التحويلية، فعلياً مع حدوث توسع حري رسيع دون تصنيع.

بينـام يحـدث التحـول، يصبـح التباطـؤ يف الدخـل الحقيقي من الزراعة السـبب األسـايس يف حدوث توترات سياسـية هامة. وهـذا التباطؤ يـزداد حدة، مثالً   -5

يف بعض البلدان اآلسيوية، إذ تأخذ الفجوة يف الدخل بني املناطق الحرية والريفية يف االتساع خالل مراحل التحول األوىل.

املصدر:  Managing the structural transformation: a political economy approach. UNU-WIDER Annual Lecture 18 .2014 .C.P. Timmer، 18 نوفمرب/ترشين 

الثاين 2014، األمم املتحدة، نيويورك، الواليات املتحدة االمريكية غي منشورة.
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التدخل الحكومي يف اإلنتاجية الزراعية أثناء التحول البنيوي ■

لتطويـر مفهـوم لطبيعـة العوائـد الحساسـة للوقـت للتدخـالت املختلفـة، 
التـي تشـكل الثـورة الخـرضاء يف الهنـد مثـاالً عليهـا والتي لوحظـت أيضاً يف 
مراحـل زيـادة اإلنتـاج يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء، وإن كانـت قصـية، 
يبني الشـكل 16 مسـاهات تدخالت الحكومات، املالية منهـا وتلك التي يف 

سوق املدخالت واملخرجات، يف مراحل تنمية قطاع الزراعة املختلفة.
يبـني الشـكل 16 أنه يف مراحل التتجي املختلفة، مـن الزراعة املتدنية 
اإلنتاجيـة إىل الزراعـة األكـر توجهاً نحـو التجارة، تتغي الفعالية النسـبية 
للتدخـالت السياسـاتية مقابـل النهج األكـر ليرالية. ففـي املرحلة األوىل، 
التـي تتميـز الزراعـة فيها بإنتاج شـبه كفـايف عىل نطاق واسـع وانخفاض 
يف مسـتويات مشـاركة السـوق، ينبغـي أن يتضمـن الدعـم اسـتثارات 
تكنولوجيـات ومارسـات جديـدة.  الظـروف العتـاد  لتهيئـة  أساسـية 
ومـن املرجـح يف هـذه املرحلة أن يقترص االسـتيعاب عىل عـدد قليل من 
املزارعـني ممـن لديهـم إمكانيـة الحصول عـىل متويل موسـمي ونفاذ إىل 

أسواق مجدية.

وينبغـي أن يطلـق التدخـل الحكومـي يف التجـارة واألسـواق التحـول 
الزراعـي الرسيـع )املرحلـة 2(، موفـراً لعـدد أكـر مـن املزارعـني إمكانيـة 
إىل أسـواق موسـمية للمدخـالت  الحصـول عـىل متويـل موسـمي ونفـاذاً 
واملخرجـات منخفضـة التكلفـة ومنخفضـة املخاطـر، مـا يتيـح لهـم توليـد 

فائض لألسواق كقرار تجاري.
وحاملـا يعتـاد املزارعـون عـىل تكنولوجيـات جديـدة، وعندمـا ترتاكـم 
كميـات الطلـب عـىل التسـليف وعـىل املدخالت وكميـات عـرض املنتجات 
وتنخفـض تكاليـف الوحـدة الواحـدة، ميكـن للحكومـات االنسـحاب مـن 
أنشـطة السـوق والسـاح للقطـاع الخـاص بتـويل تقديـم خدمـات سـوق 

الحاسمة األهمية )املرحلة 3(.
هـذا اإلطـار املفاهيمـي مدعـوم مـن أدلـة تجريبيـة مـن الهنـد تتعلـق 
بالعوائـد عـىل الناتـج املحـيل اإلجـايل الزراعـي مـن األنـواع املختلفـة مـن 
اإلنفـاق الحكومـي عـر الزمـن.63 وتُصّنـف اإلنفاقـات إىل اسـتثارات )يف 
الزراعيـة والتنميـة(  الطـرق والتعليـم والبنيـة األساسـية للـري والبحـوث 
ومعونـات دعـم )لألسـمدة والتسـليف والـري والطاقـة(. وتظهـر النتائـج 
)الشـكل 17( أدلـة قويـة عـىل أن عوائـد االسـتثارات يف الطـرق والتعليـم 

مراحل التحول الزراعي

الشكل 16

املصدر: مقتبس من  A policy agenda for pro-poor agricultural growth. World Development .2004 .A. Dorward, J. Kydd, J.A. Morrison and I. Urey، 32)1(: 73–89 , الشكل 1.

املرحلة 1
استثامرات تثبت األساسات 

متويل موسمي محيل ميكن 
التعويل عليه، أسواق 

مدخالت ومخرجات

املرحلة 3
االنسحاب

أسواق قطاع خاص فّعالة

املرحلة 2
 معونات الدعم تبعث 

النشاط يف األسواق

طرق/ شبكات ري/ أبحاث/ 
إرشاد/ )إصالح زراعي(

طلب فّعال من املزارعني عى 
املدخالت وإنتاج فائض

تكنولوجيا مكثفة محققة للربح، 
يثبط االستيعاب األوسع بسبب 

االفتقار إىل مدخالت ومتويل وأسواق 
للمخرجات

زراعة منترشة ذات إنتاجية منخفضة

يفشل التدخل، يفشل تحرير التجارة 

ميكن أن ينجح التدخل، ميكن أن ينجح تحرير التجارة

يفشل التدخل، ميكن أن ينجح تحرير التجارة 

وضع الزراعةإجراءات الحكومة

 كميات أكرب من التمويل وطلب
عى املدخالت وعرض للمنتجات. 

روابط غي زراعية
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كانـت مؤاتيـة جـداً يف السـتينات وكذلـك يف التعليـم يف السـبعينات، لكنهـا 
انخفضـت يف السـنوات الالحقـة. وعـىل النقيـض مـن ذلـك، كانـت عوائـد 
االسـتثارات يف البحـوث والتنميـة الزراعيـة عاليـة يف عقـدي الثانينـات 

والتسعينات الالحقة، وأقل بكثي يف السنوات السابقة.
وعـىل وجـه العمـوم، عوائـد اإلنفـاق عـىل معونـات الدعـم أقـل مـن 
عوائـد اإلنفـاق عـىل االسـتثارات يف الطـرق والتعليم والبحـوث الزراعية 
والتنميـة. وكانـت عوائـد معونـات الدعم لألسـمدة إيجابية يف السـنوات 
عوائـد  أمـا  ذلـك،  بعـد  انخفضـت  لكنهـا  الخـرضاء،  الثـورة  مـن  األوىل 
معونـات الدعـم للـري والتسـليف فقـد أظهـرت توجهـا مختلطـا. وكانت 
عقـد  يف  جـداً  منخفضـة  الدعـم  معونـات  كافـة  عـىل  اإلنفـاق  عوائـد 

التسعينات.
إن االسـتنتاجات التـي خلصـت إليها هـذه التحليالت هامة، نظـراً للرأي 
األفضـل  مـن  أن  إىل  يذهـب  الـذي  املعلقـني  مـن  العديـد  لـدى  السـائد 
للحكومـات اجتنـاب معونـات الدعـم متامـاً والرتكيـز عـىل االسـتثارات يف 
البحـوث والتنميـة. ويبـني التحليـل أنـه عـىل الرغـم مـن أن العوائـد عـىل 
املعونـات قـد تكـون أقـل مـن العوائـد عـىل االسـتثارات، إال أنها مـع ذلك 
إيجابيـة. ويشـي أيضـاً إىل أن معـدالت العوائد عـىل أنواع اإلنفـاق املختلفة 

تختلـف وفقـاً ملرحلـة التحـول، وأن العوائد عىل بعض أشـكال اإلنفاق تزيد 
يف وقت أبعد بكثي من غيها.

التحديات التي تواجه استخدام سياسة األسعار ■

ال بـد مـن التغلـب عىل صعوبات كبية يف إدارة التدخالت الرامية إىل تيسـي 
عمليـة التحـول بفعالية وكفـاءة ويف مقاومة الضغوط السياسـية التي تدفع 
إىل توسـيع ومواصلـة التدخـالت يف السـوق وتقديـم معونـات الدعم عندما 
ال تعـود رضوريـة وتبـدأ يف إحداث آثار سـلبية، سـواء عىل املاليـة العامة أم 
يف مزاحمـة الجهـات الفاعلـة مـن القطـاع الخـاص. وعـالوة عـىل ذلـك، يف 
بعـض الحـاالت أظهـرت معونـات الدعـم الزراعـي آثـاراً تراجعيـة، إذ مالت 
ألن تكـون لصالـح املـزارع الكبـية وامليسـورة. وليس هـذا هـو الحـال يف 
االقتصـادات املتقدمـة فقـط، كـا توثقهـا بإسـهاب أمانـة منظمـة التعـاون 
والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، ولكـن أيضاً يف البلـدان النامية األكر تقدماً 

)اإلطار 14(.64 
ومـن بـني األسـباب العديـدة للمحاججـة بقـوة ضـد اسـتخدام سياسـة 
أسـعار، صعوبـات التوقيت وارتفـاع التكاليف الصافية ملثـل هذه التدخالت 

عائدات الناتج املحيل اإلجاميل الزراعي مقابل نفقات الحكومة الهندية، من الستينيات إىل التسعينيات 

الشكل 17

املصدر: البيانات من Investments, subsidies and pro-poor growth in rural India .2007 .S. Fan, A. Gulati and S. Thorat. ورقة مناقشة املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية رقم 716، 
واشنطن العاصمة، املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية.
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عندمـا تتـم يف وقـت مبكـر جداً أو عندما تسـتمر أطول مـا ينبغي. غي أن 
املحتملـة ملثـل هـذه  الفوائـد  التغـايض عـن  ينبغـي  أنـه  يعنـي  ذلـك ال 

السياسات خالل فرتة حرجة، ولكن رمبا قصية.
تجـدر مالحظـة أن النتائـج التـي بحثـت يف اإلطـار 14 تنطبـق خصوصـاً 
عـىل معونـات دعـم املدخالت. وميكـن أن تلحـق أنواع أخرى من سياسـات 
األسـعار، مثـل دعـم أسـعار املنتجـني وحفـز اإلنتـاج لصالـح السـوق، الرضر 
باملسـتهلكني الفقـراء وتخفـض الزيـادات املحتملـة يف األجـور الحقيقيـة. 
وبشـكل مشـابه، قـد توفر معونات دعم األسـعار االسـتهالكية عـىل األغذية 
األساسـية منافـع ملشـرتي األغذية مـن الفقـراء، ولكن ليس بالـرضورة لألرس 
املعيشـية املنتجـة ملنتجات شـبه كفافية، رغم أن هـذه األرس ميكن أن تكون 

أيضاً مشرتياً صافياً لألغذية.

ومـن صعوبـات تقييـم اآلثـار املرتتبة عىل األنـواع املختلفة مـن األدوات 
السياسـاتية هـي أن اآلثـار الفعليـة ال تعتمد فقط عىل نوع السياسـات، بل 
أيضـاً عـىل الطريقـة التـي تصمم بهـا وتطبق أو تنفـذ من الناحيـة العملية. 
ويوضـح مثـال عىل اآلثار املحتملـة ألحد أنواع األدوات – مشـرتيات القطاع 
العـام لألغذيـة األساسـية – التفاعـالت املعقـدة بـني األهـداف والتصميـم 

والتنفيذ )اإلطار 15(.
وباإلضافـة إىل ذلـك، كان بعـض السياسـات ببسـاطة يسء التنفيذ، وكان 
ذلـك يف كثـي مـن األحيان ألن مـن الصعب أصالً تنفيذها جيدا. وقد سـاهم 
ذلـك  مبـا يف  السياسـاتية،  األدوات  مـن  عـدد  فقـدان مصداقيـة  ذلـك يف 
تسـتهدف ضـان سالسـة  التـي  والسياسـات  أدىن  حـدٍّ  أسـعار  اسـتخدام 

األسعار بني املواسم يف مواجهة تقلباتها.

اإلطار 14

معونات املدخالت يف البلدان املتقدمة- سجل مختلط

السـتخدام معونـات املدخـالت سـجل مختلـط، مـا أثـار جـدالً متنوعاً حـول مالءمتها. فقد أدى بعـض الربامج إىل زيـادات واضحـة يف اإلنتاج الغـذايئ، لكن األدلة 

غي كافية عموماً أو مختلطة جداً إىل درجة ال تتيح إصدار أحكام قوية حول تحقيقها منافع واضحة لألمن الغذايئ وخفض الفقر. 

يشـي Foster إىل أنـه يف حـني تدعـم األدلـة االسـتنتاج بأن معونات دعم األسـمدة تعـزز مداخيل األرس املعيشـية واإلنتاجية الزراعية واإلنتـاج يف مجمله، إالّ 

أن هنـاك تكاليـف محتملـة لالسـتثامرات املتنـازل عنهـا يف أماكـن أخـرى ولتنحيـة القطاع الخـاص واسـتحواذ املزارعني الكبار عـى منافع معونات الدعم بشـكل 

غـي متناسـب. ويقـول كذلـك إن »التاريـخ مـيلء بأمثلـة عـى أن معونـات الدعـم الزراعيـة عـى املدخـالت متيـل إىل التوسـع إذ يكتشـف املزارعـون ومنتجـو 

املدخـالت واملـوردون وغيهـم مـن األطـراف املنتفعـة ذاتيـاً كيفية االسـتفادة مـن القواعد البيوقراطيـة ويف الكثي مـن األحيان مـن بيوقراطيات غـي مبالية ال 

متلك غي حوافز واهنة لرعاية أموال اآلخرين.« 

وقد فعل مثل هذه االستنتاجات فعله ضد االستخدام األوسع نطاقاً ملعونات املدخالت.

مـع ذلـك، كـام يشـي Chirwa وDorward، هنـاك مجـال كبـي لتحسـني اآلثـار عـرب التنفيـذ األفضـل والتكامـل مـع سياسـات تكميليـة. وميكـن ملعونـات 

املدخـالت املصّممـة واملنّفـذة جيـداً تحفيـز تحسـني اإلنتاجيـة مـن خـالل »تكثيـف« مدخـالت وأسـواق املخرجـات الريفيـة، وبالتـايل خفـض األسـعار الحقيقية 

لألغذيـة األساسـية وزيـادة األجـور. وميكـن أن يسـفر ذلـك عـن زيادة الدخـل الحقيقـي واألمن الغـذايئ لكل من املسـتفيدين وغـي املسـتفيدين. وباإلضافة إىل 

ذلـك، ومـن وجهـة نظـر التغـيات البنيويـة االقتصاديـة الطويلـة األجل، ميكـن للطلب املتزايـد عى السـلع الزراعية وغـي الزراعيـة والخدمات األعـى قيمة، إىل 

جانب اتساع قدرات عرض األرايض وقوة العمل الناجمة عن ارتفاع إنتاجية املحاصيل األساسية، تيسي التنمية االقتصادية.

 Agricultural input subsidies. The recent Malawi experience. Oxford, UK, Oxford University Press; .2013 .E. Chirwa and A. Dorward املصادر: استناداً إىل

A review of the international experience with fertilizer subsidies .2014 .W. Foster. غي منشورة.
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اإلطار 15

اآلثار املرتتبة عى األهداف والتصميم يف مشرتيات القطاع العام

تختلـف نظـم مشـرتيات ومخزونـات القطـاع العـام يف أهدافها وتصميمها وتسـعى إىل تحقيق أهـداف مختلفة واسـتهداف أنواع مختلفة مـن املنتجني. ويهدف 

بعـض الربامـج إىل دعـم أسـعار املنتجـني عـن طريق وضع أسـعار رشاء ُمدارة. ففي الهند، تتدخل الحكومة يف أسـواق القمح واألرز من خـالل نظام رشاء وتخزين 

وتوزيـع يقـوم يف اآلن معـاً بدعـم أسـعار املنتجـني وتوفي أغذية أساسـية للمسـتهلكني الفقراء بأسـعار مدعومة. ويف إكـوادور، تدير الحكومة مرشوع مشـرتيات 

وتوزيـع يوفـر أسـعاراً مدعومـة ملزارعـي األرز والـذرة. وقـد أعـادت نيكاراغـوا تنشـيط مـرشوع تجـارة الدولـة ENABAS، الـذي يقوم بـرشاء وتخزيـن وتوزيع 

الحبوب األساسية.

غـي أن هنـاك بدائـل للـرشاء بأسـعار ُمتحكًـم بهـا مع ضامن أسـواق أكرث اسـتقراراً للمنتجني املسـتهدفني. ففـي الربازيل، تسـتخدم األغذية التـي يتم رشاؤها 

مـن خـالل »برنامـج رشاء األغذيـة« جزئيـا لبناء احتياطي اسـرتاتيجي وجزئيـاً يف برامج األمن الغذايئ. وخالفاً لكثيين، تشـرتي الحكومة الربازيلية األغذية بأسـعار 

السوق وتراجع األسعار التي تشرتي بها من املزارعني باستمرار لتعكس األسعار يف األسواق املحلية.

ويختلـف مـدى وآثـار هـذه الربامـج عى أسـواق األغذية أيضاً تبعاً ملـا إذا كان الربنامج يتدخل يف مرحلـة الرشاء أو مرحلة االحتفاظ باملخـزون أو لدى طرحه 

يف األسواق.

ويتوقـف مـا إذا كانـت األسـواق تتأثـر أثنـاء مراحل الرشاء عى حجم تشـوه األسـعار الذي يتسـبب بـه برنامج املشـرتيات العامة. ويتوقف ذلـك بدوره عى 

حجم التدخل – أي نسبة املنتجات املشرتاة من قناة سوق معينة.

وميكـن أن تـؤدي الحاجـة إىل طـرح املخزونـات يف أسـواق محليـة أو دوليـة إىل مبيعـات بأسـعار أقـل مـن أسـعار السـوق، إما من خـالل قنـوات تجارية أو 

بعقـود بـني الحكومـات،. وميكـن أن يؤثـر توقيـت طرحهـا، خاصة إذا مل يكـن التنبؤ بها ممكناً فـال تؤخذ باالعتبار يف عمليـة اتخاذ قرارات التجار، عى مسـتويات 

األسعار وتقلبها تأثياً ذا شأن، عى الصعيد املحيل، وكذلك عى الصعيد الدويل إذا كان البلد منخرطاً يف التجارة الدولية انخراطاً كبيا.

وميكـن أن تكـون اآلثـار املرتتبـة عـى اسـتخدام املخـزون كبـية إذا مـا صـّدر املخـزون بعد أن يكون قد اشـرتي بسـعر أعى من أسـعار السـوق، بـدالً من أن 

يسـتهلك محليـاً. وبينـام ميكن أن يكون السـرتاتيجيات املشـرتيات مفعـول معونات الدعم، إالَّ أن هـذا املفعول ميكن أن يبطل بسـبب الرائب الضمنية الناجمة 

عن طرح املخزونات يف السوق، سواء كان هذا الطرح اسرتاتيجياً أم نتيجة سوء توقيت.

ولـذا ينبغـي النظـر يف آثـار عمليـات املشـرتيات واالحتفـاظ باملخزونـات العامة املرتتبة عـى التدفقـات التجارية يف ضوء محـددات متعددة تشـمل املراحل 

املختلفـة للعمليـة والتوقيـت وإمكانيـة التنبـؤ بالقـرارات التشـغيلية وشـفافيتها وبنيـة ووظائـف األسـواق التـي تشـرتى املخزونات منهـا وتلك التي تبـاع فيها، 

وأخيا وليس آخرا، استجابة املنتجني للتغيات يف العرض.

ويعنـي التعقيـد الضمنـي لربامـج املشـرتيات العامـة الحاجـة إىل درجـة عالية من التنظيـم واملهارة يف املؤسسـات العامة املسـؤولة. فقد تكـون التكلفة عى 

املاليـة العامـة كبـية، خاصـة إذا كانـت األسـعار املدفوعـة للمزارعني تتجاوز أسـعار السـوق. واسـتدامة هذه الربامج مسـألة حاسـمة األهمية، فهـي، أي الربامج، 

تعتمد عى توفر األموال من املالية العامة وعى اإلرادة السياسية، ويلزم توخي الحذر الجتناب جعل مداخيل املزارع تعتمد عى برامج حكومية محددة.

املصادر: املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة ومنظمة األغذية والزراعة 2013. مقرتح مجموعة الثالثة والثالثني: اتفاق مبكر بشأن عنارص مرشوع اتفاق الدوحة ملعالجة األمن الغذايئ. 

 Smallholder integration in changing .2013 .P Arias, D. Hallam, E. Krivonos and J. Morrison مذكرة إعالمية. سبتمرب/أيلول 2013. روما، منظمة األغذية والزراعة؛

food markets. منظمة األغذية والزراعة، روما.
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.4
أمناط دعم للزراعة متغية: دروس للمستقبل

إىل حـد مـا، تغطـي عـىل النقاشـات حـول مالءمـة األنـواع املختلفـة مـن 
السياسـة التجاريـة والسياسـات ذات العالقـة بالتجـارة التجربـة التاريخيـة 
السـتخدامها املتايـز مـا بـني البلـدان املتقدمـة والبلـدان الناميـة. فقد ميز 
الدعـم اإليجـايب الكبـي للمنتجـني الزراعـة يف البلـدان املتقدمـة النمو، بينا 
كان فـرض رضائـب ضمنيـة عـىل املنتجـني هـو القاعـدة يف العديـد مـن 

البلدان النامية.
وقـد تغـّيت تغـياً كبياً عـىل مدى السـنوات الــ 30 إىل 40 املاضية بنية 
الدعـم للزراعـة، مـن حيث املسـتوى اإليجايب أو السـلبي اإلجايل للتشـويه 

التي أحدثه الدعم ونوع الدعم املقدم.
 Anderson Kym وتقـّدم التحليـالت التـي قادهـا كيـم أندرسـون
واملتعاونـون معـه صـورة دراميـة لهـذه التغيـيات.65 ويبـني املؤلفـون 
باسـتخدام املعـدل اإلسـمي للمسـاعدة كمـؤرش بديـل ملسـتوى دعـم 
أسـعار املنتجـني أو مسـتوى الرضائـب املفروضـة عليهـا أنـه عـىل وجه 
اإلجـال انخفـض دعـم املنتجـني يف البلـدان املتقدمـة النمـو بحدة من 
الـذروة التـي بلغهـا يف منتصـف الثانينـات، يف حـني زاد دعـم البلدان 
إيجـايب  دعـم  حالـة  إىل  صافيـة  برضائـب  تتميـز  حالـة  مـن  الناميـة 

طفيف )الشكل 18(.
غـي أن االنخفـاض يف مـؤرش املعـدل اإلسـمي للمسـاعدة ال يعنـي أن 
املنتجـني يف البلـدان املتقدمـة النمـو يتلقـون اآلن دعـاً أقل مـا كان عليه 

يف املـايض66، بـل يعنـي فحسـب أن نـوع الدعـم تحـّول من ذاك الـذي يؤثر 
مبـارشة عـىل أسـعار املنتجـني )وينعكـس بالتـايل يف مـؤرش املعدل اإلسـمي 
للمسـاعدة( إىل سياسـات ال تؤثـر مبـارشة عـىل األسـعار وبالتـايل ال يجـري 
التقاطهـا بالقدر ذاته يف القياس التقليدي للمعدل اإلسـمي للمسـاعدة. ويف 
حـني اعتـر أن بعـض هذه األنـواع الجديدة مـن الدعم أدوات أقل تشـويهاً 
وأكـر كفـاءة، عـىل األقـل لتحقيـق األهـداف املعـارصة يف البلـدان املتقدمة 
النمـو، إالّ أن الضـوء قـد سـلط أيضـاً عـىل احتـاالت أن تكـون مشـوهة 

لإلنتاج. 
ورغـم أن االنخفاض يف اسـتخدام الدعم التشـويهي يف البلـدان املتقدمة 
النمـو كان وال يـزال تطـوراً مرحباً به أدى إىل خفض التشـوهات يف األسـواق 

العاملية لألغذية، كان هناك ما يثي قلقاً قويا:
مل يـؤد التحـول إىل دعـم أقـل تشـويها يف البلـدان املتقدمـة النمـو إىل 	 

انخفاض اإلنتاج الزائد؛
يف حـني انخفضـت الرضائـب السـلبية للزراعـة إىل حـد كبـي يف البلـدان 	 

التوجـه  أن  إال  األكـر(،  الناشـئة  االقتصـادات  األقـل يف  )عـىل  الناميـة 
اإليجـايب مل يصـل إىل الصفـر، وسياسـات الدعـم التـي أوجـدت ثغـرات 
األسـعار اإليجابيـة األخـية هـي مـن النـوع الـذي قـد يشـوه اإلنتـاج. 
كذلـك شـّكل تزايـد الدعـم الحكومـي يف البلـدان الناشـئة األكـر مصدر 
قلـق خـاص لبعـض املعلقـني، ذلـك أن كـر حجـم االقتصـادات املعنيـة 

صايف الدعم لقطاعات الزراعة يف البلدان ذات الدخل املرتفع والبلدان النامية

الشكل 18

مالحظة: يعرّف املعدل االسمي للمساعدة عىل أنه النسبة املئوية التي ترفع بها سياسات الحكومة الوطنية العوائد اإلجالية للمزارعني فوق املستوى الذي يتحقق دون تدخل.
املصدر:  Positive” or “negative” trends in support to agriculture? .2015 .S. Nelgen“ عرض تقدميي ملشاورة غي رسمية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن السياسات التجارية الداعمة لألمن 

الغذايئ، 20-21 أبريل/ نيسان 2015، منظمة األغذية والزراعة، روما.
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يعنـي أن مـن املرجـح أن تؤثـر برامجها لقطـاع الزراعة فيهـا عىل بلدان 
أخرى.

غـي أنـه عندمـا يجري بحـث األثر املحتمل لهـذه التوجهـات عىل األمن 
الغذايئ، هناك عدد من العوامل التي ينبغي النظر فيها:

الوجهـات إجاليـة، بينـا تختلف أمنـاط التغـي يف صايف الدعـم اختالفاً 	 
كبـيا حسـب البلـد، كـا يتبـني بالنسـبة للبلـدان النامية يف الشـكل 19، 
وحسـب السـلعة. ففي املجمل، تتلقى السـلع املسـاة بيضاء – القطن 
والسـكر والحليـب – وبعـض املنتجـات الحيوانيـة دعـاً كبـيا، بينـا ال 
تـزال تفـرض رضائـب عـىل سـلع أخـرى، منوذجيـاً، املنتجـات االسـتوائية 

مثل زيت النخيل والفول السوداين والنب.
يختلـف تكويـن املعـدل اإلسـمي للمسـاعدة بـني البلـدان، فهو يشـمل 	 

تأثـيات كل مـن سياسـات الحـدود وسياسـات الدعـم املحـيل. وتؤثـر 

سياسـات الدعـم املحيل أساسـاً عىل توفـر األغذية من خـالل آثارها عىل 
زيـادة اإلنتـاج املحـيل. عـىل النقيض من ذلـك، يكون لدعم األسـعار من 
خـالل سياسـات الحـدود، مثـل التعرفـات الجمركيـة، تأثـي مبـارش عـىل 
األسـعار، مبـا يف ذلـك تلـك التـي يواجهها املسـتهلكون، ما ميكـن أن يحّد 

من النفاذ االقتصادي للمستهلكني. 
يف بعـض البلـدان الناميـة، هنـاك عامـل ثالـث يحـدد آثـار وجهـة 	 

الدعـم األكـر إيجابيـة هـذه، هـو وجـود فجـوة تنميـة يف السـوق.67 
الكفـاءة يف نظـم األغذيـة  الفجـوة إىل أوجـه قصـور  وتشـي هـذه 
املحليـة التـي تعمـل مبثابة مثبطـات إضافيـة عـىل مسـتوى املُنِتجني. 
وهـي تنجـم عـن مجموعـة من العوامل مبـا يف ذلك اختالالت أسـعار 
الـرصف وارتفـاع تكاليـف التسـويق بسـبب محدوديـة االسـتثار يف 
البنيـة التحتيـة والرضائـب املخفيـة. وقد تراوحت فجـوات التنمية يف 

مستويات الدعم تتفاوت تفاوتاً كبياً فيام بني البلدان النامية

الشكل 19

املصدر: Positive” or “negative” trends in support to agriculture? .2015 .S. Nelgen“ عرض تقدميي ملشاورة غي رسمية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن السياسات التجارية الداعمة لألمن 
الغذايئ، 20-21 أبريل/ نيسان 2015، منظمة األغذية والزراعة، روما.
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السـوق، مقاسـة كمتوسـط التكلفـة التـي متثلهـا أوجـه القصـور يف 
الكفـاءة يف سالسـل القيمـة املحليـة للمنتجـني، يف عينـة مـن البلدان 
األفريقيـة جنـوب الصحـراء من حـوايل 10 إىل 17 يف املائـة بني عامي 
2006 و2010. وتسـلط الفجـوة الضـوء عـىل املكاسـب املحتملـة أو 
وفـورات التكلفـة التـي ميكـن تحقيقهـا إذا مـا بذلـت االسـتثارات 
الالزمـة واتخـذت اإلجـراءات الكافيـة لخفـض التكلفـة. وقـد يكـون 
لفجـوة تنميـة السـوق أثـر كبـي عىل فعاليـة التدخـل السياسـايت، إذ 
الدعـم.  التـي أوجدتهـا سياسـات  الحوافـز اإليجابيـة  تلغـي عمليـاً 
ونتيجـة لذلـك، ال ترتجـم الحاية أو يرتجم الدعـم بالرضورة إىل حافز 

للمنتجني.
وقـد جعلـت الـدالالت السـلبية ملسـتويات الدعـم العاليـة يف البلـدان 
املتقدمـة النمـو مـن الصعـب عـىل املعلقـني املحاججـة دفاعـاً عن اسـتخدام 
دعـم أكـر إيجابيـة يف البلـدان النامية. والواقـع أن توجـه زيـادة مسـتويات 
الدعـم املقـدم للمنتجـني الزراعيـني يف بعـض البلـدان الناميـة أثـار االنزعـاج. 
ومـن بـني املجموعـة الواسـعة مـن املخـاوف حـول هـذا التوجـه اإلرساف يف 
واملنافـع  للفسـاد،  املجـال  وإتاحـة  الشـحيحة،  املوازنـة  مـوارد  اسـتخدام 
الرتاجعيـة التـي تحـايب كبـار املنتجـني، واالسـتخدام غـي املسـتدام للمـوارد 
للتجـارة،  مشـوهة  املقـّدم  الدعـم  طبيعـة  تكـون  أن  واحتـال  الطبيعيـة، 
واستشـهد بهـذه املخـاوف مـن يحاججـون ضـد زيـادة اسـتخدام سياسـات 

الدعم.

ومـن الصعـب إنـكار أن هـذه السياسـات تتعـارض اآلن مـع األهـداف 
املعـارصة لكثـي مـن البلـدان املتقدمـة، لكـن الحجج ضـد اسـتخدامها متيل 
إىل التغـايض عـن التقـدم الـذي أحـرز نحـو تحقيق األهـداف األصليـة التي 
توخيـت منهـا عندمـا أدخلـت قبـل بضعة عقـود مضـت، خاصة تلـك التي 
كانـت ترمـي إىل زيـادة اإلنتاجيـة الزراعيـة. ويف حـني أن مـن الواضـح أن 
االسـتخدام املنفلـت لهـذه السياسـات قد يلحـق رضراً بالبلد الـذي ينفذها، 
إالّ أن افـرتاض أن السياسـات غـي املالمئـة للبلـدان التي متلـك اآلن قطاعات 
زراعـة تجاريـة تتسـم بالكفـاءة هـي أيضـا غـي مالمئـة لبلـدان مسـتويات 
التنميـة فيهـا وأهدافهـا السياسـاتية مختلفـة متامـاً أمـر مضلـل، وميكـن أن 

يسفر عن توجيه سياسايت يسء.
لـذا، إذا كان يـراد اغتنـام فرص تنفيذ سياسـات تدعم اعتـاد تكنولوجيا 
أكـر دقـة يعكـس  نقـاش  الـرضوري إجـراء  معـززة لإلنتاجيـة، فـإن مـن 
كلهـا  الناميـة  البلـدان  تزيـد  وال  املختلفـة.  الناميـة  البلـدان  احتياجـات 
مسـتويات الدعـم مـع ارتفـاع الدخـل، وذلـك يف كثـي مـن األحيـان إما ألن 
قطاعـات الزراعـة فيهـا أكر تجارية وتنافسـية أو ألنها ال تشـّغل غي نسـب 
متدنيـة مـن القـوى العاملـة. أمـا بالنسـبة للبلـدان التـي لديهـا قطاعـات 
زراعـة يف مرحلـة مبكـرة مـن التتجـي، حيـث تعمـل منافـذ السـوق املحيل 
بافتقـار إىل الكفـاءة وحيـث ال تتوفـر أدوات إدارة املخاطـر أو تكـون هـذه 
األدوات غـي فّعالـة، فينبغـي أال ترفـض سياسـات الدعـم املحـيل املعـززة 

اإلنتاجية دون تفكي.
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.5
محددات اسرتاتيجيات التجارة الوطنية

أوضـح البحـث يف الجـزء الثـاين كيـف أن تجـارة املنتجـات الزراعيـة األكـر 
انفتاحـاً ميكن أن تسـاعد عىل تحسـني حالـة األمن الغذايئ يف البلـدان. وأثار 
البحـث يف محـددات السياسـة التجارية والسياسـات ذات العالقـة بالتجارة 
املالمئـة يف الجـزء الثالث أسـئلة بشـأن كيف تُفتح التجارة وبأيـة رسعة. وإذا 
مـا جـرى تبنـي منظـور طويل األجل، تبني أن هذه األسـئلة ترتبـط بال فكاك 
بالقـرارات املتعلقـة مبتى تدعم زيـادات اإلنتاجية الزراعيـة وبأنواع التدخل 

الذي يستخدم.

دور السياسة التجارية ■

ينبغي أال تسـتخدم السياسـة التجارية كأداة رئيسـية لتصحيح السـوق التي 
تحـول دون زيـادة إنتاجيـة اإلنتـاج الزراعي و/أو االسـتثار يف أنشـطة ذات 
قيمـة أعـىل. فمثـالً، اسـتخدمت الحايـة التجاريـة لتعويض قطـاع الزراعة 
عـن أسـعار الـرصف املغـاىل يف قيمتها دون حل املشـكلة األساسـية، التي قد 
تكـون مرتبطـة باختـالل تـوازن املاليـة العامـة والتـوازن النقدي. مـع ذلك، 
قـد يلـزم لفـرتة محـددة مـن التدخـالت الراميـة إىل تعزيـز االسـتثارات 
االسـتقرار  لتوفـي  الحـدود  حايـة  مـن  مـا  مسـتوى  لإلنتاجيـة،  املعـززة 
أوجدتهـا  التـي  للحوافـز  إيجابيـاً  االسـتجابة  مـن  لتمكينهـم  للمنتجـني 
التدخـالت. مـن هنـا، السـؤال هـو متـى وليـس مـا إذا كان ينبغـي للبلـدان 
فتـح قطاعاتهـا الزراعيـة لقدر من املنافسـة أكر. وينشـأ العديد من الحجج 
لصالـح تحقيـق مزيـد مـن االنفتـاح أو ضـد ذلـك مـن مسـألة التسلسـل 

الزمني هذه.
إن هنـاك مـا يـرر أن يكـون الهـدف الطويـل األجـل هـو نظـام تجـارة 
زراعيـة أكـر ليرالية، تلعب فيـه الحواجز التجارية، أن وجـدت، دوراً ضئيالً 
يف معادلـة أو خفـض املخاطـر املرتبطـة مبسـتويات مناسـبة مـن اسـتثار 
القطـاع الخـاص يف الزراعـة. غي أن ذلـك يعود إىل أن مـن املتوقع أن تعمل 
األسـواق )املدخالت والتسـليف واملخرجات، مبا يف ذلك أدوات إدارة مخاطر 
كافيـة( عـىل نحو كاف عىل املـدى الطويل، فال تكون التدخـالت الحكومية، 

عدا عن الضوابط التنظيمية، مطلوبة.
بالتزامـن مـع  أمـا يف حالـة عـدم وجـود أسـواق جيـدة األداء، ورمبـا 
تدخـالت للدولـة موجهـة أخـرى، قـد يكـون لنظـام سياسـة تجاريـة أقـل 
ليراليـة دور يف بلـدان ال تـزال قطاعـات الزراعـة فيهـا غـي متطـورة، مثلـا 
كان لـه دور يف االقتصـادات األكر تقدمـاً اآلن عندما كانت يف املراحل األوىل 
مـن التنميـة. وتبـني أبحـاث حديثـة العهـد أن مسـتويات دعـم إيجابيـة 
للقطـاع األويل تـؤدي إىل نواتج أفضل يف معظم أبعـاد األمن الغذايئ )التوفر 
ضـارا.68  الرضائـب  فـرض  يكـون  بينـا  واالسـتخدام(  الحصـول  وإمكانيـة 

وعندمـا تبـدأ األسـواق تعمـل بقـدر مـن التنافسـية أكـر، قـد يكـون مـن 
املناسـب تحريـر السياسـة التجاريـة الزراعيـة إلطـالق املزيـد مـن إمكانات 

النمو الزراعي.
وال تطـرح هـذه الحجـج لدعم سياسـات تجارية حائية شـاملة، ولكنها 
تعكس إدراك أن مرحلة التحول الزراعي حاسـمة يف تحديد سياسـة التجارة 
الزراعية املالمئة والسياسـات ذات الصلة بها وأن شـكالً من أشـكال التدخل 
املـوارد  تخصيـص  إعـادة  لضـان  مبكـرة  مراحـل  يف  مطلوبـاً  يكـون  قـد 
املطلوبة. ومـن املسـلم بـه أيضـاً أن دور السياسـة التجاريـة سـيحتاج إىل 

تغيي مع نضوج قطاع الزراعة.

إدارة املخاطر والضامنات ■

يف وضـع اسـرتاتيجيات التجـارة، يتعلـق اعتبـار آخـر بدميومـة الحايـة أو 
الدعـم. يف هـذا التقريـر، كان الرتكيـز عىل اسـتخدام سياسـات إدارة التجارة 
الطويلـة األجـل، بـدالً مـن سياسـات ردود الفعـل عـىل صدمـات قصـية 
األجـل. مـن هذا املنظـور الطويل األجل، مـن املهم األخـذ باالعتبار املخاطر 
التـي يواجههـا املنتجـون واآلليـات التـي ميلكهـا املنتجـون للتخفيـف مـن 
وطـأة هـذه املخاطـر. وقـد يتعـرض املنتجـون يف قطاعـات الزراعـة غـي 
املتطـورة إىل حـد كبـي لـواردات أقـل تكلفـة وقـد يكونـوا غـي قادرين عىل 
التقـدم إىل املسـتوى التـايل مـن التتجـي، فـال تبـذل اسـتثارات يف اإلنتـاج 
لألسـواق. يف مثـل هـذه السـياقات، قـد يكـون مـن املناسـب توفـي حايـة 
معتدلـة نسـبياً طويلـة األجـل، رمبـا كجزء مـن تعرفـة خارجية مشـرتكة مع 

بلدان رشيكة عىل مستويات مشابهة من التنمية.
أمـا يف القطاعـات األكـر منـواً التـي تكـون يف وضـع ميكنها من املنافسـة 
لكنهـا تفتقـر إىل أدوات إلدارة مخاطـر مـا يـرتك املنتجـني عرضـه للصدمات 
العارمـة(، قـد توفـر مسـتويات منخفضـة مـن  )مثـل موجـات االسـتياد 
القيـام  إلتاحـة  يكفـي  للمخاطـر  تخفيفـاً  بضانـات  املرتبطـة  الحايـة 
باالسـتثارات الالزمة. غي أن من املهم يف هذا السـياق مالحظة أن املخاطر 
ال تنجـم فحسـب من التعرض لألسـواق الدوليـة، ففي الواقع متيل األسـواق 
املحليـة إىل أن تكـون أكـر تقلبـاً مـن األسـواق العامليـة بسـبب حجمهـا 

األصغر نسبيا.
ويف االقتصـادات التـي تكـون حتـى أكر نضجـاً، يرجح أن تكـون الحجج 
املؤيـدة للحايـة أو الدعـم عـىل أسـاس املخاطـر التـي تشـكلها األسـواق 
الدوليـة أضعف. ففـي هـذه االقتصـادات، قد يسـفر توفـي أدوات تخفيف 
للمخاطـر مدعومـة عـن مسـتويات اسـتثار مرتفعـة عـىل نحو غـي مالئم 

واحتفاظ باملوارد يف القطاع وما يرتتب عىل ذلك من إنتاج فائض.
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مـن  مزيـد  تحقيـق  إىل  الراميـة  التجاريـة  االسـرتاتيجيات  تصميـم  يف 
االنفتـاح، مـن املهـم ضـان االسـتقرار يف أنـواع التدخـالت التـي تنّفـذ. 
ويحـذر هـذا املتطلـب من إدخال تغيـيات جذرية يف السياسـة التجارية 
والسياسـات ذات العالقـة بالتجـارة. واألمثلـة عـىل تحـوالت رسيعـة يف 
االسـرتاتيجية التجاريـة ناجحـة قليلـة ومتباعدة. والبلـدان التي ترشع يف 
إصالحـات جذريـة، ترتـد يف كثـي من األحيـان برسعة إىل الوضع السـابق 

أو إىل ما هو أسـوأ من ذلك، أي إىل مسـتويات تدخل أعىل.
إن تحسـني الدعـم عـن طريـق السياسـة التجاريـة عمليـة طويلـة 
األجـل تتطلـب توجيـه التطـور التدريجي للسياسـة التجاريـة وتعزيز 
تيسـي  يف  أهميـة  ذات  املؤسسـات  الداعمة. وهـذه  املؤسسـات 
التغيـيات الرضوريـة يف التدخـل، ذلك أن الحاجـة إىل الدعم وأهدافه 

تتغـي أثنـاء عمليـات التحـول البنيـوي. غـي أن مـن املهـم التمييز بني 
بالتجـارة  العالقـة  ذات  واألنشـطة  تدريجيـاً  تتطـور  التـي  األهـداف 

وبني تناسـق هذه األهداف – قابلية التنبؤ بها.
واسـتقرار التدخالت السياسـاتية أمـر هـام. فاملنتجـون يسـتجيبون 
بـني  الفجـوة  ملسـتويات األسـعار ولتوقعـات األسـعار وليـس لحجـم 
األسـعار عـىل الحـدود واألسـعار املحليـة. ويؤثـر ميـل الحكومـة إىل 
التدخـل بطريقـة غي مخططـة يف توقعات املنتجـني ويخفض حافزهم 
عـىل االسـتثار يف زيـادة مسـتويات اإلنتاجيـة )اإلطـار 16(. هكذا، قد 
يكـون اتسـاق التدخالت السياسـاتية هامـاً قدر أهمية حجـم التدخل. 
وينبغـي إعطـاء أولويـة لبنـاء الثقـة بـني الحكومـة والقطـاع الخـاص، 
وتلـك عمليـة طويلـة األجـل تشـمل سياسـات مـن الحكومـة متسـقة 
ميكـن التنبـؤ بهـا والتزامـاً مـن القطـاع الخاص بتنميـة تجاريـة طويلة 

األجل.69

اإلطار 16

التدخالت السياساتية املخصصة تخفض حوافز التجارة داخل اإلقليم 

أحد املحددات األساسـية يف زيادة التجارة داخل اإلقليم هو اسـتمرار مشـاركة القطاع الخاص يف تنمية السـوق واسـتثاره فيه. ولكن، يف العديد 
مـن البلـدان يف رشق وجنـوب أفريقيـا، ال تشـجع بيئـات األعـال التجاريـة املفتقرة إىل اليقني املشـاركة واالسـتثار، ويعزى ذلك أحيانـاً كثية إىل 
مخـاوف الحكومـات إزاء املخاطـر املتعلقـة باألمـن الغـذايئ نتيجـة زيـادة االنفتاح عـىل التجـارة وإىل تأثيات السياسـات التي نفـّذت للتخفيف 
مـن هـذه املخاطـر عـىل نشـاط القطاع الخاص. فمثـالً، قد تؤدي مخـاوف تجاه حالة تـوازن األغذية بحكومـة معينة إىل تقييد صـادرات األغذية 
األساسـية بـدون إعطـاء مهلـة كافيـة. فـإذا كان مصـدرو القطاع الخاص قد أبرموا عقوداً لتوريد سـلعة معينة ملشـرتين يف بلد مسـتورد، قد تؤدي 
تلـك القيـود إىل خسـائر كبـية، سـواء مالية أم من ناحية السـمعة. وتقلل هذه الخسـائر اسـتعداد املصدريـن إلبرام عقود يف املسـتقبل واحتال 
اسـتثارهم يف البنـى التحتيـة املتعلقـة بالسـوق، مبـا يف ذلـك التخزيـن، الالزم لتوسـيع حجـم التجارة. وقـد تكون لقيـود التصدير املفاجئـة أيضاً 

آثار خطية عىل األمن الغذايئ للبلدان املستوردة التي تعتمد اسرتاتيجياتها لألمن الغذايئ عىل الواردات لتلبية الطلب املحيل عىل األغذية.
لقـد اتجهـت الحكومـات وال تـزال إىل التدخـل من خالل سياسـات التجارة والسـوق الوطنيـة التي زادت املخاطر املرتبطة باألسـعار بالنسـبة 
للمنتجـني والجهـات الفاعلـة يف سلسـلة القيمـة مـا بعـد اإلنتـاج، ما يـؤدي بالتايل إىل خفـض االسـتثارات الخاصـة يف كل من اإلنتـاج يف املزرعة 
والبنيـة التحتيـة لألسـواق خـارج املزرعـة. وبقيـام الحكومـات بذلـك، تكـون قد قيّـدت النمو املسـتدام يف التجـارة اإلقليمية الـذي تتطلبه تهدئة 

املخاوف التي يسعون إىل التصدي لها.
ويف كثـي مـن األحيـان، ال تكـون األدوات السياسـاتية ذاتهـا هـي التـي تسـاهم يف عدم اليقني، بـل الطريقة غي املتسـقة واألقل شـفافية التي 
تنفـذ بهـا. ويتطلـب التصـدي لهـذه الحالـة أن تكون الحكومـات عىل ثقة من كونها قـادرة عىل ضان تحقيـق األهداف املتعلقـة باألمن الغذايئ 

عر استخدام أكر شفافية لكل من تدخالت القطاع العام والُنهج القامئة عىل السوق.
وتتطلـب زيـادة الثقـة تعزيـز األدلـة عىل مزايـا األدوات البديلة القامئة عىل السـوق يف السـياقات املختلفة واملراحل املختلفة مـن التحول إىل 
بيئـة سياسـاتية أقـل اعتـاداً عـىل السـلطة االستنسـابية للحكومـات وعـىل مزايا املزيج املناسـب مـن األدوات السياسـاتية واألسـواق خالل هذه 

املرحلة االنتقالية، باإلضافة إىل تحسني الحوار وتنمية القدرات عىل توليد رغبة أصحاب املصلحة يف اعتاد هذه األدوات.

 Food staple market volatility and food security in Eastern and Southern Africa: what role .2015 .J.A. Morrison and A. Sarris :املصدر

 for intra-regional trade and market policy? In African Development Perspectives Yearbook. Volume 18: Africa’s progress in regional and global

 Institute for World Economics and International Management (IWIM) ،برمين، أملانيا ،economic integration. 
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يف حـني أن التجـارة ليسـت بالـرضورة ضـارة لألمـن الغـذايئ، إالّ أن زيـادة 
االنفتـاح عـىل التجـارة ميكـن أن تشـّكل لبعـض البلـدان، خاصـة تلـك التي ال 
زالـت عنـد مسـتويات تنميـة مبكـرة، تحدياً كبـياً وتنطوي عـىل مخاطر عىل 
األمـن الغـذايئ عىل املدى القصي إىل املتوسـط، إذا ما أدخـل االنفتاح التجاري 
دون أن ترافقـه مجموعـة مـن السياسـات املصممـة لتخفيـف اآلثار السـلبية 
الناجمـة عـن تحريـر التجارة. ومـن ناحيـة أخـرى، قد يفـرض اسـتخدام قدر 

أكر من الحاية تحديات لألمن الغذايئ ويشكل مخاطر عليه.
هكذا ينبغي أن تناسـب مجموعة السياسـات التي تشـمل إصالحات 
تجاريـة احتياجـات التنمية االقتصاديـة واالجتاعية الشـاملة وأولويات 
البلـد املعنـي. ولذا من املهـم أن تؤخذ باالعتبار اآلثـار املمكنة للتغيات 
يف السياسـات التجاريـة عـىل القطاعـات اإلنتاجيـة املختلفـة، مبا يف ذلك 
الزراعـة، وحيـز املاليـة العامـة املتوفـر لتقديـم خدمـات القطـاع العـام 
الحيويـة وشـبكات األمـان للتصـدي لشـواغل األمن الغـذايئ وهذا يعني 
ضمنـاً أن البلـدان ينبغـي، يك تعالـج احتياجاتهـا مـن التنميـة باسـتمرار 
السياسـاتية  تتبنـى نظـرة عامـة أفضـل لجميـع األدوات  وانتظـام، أن 
املتاحـة لهـا وأن تـزن إيجابيـات وسـلبيات كل منها، مبـا يف ذلك تكاليف 

التنفيذ والرصد ومدى سهولتها.
باالعتبـار  السياسـات  مزيـج  يأخـذ  أن  ينبغـي  للزراعـة،  بالنسـبة 
خصائـص القطـاع يف كل بلـد. فمثـالً، يف البلـدان التـي يسـتأثر فيهـا 

سـكان الريـف بحصـة كبـية مـن السـكان، ويهيمـن املزارعـون مـن 
أصحـاب الحيـازات الصغـية عـىل اإلنتـاج الزراعـي، ينبغـي أن تكـون 
مجموعـة السياسـات مختلفـة متامـاً عـن تلـك التـي يف البلـدان التـي 
يرتكـز فيهـا قطـاع الزراعـة يف مـزارع كبـية تتميـز بكثافـة راس املـال 
والتكنولوجيـا. وبشـكل مشـابه، إذا كانـت األرس املعيشـية من أصحاب 
الحيـازات الصغـية تسـتحوذ عـىل الحصـة الغالبـة من األرس املعيشـية 
التـي تعـاين انعـدام األمـن الغذايئ، قـد يكـون للتدابي التي توفـر فرصاً 
وحوافـز لزيـادة اإلنتـاج دور حاسـم، يف حـني إذا كانـت غالبيـة مـن 
يعانـون الجـوع مـن الفقـراء مـن سـكان املـدن، قـد يكـون االنفتـاح 
التجـاري، إىل جانـب اتخـاذ تدابـي داعمـة للدخـل موجهـة للمنتجـني، 

محبذاً أكر.
إن فهـم األهـداف النهائيـة التـي تهـدف السياسـات )التجاريـة أو 
الزراعية أو غيها( إىل تحقيقها بالغ األهمية، وينبغي توضيح املكاسـب 
للفائزيـن  املسـبق  والتحديـد  الالحقـة  التوزيعيـة  واآلثـار  املتوقعـة 
والخارسيـن ولتدابـي التكيـف، كتنميـة املهـارات وخلـق الوظائـف ملـن 

يتأثرون سلبا.
وال تحـدث صياغة اسـرتاتيجيات التجارة وتصميم السياسـة التجارية 
والسياسـات ذات العالقـة بالتجـارة يف فـراغ. قـد ال تكـون السياسـات 
املوضوعـة مـن منظـور وطني أنسـب من وجهـة نظر جاعيـة إقليمية 
أو عامليـة. ويجـري بحث اآلثار املرتتبة عىل عمليات السياسـات األوسـع 

نطاقا يف الجزء الرابع.
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تجـري حاليـاً إعـادة تعريـف نظـم الحوكمـة التي تؤثـر عىل التجـارة واألمن 
الغـذايئ عـر خطـة التنمية ملـا بعد عـام 2015، وعـر عمليـات إقليمية مثل 
الرنامـج الشـامل للتنميـة الزراعيـة يف أفريقيـا وإعـالن ماالبـو املرتبـط بهـا، 
وعـر تعزيـز الحـوار والتنسـيق عـىل املسـتوى الوطني. وتفـرض التغيـيات 
التـي أحدثتهـا إعـادة التعريـف هـذه تحديـات وتوفـر فرصاً جديـدة لوضع 

نظام تجاري متعدد األطراف.
مبـارشة عـىل حيـز  املحللـني  انتبـاه  يرتكـز  مـا  كثـياً  بينـا  ذلـك،  مـع 
السياسـات التـي توفرهـا االتفاقات التجارية، فشـل املفاوضـون حتى اآلن يف 
إيجـاد أرضيـة مشـرتكة للتوفيـق بـني مفهـوم السـيادة الوطنيـة وبـني توفـي 
نظـام تجـارة عاملـي يضمـن أال يلحق كل بلـد، يف سـعيه إىل تحقيق مصالحه 

الوطنية، الرضر ببلدان ثالثة دون داع.
يف هـذا الجـزء األخـي من التقريـر، يجري النظـر إىل الروابط بـني التجارة 
واألمـن الغـذايئ مـن خالل عدسـة العمليـات التي توجـه النقاش السياسـايت 
وصنـع القـرار يف مجـايل التجـارة والزراعـة والتـي تحـدد يف نهايـة املطـاف 
فعالية السياسـة التجارية والسياسـات ذات العالقة بالتجارة يف املسـاهمة يف 
القضـاء عـىل الجـوع وانعـدام األمـن الغـذايئ. وقـد عانـت حوكمة التجـارة 
كافـة  عـىل  العمليـات  هـذه  بـني  الروابـط  ضعـف  مـن  الغـذايئ  واألمـن 
الضعـف  نقـاط  و فاقمـت  والوطنـي.  واإلقليمـي  العاملـي   – املسـتويات 
هذه االفتقـار إىل االتسـاق بـني األولويـات والنهج املتصلة بالتجـارة وجعلت 
مـن الصعـب توفـي إطـار عاملـي لتوجيـه اإلجـراءات املتخـذة عـىل الصعيد 
الوطنـي. ويف نهايـة املطـاف، أثـرت وال تزال عىل قدرات البلـدان عىل صياغة 

سياسات واسرتاتيجيات تجارية متسقة تدعم األمن الغذايئ.
يبحـث الجـزء الرابـع أوالً اإلطـار املتعدد األطـراف الذي ينبغـي أن تصاغ 
السياسـات التجاريـة الوطنيـة فيـه. ويف التسـليم بالصعوبـات التـي تكتنـف 
تحديـد مواطـن مرونـة مفيـدة وذات صلـة يف سـياق متعدد األطـراف، يركز 
هـذا الجـزء بعـد ذلك عـىل نقاط الضعـف يف نظم الحوكمة عـىل الصعيدين 
العاملـي والوطنـي والفـرص املتاحـة لتعزيـز هـذه النظـم. وقـد ييـرس هـذا 
تجاريـة  لسياسـات  اسـتنارة  أكـر  للتجـارة  واسـتخداماً  تحديـدا  البحـث 
وسياسـات ذات عالقـة بالتجـارة مناسـبة لتحقيـق األهـداف الوطنيـة مـع 

إدراك اآلثار الجانبية املحتملة عىل املجتمع العاملي.

رسائل رئيسية ■

توفـر اتفاقيـة منظمـة التجـارة العامليـة بشـأن الزراعة األسـاس لتحسـني 	 
املتعـددة  التجـارة واألغذيـة  نظـم  الغـذايئ يف  األمـن  مفصلـة شـواغل 

األطراف.
حسـب معظـم التدابـي التقليديـة، متلـك البلـدان النامية حيزاً سياسـاتياً 	 

هامـا، لكـن تحديـد هـذا الحيـز يحتـاج إىل توضيـح حسـب االحتياجات 
املحددة لكل بلد.

سيسـاهم تحويل االهتام من إيجابيات وسـلبيات سياسـات محددة إىل 	 
الزراعيـة  السياسـات  حوكمـة  عمليـات  يف  الضعـف  نقـاط  معالجـة 
والسياسـات ذات العالقـة بالتجـارة يف تحسـني تحديـد حيـز السياسـات 

املطلوبة واستخدامها املناسب.
سـيزيد بنـاء تـآزرات بـني الزراعـة وعمليـات وضـع السياسـات املتصلـة 	 

الغـذايئ،  األمـن  اتسـاق سياسـات  املسـتويات جميعهـا  بالتجـارة عـىل 
وميكـن الحكومـات الوطنية من تحسـني التـوازن بني األولويـات يف وضع 
السياسـات التجاريـة، وييـرس تعبئـة التمويـل لتنفيـذ هـذه األولويـات، 

ويحسن االمتثال لألطر التجارية اإلقليمية والعاملية.

الجزء الرابع
نحو حوكمة محّسنة للتجارة واألمن الغذايئ
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.1
األمن الغذايئ يف النظام التجاري املتعدد األطراف70

معالجـة األمن الغذايئ يف مشـهد تجارة األغذية الزراعية والسياسـات  ■
املتغي

تقـع االتفاقـات التجاريـة يف صلـب نقـاش األمـن الغـذايئ والتجـاري إذ أنهـا 
تحـدد قواعـد السياسـات الوطنيـة للتجـارة والزراعـة، التي – كـا وصفنا يف 
القسـم السـابق – تلعـب دوراً أساسـياً يف تحديـد نواتـج األمن الغـذايئ. وقد 
كانـت اتفاقيـة منظمـة التجـارة العامليـة بشـأن الزراعـة، التـي نتجـت عـن 
»جولـة أوروغـواي« للمفاوضـات التجاريـة املتعـددة األطـراف، أول محاولة 
لالتفـاق عـىل مجموعة شـاملة من الضوابط عىل سياسـات التجـارة الزراعية 
املفاوضـات  20، بـدأت  املـادة  يف  منصـوص  هـو  وكـا  األعضـاء.71  للـدول 
تنفيـذ  فـرتة  نهايـة  قبـل  الزراعيـة  التجـارة  إصـالح  عمليـة  ملواصلـة 
مـن »جولـة  العملية. وأصبحـت هـذه املفاوضـات يف وقـت الحـق جـزءاً 
الدوحـة« للمفاوضـات التجاريـة املتعددة األطراف التي أطلقـت عام 2001. 
وقـد أصبحـت العالقـة بـني قواعـد التجـارة واألمـن الغـذايئ عنـرصا مركزيـاً 

تتزايد أهميته يف هذه الجولة من املفاوضات.
وواقـع أن قواعـد التجـارة تؤثـر عـىل األمـن الغـذايئ أمـر تنوه به رسـمياً 
ديباجـة اتفاقيـة منظمـة التجـارة العامليـة بشـأن الزراعـة، التي تشـي إىل أن 
»االلتزامـات مبوجـب برنامـج اإلصـالح ينبغـي أن يُلتـزم بها بطريقـة منصفة 
بـني الـدول األعضـاء جميعهـا، مع مراعاة الشـواغل غي التجاريـة، مبا يف ذلك 
األمـن الغـذايئ ]...[«، وهـو مذكـور رصاحـة يف العديـد مـن أحـكام هـذا 
االتفـاق، مبـا يف ذلـك »قـرار مراكـش«.72 تنـوه بـه أيضـاً املـادة 10-4، التـي 
تحـدد معايـي التفريـق بـني املعونـة الغذائيـة الدوليـة املرشوعـة ومعونات 
عمليـة  تحـدد  التـي   ،12 للصادرات؛ واملـادة  املخفيـة  الحكوميـة  الدعـم 
التشـاور لتنفيـذ قيود عـىل التصدير أو فرض محظـورات عليه؛ واملرفق الثاين 
الـذي يضـع رشوط املخزون العـام لألغذية وبرامج معونـة األغذية املحلية.73 
ويُعالـج األمـن الغـذايئ بشـكل محـدد كجزء مـن واليـة الدوحـة، التي تنص 
عـىل رضورة »املعاملـة الخاصـة الفّعالـة عملياتيـاً للبلـدان الناميـة لتمكينها 
مـن أن تأخـذ بالحسـبان بفعاليـة احتياجاتهـا التنمويـة، مبـا يف ذلـك األمـن 

الغذايئ والتنمية الريفية«.74 
وتحـدد مسـاهمة التجـارة يف األمـن الغـذايئ لـكل بلـد جزئيـاً بالضوابط 
التـي تفـرض عـىل سياسـات البلـدان األخـرى، ولكـن أيضـا بحيز السياسـات 
للبلـد ذاته املسـموح به مبوجـب قواعد منظمة التجـارة العاملية. ويف اتفاقية 
منظمـة التجـارة العامليـة بشـأن الزراعـة، توفر للبلـدان النامية أوجـه مرونة 

محددة ملساعدتها عىل تحقيق أهداف األمن الغذايئ )الجدول 6(.
وعـىل الرغـم مـن وجـود أوجه مرونـة كبية من خـالل هذه األحـكام، ال 
زال هنـاك نقـاش مسـتمر حول مـا إذا كانت ضوابط اتفاقيـة منظمة التجارة 
العامليـة بشـأن الزراعـة عموماً مالمئـة للبلدان النامية التي تسـعى إىل تعزيز 

التنميـة الزراعيـة واألمـن الغذايئ فيهـا.75 ومن بني الحجج الشـائعة حجة أن 
قواعـد منظمـة التجـارة العامليـة الحاليـة تقيـد حيز سياسـات البلـدان التي 
تعـاين االفتقـار إىل األمـن الغـذايئ الذي ميّكنها مـن بناء اسـتقاللها من ناحية 
األمـن الغـذايئ، والـذي قـد يتطلـب يف حالـة بعـض البلـدان تقديـم الدعـم 

للزراعة و/أو حاية األسواق املحلية.
وهنـاك شـاغل آخـر هو أن قواعد منظمـة التجارة العامليـة مل تعد مالمئة 
يف سـياق أسـعار منتجـات زراعيـة أعـىل وأكـر تقلباً. وكـا هـو موضـح يف 
الجـزء األول، يختلـف النظـام الغـذايئ العاملـي اليـوم عـا كان عليـه يف عـام 
2001 عندمـا أطلقـت »جولـة الدوحـة«. والحجـة هـي أن للتغيي يف سـياق 
األسـعار يف السـوق العاملـي نتائـج هامـة جـداً بالعالقـة مـع الطريقـة التـي 
تصـاغ بهـا شـواغل األمن الغـذايئ يف مفاوضات منظمـة التجـارة العاملية وأن 
بيئـة السـوق املتغـية هـذه ينبغـي أن تنعكـس يف املفاوضـات التجاريـة 

الراهنة.
وأخـياً، جـرت مفاوضـات اتفاقية منظمة التجـارة العاملية بشـأن الزراعة 
يف إطـار جيوسـيايس مختلـف متامـاً عا يسـود اليـوم. ووجهة نظر الشـال-
الجنـوب التـي تم تبنيهـا لوضع القواعد املتعـددة األطراف للتجـارة الزراعية 
تبتعـد بتزايـد عن الحقائـق الراهنة. فتجارة الجنوب- الجنـوب تزداد أهمية. 
وباإلضافـة إىل ذلـك، بينـا ينخفض الدعم الزراعي يف بلـدان منظمة التعاون 
والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، فإنـه مـا زال ينمـو برسعـة يف عـدد مـن 
البلـدان الناميـة املتوسـطة الدخـل األكر.76 ومبـا أن قواعد التجـارة التي نظر 
إليهـا عـىل أنهـا ذات فائـدة للبلـدان املتقدمـة النمـو ستسـتخدمها البلـدان 
الناميـة بتزايـد، مـا سـيؤثر عىل عالقاتهـا التجارية، فإن سـؤال حيز سياسـات 

من هو الذي يجري النظر فيه سيصبح أكر إلحاحاً من أي وقت مىض.

محدوديـات النظـام التجـاري املتعـدد األطـراف يف معالجـة األمـن  ■
الغذايئ

تسـعى قواعـد منظمـة التجـارة العامليـة إىل حـل مشـكلة عمـل جاعـي.77 
وينشـأ مثـل هذه املشـاكل عندمـا تنتج بلدان، تسـعى بعقالنيـة إىل تحقيق 
مصالحهـا الذاتيـة، نواتـج أقـل فائـدة مرغوبة من تلـك التي ميكـن تحقيقها 
السياسـة  مفـردة  بلـدان  تسـتخدم  وعندمـا  التعـاوين.  العمـل  خـالل  مـن 
التجاريـة كأداة سياسـة محليـة لدعم اإلنتـاج الخاص بها وتحقيق االسـتقرار 
يف أسـواقها املحليـة، فإنهـا قد تكون أفضـل حاالً عىل املـدى القصي. أما عىل 
املـدى الطويـل، فيمكـن أن يكـون لهـذه األعـال – خاصـة عندما تقـوم بها 
بلـدان تجاريـة كـرى – أثـر تتابعـي عندمـا تـرد بلدان أخـرى باتخـاذ تدابي 
تعويضيـة، مـا قـد يعني أن تجعـل النتيجـة النهائية البلـدان املعنية جميعها 

أسوأ حاالّ.
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وميكـن أن ترتتـب عـىل محـاوالت بلـد معـني حاية نفسـه ضـد تقلبات 
األسـعار املسـتوردة وتحقيق االسـتقرار لألسـعار املحلية زيادة زعزعة أسـعار 
السـوق العامليـة لجميـع البلـدان التجاريـة األخـرى. ويف كثـي مـن األحيـان، 
يتجاهـل النقـاش حول حيز السياسـات اآلثـار الجانبية السـلبية التي تحدثها 
سياسـة بلـد واحـد عىل البلـدان األخرى، ما قد يؤثر سـلباً عـىل األمن الغذايئ 

لهذه البلدان.
إن منظمـة التجـارة العامليـة تحتـل موقعـاً متميـزاً يف عـارة العالقـات 
الدوليـة، إال أن مـن غـي الواقعـي ومـن غـي املناسـب أيضـا توقع أن توسـع 
املنظمـة نطاق مسـؤولياتها ليشـمل كافة املسـائل ذات الصلـة. وهذا يجعل 
مـن األهميـة مبكان بحث إمكانية اسـتخدام العمليات غـي التجارية األخرى 
لالتفـاق عـىل أهـداف مشـرتكة وتشـاركية ولتحديد مزيـج السياسـات الالزم 

لتعزيز دور التجارة يف املساهمة يف األمن الغذايئ.
كذلـك فـإن النظـر يف عمليـات غـي تجاريـة أفضـل أيضـاً مـن النظـر يف 
بدائـل للنظـام التجـاري املتعـدد األطراف، مثـل االتفاقات التجاريـة الثنائية 
أو اإلقليميـة، التـي تعتـر بتزايـد عـىل أنهـا توفـر إمكانيـات لخلـق حيـز 
سياسـات لألمـن الغـذايئ بديـل، رغـم أنهـا ال تقدم غـي حلول جزئيـة فقط. 
وتشـمل اتفاقـات التجـارة اإلقليمية األحـدث عهداً املنتجـات الزراعية، لكن 

قضايـا مثـل معونـات الدعـم ال ميكـن التفـاوض عليهـا إال يف مفاوضـات 
متعـددة األطـراف، فـا مـن بلد واحد ميكـن أن يوافق عىل ضبط اسـتخدام 
معونـات الدعـم الزراعيـة يف إطـار اتفاق تجـارة إقليمـي دون ضانات من 
أن البلـدان الكبـية األخـرى تقبـل بضوابـط ماثلـة. وعالوة عـىل ذلك، فإن 
التحديـات السياسـية التي تجابـه الحصول عىل موافقـة ترشيعية ملثل هذه 
االتفاقـات قـد ال تكـون أقـل كثـياً مـن تلـك التـي تجابـه املصادقـة عـىل 
صفقـة تجـارة متعـددة األطـراف. كـا أن اتفاقـات التجـارة اإلقليميـة تثـي 
بحكـم  ألنهـا،  األطـراف  املتعـدد  التجـاري  للنظـام  منهجيـة  قضايـا  أيضـا 
تعريفهـا، متيـز ضـد البلـدان خـارج االتفـاق املعنـي. وإذ يجـري التفـاوض 

بشأن اتفاقات إقليمية كرى، ستصبح هذه املشكلة أكر إلحاحا.

الجدول 6

األحكام الخاصة باملرونة للبلدان النامية األعضاء يف االتفاق بشأن الزراعة التابع ملنظمة التجارة العاملية

إن إعانات االستثامر التي تكون عادة متاحة للزراعة، وإعانات املستلزمات الزراعية املتاحة عامة للمنتجني ذوي الدخل املنخفض أو املادة 2-6
املفتقرين إىل املوارد، والدعم لتشجيع التنويع بعيداً عن زراعة املحاصيل املخدرة غي الرشعية، معفية من االلتزامات بخفض الدعم املحيل 

رفع النسبة املئوية للحد األدىن من التزامات مقياس الدعم الكيل مبوجب هذه الفقرة بـ10 يف املائة )مقارنة بخمسة يف املائة لألعضاء املادة 6-4 )باء( 
اآلخرين(. 

معدل أدىن لخفض التزامات إعانة التصدير عى إنفاق امليزانية والكميات التي تستفيد من تلك اإلعانات. املادة 9-2 )باء( 

خالل فرتة التنفيذ، مل يكن ينبغي للبلدان النامية أن تقطع التزامات بشأن إعانات معينة للتصدير: اإلعانات الرامية إىل خفض تكاليف املادة 4-9
تسويق املنتجات الزراعية املصدرة، وتقديم رسوم عى النقل الداخيل عى الشحنات املصدرة أدىن من رسوم الشحنات الداخلية. 

إعفاء البلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية من رضورة العناية الواجبة بتأثيات املوانع والقيود املفروضة عى التصدير عى األمن املادة 2-12
الغذايئ لألعضاء اآلخرين املستوردين، وإخطار ومشاورة األعضاء اآلخرين املستوردين بشأن تلك اإلجراءات. 

الرشط العام بأن تنعكس املعاملة الخاصة واملميزة يف االلتزامات املقطوعة مبوجب االتفاق بشأن الزراعة.  نفذ ذلك فيام خص الوصول إىل املادة 1-15 
السوق ودعم الصادرات وااللتزامات بالدعم املحيل عرب فرض التزامات بالخفض تبلغ ثلثي النسبة املفروضة عى البلدان املتقدمة، بحسب 

ما تجسده جداول التنازالت وااللتزامات التابعة لكل عضو. 

عى البلدان النامية أن تتحى باملرونة الكافية لتطبيق التزامات التخفيض عى فرتة تصل إىل عرش سنوات.  ليس مطلوباً من البلدان األقل املادة 2-15 
منواً قطع التزامات بالتخفيض.

تشي إىل "القرار بشأن التدابي املتعلقة بالتأثيات السلبية املمكنة للربنامج اإلصالحي عى البلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية". يلحظ املادة 16 
القرار عدة آليات لضامن معاملة خاصة للبلدان األقل منواً والبلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية، مثل الوصول املحسن إىل التسهيالت 

االستثامرية وتحديد مستويات للمعونات الغذائية الكافية. 

تعترب الربامج الحكومية الرامية إىل تكوين املخزون لغايات األمن الغذايئ، ذات التشغيل الشفاف واملتاميش مع املعايي املنشورة رسمياً، امللحق 2
فضالً عن الربامج املحلية للمعونة الغذائية والدعم، من تدابي "الصندوق األخر".

مالحظة: AMS =مقياس الدعم اإلجايل.

املصدر: Articulating trade concerns related to food security in multilateral trade rules .2015.A. Matthews. ورقة معلومات أساسية أعدت لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية 2015–2016 
روما، منظمة األغذية والزراعة.
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.2
الحيز السياسايت املتاح للبلدان النامية

مـن بـني األسـئلة الحاسـمة التـي تتخلـل النقـاش بشـأن متطلبـات ضوابـط 
اتفاقيـة منظمـة التجـارة العامليـة بشـأن الزراعـة السـؤال املتعلـق بأوجـه 
املرونـة التـي لـدى البلـدان لتنفيـذ السياسـات ضمـن القيـود العامـة التـي 
تفرضهـا الضوابـط التـي تسـعى إىل ضان وجود نظـام تجارة عاملـي موثوق 

يعمل جيداً تنتفع منه البلدان جميعها.

وال شـك أن مسـألة مـا إذا كان حيـز السياسـات القائـم كافيـاً ومناسـباً 
مسـألة مثـية للجـدل. ويـرى البعـض أن اتفاقيـة منظمـة التجـارة العامليـة 
بشـأن الزراعـة تتيـح للبلدان النامية حيز سياسـات أكر مـن كاف، وأن اتفاقاً 
جديـداً ال يحتمـل أن يقيّـد هـذه البلدان، حتـى يف غياب أوجـه املرونة التي 
توفرهـا أحـكام املنتجـات الخاصة املقرتحـة وآلية الضانـات الخاصة. واقرتح 

الحيز السياسايت للتعرفة الزراعية غي املستخدم حسب مجموعات البلدان، 2013

الشكل 20

املصدر: Articulating trade concerns related to food security in multilateral trade rules .2015 .A. Matthews. ورقة معلومات أساسية أعّدت لحالة أسواق السلع الزراعية لعام 2015 – 2016. 
روما، منظمة األغذية والزراعة، عىل أساس بيانات منظمة التجارة العاملية عن التعرفات.
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الجزء الرابع – نحو حوكمة محّسنة للتجارة واألمن الغذايئ

آخـرون أن قياسـات حيـز السياسـات تخفـق يف التمييـز بـني الحيـز املتوفـر 
والحيـز الـذي هـو يف الواقـع مفيـد أو ذو معنـى لبلـد معـني. ويسـاهم هذا 
االختـالف يف املنظـورات إىل حـد كبـي يف الصعوبـات التي تجابـه التوصل إىل 

اتفاق.
تفـرض اتفاقيـة منظمـة التجـارة العامليـة بشـأن الزراعة قيـوداً عىل حيز 
سياسـات كافـة أعضـاء منظمة التجـارة العامليـة، مبا يف ذلك البلـدان النامية، 
يف إطـار كل ركـن من أركانها: الوصول إىل األسـواق والدعم املحيل واملنافسـة 

يف التصدير.

الوصول إىل األسواق ■

يتحـدد حيـز السياسـات املتوفـر فيـا يتعلـق بالوصـول إىل األسـواق بحدود 
التعرفـات الجمركيـة  امللزمـة التي يلتـزم أعضاء منظمة التجـارة العاملية بأال 
يتجاوزوهـا. وعنـد النظر يف النمط اإلجايل لبنية متوسـط حـدود التعرفات، 

يـرز تسلسـل هرمـي واضـح. ففـي املتوسـط، لـدى أقـل البلـدان منـواً أعىل 
البلـدان  يف  فهـي  األدىن  التعرفـات  النامية؛ أمـا  البلـدان  تليهـا  التعرفـات، 
املتقدمـة النمـو. ولكـن عندمـا تُفحـص التعرفـات املطبقة فعالً، يتبـني أنه ال 
يوجـد تقريبـاً أي فـرق بـني املجموعـات الثـالث. ونتيجـة لذلـك، يبـدو يف 
املتوسـط أن لـدى البلـدان األقـل منـواً والبلـدان الناميـة عـىل حد سـواء حيز 
سياسـات غـي مسـتخدم )الفـرق بـني متوسـط تعرفاتهـا املطبقـة وحـدود 

التعرفات( أكر كثيا ما لدى البلدان املتقدمة )الجدول 7 والشكل 20(.
غـي أن النظـر يف املعـدالت قد يكون مضلـالً، ذلك أن هنـاك تبايناً كبياً 
ضمـن هـذه الفئـات. وليـس تبايـن الحـاالت القطريـة يف هـذه التجمعات 
الواسـعة مرتبطـاً بـأي معايي واضحـة، مثل مسـتوى التنمية، بـل هو ناجم 
حـدود  بهـا  وضعـت  التـي  الطريقـة  يف  التاريخيـة  االختالفـات  عـن 
التعرفات. فقـد ربـط بعـض البلـدان تعرفاتـه يف بدايـة اتفاقيـة منظمـة 
التجـارة العامليـة بشـأن الزراعـة عنـد املعـدالت املطبقـة يف حينـه أو عـىل 
أسـاس التعرفـات. أمـا البلـدان التـي تبنت خيـار تطبيق سـقف االلتزامات 

الحيز السياسايت للتعرفة الزراعية غي املستخدم حسب مجموعات البلدان، 2013
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)للتعرفـات غـي املقيـدة سـابقا(، فقـد تبنت يف جـداول التزاماتهـا خيارات 
مختلفـة جـداً. ويتعـني عـىل األعضـاء الذيـن انضمـوا إىل منظمـة التجـارة 
العامليـة بعـد عـام 1995 تقديـم تعرفـات حـد أدىن كجـزء مـن اتفاقـات 

انضامهم.
بصـورة إجاليـة، يبـدو أن األدلـة تبـني أن تعرفـات منظمـة التجـارة 
العامليـة مل تكـن عامـالً رئيسـياً يف تقييـد قـدرة البلـدان الناميـة والبلـدان 
األقـل منـواً عـىل وضـع تعرفاتهـا املطبقـة منـذ أن دخلـت اتفاقيـة منظمـة 
التجـارة العامليـة بشـأن الزراعة حيـز النفاذ.78 ويبـدو أن التعرفـات امللزمة 
للعديـد مـن البلـدان حـددت عـىل مسـتويات عالية مبـا فيه الكفايـة تتيح 
ملعظـم البلـدان الناميـة االحتفـاظ باملرونة الالزمـة لتطبيـق التعرفات عىل 

املستوى الذي تريده.

غـي أن اسـتخدام املتوسـطات يخفـي حقيقـة أن حيـز السياسـات عـىل 
مسـتوى التعرفـة الفرديـة قـد يكـون محـدوداً، وقـد يكـون ذلـك مشـكلة 
بالنسـبة للمنتجـات التي تعتر حساسـة أو اسـرتاتيجية لألمـن الغذايئ. فحيز 
السياسـات عنـد خـط التعرفـة الفرديـة يعتمـد اعتـاداً بالغـاً عـىل السـلعة 

األساسية املعنية والبلد املعني.79
ولـذا، ميكـن أن تكـون قياسـات حيـز السياسـات للوصـول إىل األسـواق 
مضللـة. فليـس التحـدي الرئيـي للبلدان النامية توفر حيز سياسـات، مقاسـاً 
بالفجـوات بـني التعرفـات املطبّقة وحدود التعرفات امللزمـة، قدر ما هو صلة 
حيـز السياسـات ذاك بإمكانيـة قيـام البلد املعنـي باسـتخدامه بطريقة تعزز 

أمنه الغذايئ.
امللزمـة  التعرفـات  حـدود  بـني  الفجـوة  اسـتخدام  صعوبـة  زالـت  وال 
والتعرفـات املطبّقـة كحيـز يعـّدل مـن خاللـه مسـتوى التعرفـات – إمـا ألن 
التعرفـات هـي بالفعـل مسـتوى الحـدود امللزمـة أو قريبـة منـه، أو ألن 
االسـتخدام األطول أجالً للفجوة سـيلحق رضراً باملسـتهلكني، أو ألن استخدام 
الفجـوة إشـكايل مـن الناحيـة الترشيعيـة – عامـالً يف طلـب العديـد مـن 
البلـدان الناميـة أداة مثـل آليـة الضانـات الخاصـة لتوفـي مرونـة إضافيـة 
متكنهـا من اسـتخدام حيز السياسـات يف مجـال الوصول إىل األسـواق لتعزيز 
أمنهـا الغـذايئ عنـد الحاجـة. وتوفـر مثـل هـذه اآلليـة شـبكة أمـان تتيـح 
للبلـدان الناميـة رفـع التعرفـات  الجمركيـة مؤقتـاً للتعامـل مـع االرتفاعات 
الحـادة يف حجـم الـواردات أو انخفاضـات األسـعار املرتبطة بها. غـي أن آلية 
التـي يتعـني  الضانـات الخاصـة ال تـزال مثـية للجـدل بسـبب الـرشوط 
اسـتيفاؤها قبـل أن يحـّل اسـتخدامها والعالجـات التـي ميكـن اللجـوء إليهـا 

عندئذ.
لقـد بـنّي عمـل سـابق قامـت بـه منظمـة األغذيـة والزراعـة80 أنـه ميكن 
ربـط العديـد مـن العوامـل بالزيـادات الحـادة يف الواردات. وتشـمل هـذه 
عوامـل خارجيـة، مثـل معونـات الدعـم التي تقدمهـا بلدان أخـرى أو تقلب 
األسـعار العامليـة، وعوامـل داخليـة، مثـل بنية السـوق الداخـيل أو األحداث 
الجويـة القصـوى. ويف هـذا الصـدد، وكـا تبـني تجربـة الضـان الخاصـة 
القامئـة، ال ينبغـي توقع أن تسـتخدم البلدان النامية آليـة الضانات الخاصة 
تلقائيـاً كلـا متخضـت زيـادة حـادة يف الـواردات. وميكـن أن تكـون آليـة 
مصممـة تصميـاً جيـداً أداة مفيـدة للغايـة يف الجهـود التـي تبـذل لخدمة 
أهـداف األمـن الغـذايئ، ويف الوقت ذاتـه توفر املزيد من قابلية التنبؤ بشـأن 

استخدام حيز السياسات للدول األعضاء النامية املستوردة.

اإلطار 17

اتفاقيـة منظمـة  أمثلـة عـن سياسـات معفـاة مبوجـب 
التجارة العاملية بشأن الزراعة

للدعـم  اإلجـاميل  القيـاس  التزامـات  مـن  املعفـاة  السياسـات  تشـمل 

والتدريـب  البحـوث  مثـل  عامـة،  خدمـات  األخـر  اإلطـار  مبوجـب 

التحتيـة  والبنيـة  والرتويـج  والتسـويق  واألمـراض  اآلفـات  ومكافحـة 

وتوطـني املزارعـني واإلصـالح الزراعـي والتنميـة الريفيـة وتأمـني سـبل 

العيـش الريفيـة، واملخزونات العامـة ألغراض األمن الغـذايئ، ومعونات 

أمـان  وشـبكات  الدخـل  وتأمينـات  الدخـل  ودعـم  املحليـة،  األغذيـة 

الدخل، واملدفوعات البيئية، واإلغاثة من الكوارث الطبيعية.

وتتمتـع البلـدان الناميـة )باسـتثناء الصـني( بأوجـه مرونـة إضافية، 

مثـالً مبوجـب أحـكام التنميـة )املـادة 6-2(. ومبوجـب هـذه األحـكام، 

ميكـن أن تسـتبعد بلـدان ناميـة معينـة مـن حسـابات مجمـوع القياس 

عمومـاً  املتاحـة  الحاليـة  االسـتثامر  دعـم  معونـات  للدعـم  اإلجـاميل 

للزراعـة، ومعونـات دعـم املدخـالت الزراعيـة املتاحـة عـادة للمنتجـني 

مـن ذوي الدخـل املنخفـض أو املنتجـني املفتقريـن للمـوارد، والدعـم 

لتشجيع التنويع بعيداً عن زراعة محاصيل املخدرات غي املرشوعة.

الجدول 7

البنى املتوسطة للتعريفات الزراعية، بحسب مجموعات البلدان الرئيسية، 2013

متوسط الحيز السيايس غي املستغلمتوسط التعريفات الجمركية املطبقة متوسط التعريفات الجمركية املثبتة

)النسبة املئوية( 

73.515.358.1البلدان األقل منواً

54.315.039.3البلدان النامية

31.416.115.2البلدان املتقدمة

املصدر: Articulating trade concerns related to food security in multilateral trade rules .2015 .A. Matthews. ورقة معلومات أساسية أعدت من أجل حالة أسواق السلع الزراعية 
2015–2016. روما، منظمة األغذية والزراعة. بناء عىل بيانات منظمة التجارة العاملية بشأن التعريفات الجمركية.
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الجزء الرابع – نحو حوكمة محّسنة للتجارة واألمن الغذايئ

الدعم املحيل ■

إن النهـج العـام التفاقيـة منظمة التجارة العاملية بشـأن الزراعـة فيا يتعلق 
بالدعـم املحـيل هـو ضبـط التدابـي التـي تعتـر مشـوهة لإلنتـاج والتجـارة، 
دون فـرض أيـة قيـود عـىل سياسـات يعتـر أنهـا ال تحـدث تأثيات مشـوهة 
للتجـارة أو أن هـذه التأثـيات يف حدها األقىص طفيفة. وتشـمل السياسـات 
املعفـاة )اإلطـار 17( يف اإلطـار األخـرض تدابـي تفـي مبتطلـب أال تكـون لهـا 
تأثـيات مشـوهة عـىل التجـارة أو اإلنتـاج أو تكون تأثياتهـا القصوى طفيفة 
والتـي تفـي باملعايـي املحـددة املبينـة يف املرفق 2 مـن االتفاقيـة. وباإلضافة 
إىل التدابـي التـي يشـملها اإلطـار األخـرض، هنـاك فئتـا تدابـي دعـم محـيل 

أخريـان معفيتـان مـن التزامـات التخفيـض مبوجـب املـادة 6 مـن االتفاقية: 
تدابـي إمنائيـة معينـة يف البلـدان الناميـة )املـادة 6-2(؛ ومدفوعـات مبارشة 
معينـة مبوجـب برامـج الحـد مـن اإلنتـاج يف اإلطـار األزرق )املـادة 5-6(. 
ومعفـاة أيضـاً من التخفيض ما تسمى مبسـتويات الحـد األدىن للدعم )املادة 
7-2 »ب«(.81 وتُضبـط سياسـات عـدم اإلعفـاء مـن خـالل التزامـات عـىل 

أساس  مقياس الدعم االجايل.
ويتحـدد حيـز السياسـات فيـا يتعلـق بالدعـم املحـيل بحـق البلـد يف 
إعفـاء مدفوعـات مبوجـب بعـض السياسـات عنـد احتسـاب مقيـاس الدعم 
االجـايل الراهـن لديـه، وحسـب حجـم حـدود القيـاس اإلجـايل للدعـم 

املوضوعة له.

اإلطار 18

قيود الحد األدىن مبوجب إطار االتفاق بشأن الزراعة 

تندرج كافة السياسات غي املستثناة من التزامات التخفيض يف اإلطار الربتقايل وتخضع اللتزامات التخفيض عى أساس مقياس الدعم االجاميل .

يف البلـدان الناميـة، السياسـات الخاصـة مبنتـج محـدد التـي تبلـغ قيمتهـا أقـل مـن 10 يف املائـة من قيمة بـاب املزرعـة إلنتاج البلـد املعني من ذلـك املنتج 

معفـاة مـن احتسـاب مقيـاس الدعـم االجـاميل  )8.5 يف املائـة للصـني، و5 يف املائـة للبلـدان املتقدمـة النمو(. وبشـكل مشـابه، تعفـى السياسـات الخاصة مبنتج 

محـدد التـي تبلـغ قيمتهـا أقـل مـن 10 يف املائة من القيمة اإلجاملية لإلنتـاج الزراعي يف البلد املعنـي )8.5 يف املائة للصني، و5 يف املائة للبلـدان املتقدمة النمو(. 

أمـا أعضـاء منظمـة التجـارة العامليـة الذيـن ال يفـرض حـدٌّ أعـى عى القياس اإلجـاميل للدعم لديهـم فال يحق لهـم تقديم دعم مشـوه لإلنتاج والتجـارة إال عى 

مسـتويات الحـد األدىن. وتعتـرب هـذه البلـدان ممتثلـة اللتزاماتهـا مـا دام دعمهـا الخاص مبنتـج محدد ودعمها غـي املحدد مبنتـج ال يتجاوزان معاً مسـتوى الحد 

األدىن.

والصيغـة املسـتخدمة حاليـاً الحتسـاب دعـم أسـعار السـوق هو أخذ الفرق بني السـعر املوّجه وسـعر مرجعـي خارجي ثابت عى أسـاس األعـوام من 1986 

إىل 1988 ورضب هذا الفرق بكمية اإلنتاج املؤهل لتلقى الدعم.

ويعني التفاعل بني صيغة االتفاق بشـأن الزراعة لحسـاب دعم أسـعار السـوق الناتجة عن اسـتخدام األسـعار املوجهة وبني االرتفاع الزائد كثياً يف مسـتوى 

األسـعار يف األسـواق العامليـة مقارنـة بالفـرتة القاعديـة التـي ينـص عليهـا االتفاق بشـأن الزراعة يف منتصـف الثامنينيـات أن البلـدان النامية قد تخـل بالتزامات 

الدعم املحيل حتى عندما تحدد أسعارها املوجهة عى مستويات أقل من أسعار السوق العاملية الحالية.

املصدر: مستمد من Articulating trade concerns related to food security in multilateral trade rules .2015 .A. Matthews. منظمة األغذية والزراعة، روما..

الجدول 8

الحيز السياسايت الخاص بالدعم املحيل يف االتفاق بشأن الزراعة

 األرقام التدابي غي املعفيةالتدابي املعفيةاألعضاء
)مطلع عام 2015(

األعضاء ذوو مستويات االلتزام املقررة 
ملقياس الدعم الكيل املقيد 

مطلوب منها االمتثال ملعايي اإلعفاء 
املحددة  

 

مطلوب منها عدم تخطي مستويات 
االلتزام املقررة ملقياس الدعم الكيل 

املقيد )املادة 2-3( 

15 بلداً متقدماً
17 بلداً نامياً 

البلدان بدون مستويات مقررة لاللتزام 
مبقياس الدعم الكيل املقيد

مطلوب منها عدم تخطي مستويات 
الحد األدىن املعينة  

4 بلدان متقدمة
96 بلداً نامياً

مالحظات: بالنسبة إىل البلدان ذات مقياس الدعم الكيل املقيد، ميكن لكمية الدعم التي كانت لتذهب باتجاه ذلك الحد أن تخفض مبوجب إعفاءات الحد األدىن تتعلق بالدعم الخاص 
باملنتجات وغي الخاص باملنتجات.

AMS = مقياس الدعم اإلجايل.

املصدر: Articulating trade concerns related to food security in multilateral trade rules .2015 .A. Matthews. ورقة معلومات أساسية أعدت لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية 2015–2016 
روما، منظمة األغذية والزراعة.
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حالة أسواق السلع الزراعية 2015–2016

ولـدى بعـض البلـدان حـد أعـىل عـىل مجمـوع مقيـاس الدعـم االجايل 
الحـايل كجـزء من جدول التزاماتـه ملنظمة التجارة العامليـة. ويف حالة معظم 
البلـدان الناميـة، يُقـرص الدعـم املشـوه للتجـارة عـىل كميات الحـد األدىن يف 

إطار التزاماتها باتفاقية منظمة التجارة العاملية بشأن الزراعة )الجدول 8(.
وقـد يكـون الحـد األدىن مقيّـداً للغاية السـتخدام دعم أسـعار السـوق يف 
البلدان النامية بسـبب الطريقة التي يحتسـب بها دعم أسـعار السـوق عند 
تحديـد مقيـاس الدعـم االجـايل ملنتج ما )اإلطـار 18(. ومل تطرح مسـألة أثر 
الصيغة املسـتخدمة الحتسـاب دعم سـعر السـوق يف قواعد منظمة التجارة 
العامليـة خـالل السـنوات األوىل مـن اتفاقيـة منظمة التجـارة العاملية بشـأن 
الزراعـة أو عندمـا أطلقـت »جولـة الدوحـة« يف عـام 2001، ذلـك أن التغيي 
يف املتوسـط اإلسـمي لألسـعار الزراعية العاملية كان محدوداً بني عامي 1986 
و2003. ولكـن منـذ ذلـك الحـني، أصبحـت الصيغـة أكـر تقييـداً بسـبب 
االرتفـاع الحاد يف األسـعار اإلسـمية لألغذية يف العـامل. ويف حني ال يبلّغ معظم 

البلدان النامية عن اسـتخدام سياسـات مشـوهة للتجارة أو عن اسـتخدامها 
عنـد الحـد األدىن، ال زال بعض االقتصادات الناشـئة يزيـد دعمه. غي أن هذه 
املعلومـات  تفسـي  بسـبب  الحـاالت  بعـض  يف  مضخمـة  تبـدو  الزيـادات 
يف  السـوق  أسـعار  دعـم  لحسـاب  املسـتخدمة  الصيغـة  يف  املتضمنـة 

البلد املعني.
منـذ أن أدخـل االتفـاق بشـأن الزراعـة، حوجـج أن الضوابـط التنظيميـة 
للدعـم املحـيل فعالـة يف خفـض مقـدار الدعم املحيل املشـوه للتجـارة الذي 
السياسـاتية  النمـو. وقـد سـاهمت اإلصالحـات  البلـدان املتقدمـة  تقدمـه 
مسـاهمة كبـية يف خفـض أدوات الدعـم األكـر تشـويها للتجـارة يف البلدان 
األعضـاء يف منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، لكـن بعـض 
االنخفـاض الظاهـري يف الدعـم املحـيل كان تجميليـاً، مثـالً، عندمـا ال يسـفر 
االقتصـادي  الدعـم  املوجهـة عـن أي تخفيـض حقيقـي يف  األسـعار  إلغـاء 
للمزارعـني ألن الحايـة التعرفيـة ظلت دون تغيي تقريبـا. ويف حاالت أخرى، 

اإلطار 19

خيارات لضبط القيود عى الصادرات

كانـت لـردود الفعـل السياسـاتية لبعـض البلـدان املصدرة الرئيسـية عندما واجهـت ارتفاع وتقلب األسـعار آثار هامة عى إمـدادات األغذية، وبالتـايل عى األمن 

الغـذايئ لعـدد مـن البلـدان الناميـة املسـتوردة الصافيـة لألغذيـة. وقد ثبت أن القيـود عى التصدير تفاقـم إىل حد كبي اآلثار السـلبية عى األمـن الغذايئ عندما 

تحدث زيادة غي متوقعة ورسيعة يف أسعار األغذية األساسية، كام أنها أضعفت سمعة األسواق الدولية كمصدر لألغذية ميكن التعويل عليه.

والضوابـط التـي تفرضهـا منظمـة التجـارة العامليـة عـى القيود عى الصـادرات مجال يتبـدى فيه بوضوح »نقـص التنظيـم« أو »العجز التنظيمـي«، ذلك أن 

هـذه الضوابـط ال تحـدد تحديـداً مناسـباً الظـروف التـي ميكن فيها اسـتخدام القيـود الكمية وال تنظـم الرائب عى الصـادرات. وتنص املـادة الحادية عرش من 

االتفـاق العـام بشـأن التعرفـات الجمركيـة والتجـارة )الغـات( لعـام 1994 أن الـواردات والصـادرات ميكـن أن تقّيـد أو تعـاق، ولكـن فقـط عـن طريـق الرسـوم 

والرائـب، أمـا اسـتخدام األدوات السياسـاتية املخّفضـة للصـادرات األخـرى، مثـل نظـم الحصـص أو تراخيـص التصديـر، فـال يسـمح بهـا )الفقـرة 1 مـن املـادة 

الحاديـة عـرشة(. ويخفـف الحظـر عى اسـتخدام القيود الكميـة يف حالة »حظر أو تقييد للصادرات مطبـق مؤقتاً ملنع أو تخفيف نقص حاسـم يف املواد الغذائية 

أو غيهـا مـن املنتجـات األساسـية للطـرف املتعاقـد املصـّدر )املـادة الحاديـة عـرشة الفقـرة 2 )أ(. ومبـا أن »أوجه النقص« الحاسـمة غـي محددة بوضـوح، يرتك 

للبلدان حيز واسع لصنع القرار السيايس بشأن قيود التصدير، بينام تفتقر إىل حيز ميكنها من تقييد الواردات.

لتجنـب اآلثـار السـلبية عـى عـدة بلـدان ناميـة مسـتوردة صافيـة لألغذية، سـيكون من املفيـد وضع إطـار تنظيمي يحكـم اسـتخدام القيود عـى التصدير. 

ولكـن رغـم القلـق الـذي نشـأ يف السـنوات األخـية عـى نطاق واسـع فيام يتعلـق بالحاجـة إىل إدخال ضوابـط ملنظمة التجـارة العامليـة أكرث رصامة عـى القيود 

عى الصادرات، مل يتم التوصل حتى اآلن إىل أي اتفاق بهذا الشأن.

وقـد حـدد Anania سـتة خيـارات بديلـة لتعديـل الضوابط الحالية عى القيود عى صادرات السـلع الزراعية يف حال ارتفاع األسـعار الدوليـة فجأة وبرسعة، 

تعرض أدناه بالرتتيب التصاعدي آلثارها عى الحيز السياسايت يف البلدان املصدرة:

إعفاء الصادرات الخاصة برشاء األغذية التي تقدمها املنظامت الدولية للتوزيع كمعونات أغذية من القيود؛	 

تحسـني إمكانيـة إنفـاذ الضوابـط املوجـودة بتوضيـح الـرشوط الـواردة يف أحكام االتفاق العام بشـان التعريفـات الجمركيـة والتجارة الغات الحالية للسـامح 	 

باستخدام القيود عى الصادرات؛

الحـد مـن آثـار الرائـب عـى الصادرات والقيـود عى األسـواق العاملية بجعل اسـتخدام القيود عى الصـادرات مرشوطاً بالنسـبة املئوية مـن اإلنتاج املحيل 	 

للسلع املحددة التي تصّدر؛

حظر استخدام القيود، عدا الرائب، عى الصادرات إىل البلدان الفقية املستوردة الصافية لألغذية؛	 

تطبيق ضوابط أكرث رصامة عى للقيود عى الصادرات والرائب عى الصادرات؛	 

تحقيق التساوق التام يف تنظيم القيود عى الواردات والقيود عى الصادرات.	 

 Agricultural export restrictions and the WTO: what options do policy-makers have for promoting food security? ICTSD .2013 .G. Anania :املصدر

Programme on Agricultural Trade and Sustainable Development، ورقة مسائل رقم. 50. جنيف، سويرسا، املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة.
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اسـتبدلت إجـراءات الصندوق الكهرمـاين أو األزرق بسياسـات دعم للموازنة 
مبوجـب مقاييـس تصنف عـىل أنها تقـع يف الصندوق األخـرض، وتلك ظاهرة 
تعـرف باسـم »نقـل الصناديـق«. وهـذا مـا يؤكـده واقـع أن التخفيـض يف 
الدعـم مـن نـوع ال ينتمـي إىل الصنـدوق األخرض اقـرتن يف كثي مـن البلدان 

املتقدمة النمو بزيادة يف الدعم من نوع الصندوق األخرض.82

املنافسة والقيود عى التصدير  ■

يف املـايض، كان اسـتخدام معونـات دعـم التصديـر من جانب بعـض البلدان 
املتقدمـة النمـو عامـالً هاماً يف مفاقمة انخفاض األسـعار العاملية وسـاهم يف 
عـدم اسـتقرار األسـعار وكذلـك أحجام الـواردات يف كثي من البلـدان النامية. 
ولـذا، أثنـاء مفاوضـات »جولـة الدوحـة«، جعلـت البلـدان الناميـة إنهـاء 
معونـات دعـم التصديـر مطلبـاً رئيسـيا. ويفـرض »إعـالن الدوحة الـوزاري« 
مفاوضـات تسـتهدف خفـض كافـة أشـكال معونـات دعـم التصديـر بغيـة 

التخلص التدريجي منها.
غـي أن الوضـع تغـي مـع االرتفـاع الحاد يف أسـعار األغذيـة يف الفرتة 
2008-2009، ولجـأ بعـض البلـدان الناميـة إىل فرض قيـود عىل التصدير 
لتحقيـق اسـتقرار األسـعار املحليـة. وتحـّول االهتـام إىل اسـتمرار توفر 
اإلمـدادات مـن البلـدان املصـّدرة الرئيسـية وإىل اسـتجابة البلـدان التي 
األسـعار  زيـادات  مـن  الحـد  ملحاولـة  الصـادرات  عـىل  قيـوداً  تفـرض 

لسكانها )اإلطار 19(.
ويوفـر االفتقـار إىل ضوابط تنظيمية للقيود عـىل التصدير يف االتفاق 
بشـأن الزراعـة للبلـدان حيـزاً سياسـاتياً واسـعاً ميكنهـا مـن االسـتجابة 
لتقلب األسـعار املحلية، وبالتايل معالجة شـواغل األمـن الغذايئ القصية 
األجل. غـي أن ذلـك ضعـف هـام يف النظـام التجـاري املتعـدد األطراف 

وقـد يسـفر عـن عواقب رئيسـية عـىل األمـن الغـذايئ، وخاصـة للبلدان 
النامية املستوردة.

وكلـا لجـأ مزيـد مـن البلـدان إىل فـرض قيـود عـىل الصـادرات لـدى 
حـدوث ارتفـاع مفاجئ يف األسـعار، كلـا كان مثل هذه التدابـي أقل فعالية 
يف تحقيق اسـتقرار األسـعار املحلية وكلا كانت زعزعة االسـتقرار يف أسـعار 
السـوق العامليـة أكر. فاسـتخدام التدابـي التجاريـة لعـزل االقتصـادات عـن 
صدمـات األسـعار العامليـة، ميكـن، يف أحسـن األحـوال، أن ينقـل املخاطـر 
املرتبطـة بإنتـاج السـلع األساسـية والتجـارة فيهـا. وإذ يسـعى العديـد مـن 
البلـدان إىل نقـل مخاطـر األسـعار إىل آخرين، قد تكون النتيجـة وضعاً يكون 

فيه الجميع أسوأ من ذي قبل.83
ويبـني تحليـل لـألركان الثالثة لالتفاق بشـأن الزراعة أن الحيز السياسـايت 
لألمـن الغـذايئ متوفـر بشـكل عـام ضمـن ضوابـط منظمـة التجـارة العاملية 
الحاليـة، رغـم أنـه قـد ال يكـون متوفـراً لبلـدان أو سـلع أساسـية أو خطوط 
تعرفيـة بعينهـا. غـي أن مسـألة مـا إذا كان هـذا الحيـز السياسـايت مناسـباً 
ومفيـداً للبلـدان الناميـة لتعزيـز أمنها الغـذايئ ال تـزال مثية للجـدل. وكثياً 
مـا تنجـم صعوبـة تحديـد مدى مالءمـة وأهمية الحيـز السياسـايت عن أنها 
يعتمـدان عـىل الخصائـص القطريـة املحـددة وعىل مرحلـة التنميـة يف البلد 
املعنـي، كـا بيّنـا يف الجـزء الثالـث. وعـالوة عـىل ذلـك، ال تُحدد السياسـات 
التجاريـة الوطنيـة الخاضعـة لضوابـط االتفـاق بشـأن الزراعـة يف فـراغ، بـل 
تنتهجهـا الحكومـات كجـزء مـن برنامـج عمـل سياسـايت أوسـع ذي أهـداف 
متنوعـة، قـد ال يتعلـق بعضهـا بالتجـارة، كـا أنهـا ينبغـي أن تأخـذ الوقائع 
السياسـية باالعتبـار. ولـذا قـد يسـاعد عـىل تحديـد مـدى مالءمـة وأهميـة 
الحيـز السياسـايت تحويـل االنتبـاه إىل العمليـات السياسـاتية التـي تحـدد 
اسـتخدام السياسـات عـىل املسـتوى الوطنـي، وذلك مـا يبحثه القسـم التايل 

بقدر من التفصيل أكر.
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.3
 من السياسات إىل العمليات لتحسني االتساق 

والحيز السياسايت 

العمليـات عـى املسـتوى الوطنـي وصياغـة سياسـات واسـرتاتيجيات  ■
التجارة الزراعية

يتوقع أن تلعب السياسـات التجارية والسياسـات ذات العالقة بالتجارة دوراً 
متزايـد األهميـة يف دعم تنفيذ ومتويل خطط االسـتثار واسـرتاتيجيات األمن 
الزراعـي والغـذايئ. فمثـالً، يف أفريقيـا، التزم »إعـالن ماالبو«84 التزامـاً واضحاً 
بتعزيـز التجـارة فيـا بـني البلـدان األفريقية يف السـلع والخدمـات الزراعية، 
ما أدى إىل زيادة الرتكيز عىل التجارة واملسـائل ذات الصلة بها يف اسـرتاتيجية 
التنفيـذ الجديـدة للرنامـج الشـامل للتنميـة الزراعيـة يف أفريقيـا )اإلطـار 

 85.)20
إن السياسـات التجاريـة مناسـبة بخاصـة مـن خـالل قدرتهـا عـىل إيجاد 
ظـروف متكينيـة لتعبئة مصـادر متويل مختلفة، مبا يف ذلـك املعونة الخارجية 
عـىل شـكل »املعونـة لصالـح التجـارة« والتمويـل التجـاري واالسـتثارات 

الخاصـة. وتتوقـف كيفيـة تحقيـق هـذه الـرشوط عـىل السـياق القطـري 
املحـدد، خاصـة دور قطـاع الزراعة يف عملية منو البلـد املعني؛ وعىل التوصل 
إىل اتفـاق عـر القطاعات بشـأن أهـداف وأولويـات تنمية التجـارة الزراعية؛ 
وعـىل تحديـد مزيج سياسـات ميكن أن يسـاعد عـىل تحقيق هـذه األهداف 

واألولويات - مع التسليم بأن التجارة وحدها ال تكفي.
يف معظـم البلـدان الناميـة، تحـدد الزراعـة واألهـداف واالسـرتاتيجيات 
والتفـاوض  األولويـات  لتحديـد  منفصلـة  عمليـات  عـر  بالتجـارة  املتصلـة 
والتنسـيق، مرتبطـة بـوزارايت الزراعـة والتجـارة عـىل التـوايل. ويف كثـي مـن 
الخطـط  تحـدد  عـادة  التنسـيق:  سـيئة  العمليـات  هـذه  تكـون  األحيـان، 
املتعلقـة بالزراعـة ويجـري التفـاوض بشـأنها مـع املانحـني دون إرشاك وزارة 
أولويـات  وتعكـس  التجـارة متامـاً  مـا ال تحـدد وزارة  التجارة؛ بينـا كثـياً 
التنميـة الزراعيـة عنـد وضـع سياسـات التجـارة والتفـاوض بشـأن االتفاقات 

التجارية، ونادراً ما تشارك وزارة الزراعة يف ذلك.

اإلطار 20

تعزيز أولويات التجارة يف إطار الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا

الربنامـج الشـامل للتنميـة الزراعيـة يف أفريقيـا برنامـج زراعي عى نطاق أفريقيا يهدف إىل تحسـني األمن الغـذايئ والتغذية وزيادة الدخـل يف أفريقيا عن طريق 

رفع اإلنتاجية الزراعية بنسبة 6 يف املائة عى األقل يف السنة وزيادة االستثامرات العامة يف الزراعة بنسبة 10 يف املائة من املوازنات الوطنية السنوية.

تحـدد أولويـات الربنامـج عى املسـتوى الوطني من خالل مواثيق وخطط اسـتثامر وطنية تنسـق وضعها الهيـاكل الوطنية املرتبطة بوزارة الزراعة مسـتهدفة 

توجيه الدعم املقدم من املانحني لتنفيذ الربنامج. 

وقـد سـاهم الربنامـج يف تعزيـز و/أو إيجـاد آليات متويـل ذات صلة بالزراعة ألفريقيا. فباإلضافة إىل صندوق الربنامج االسـتئامين املتعـدد املانحني الذي يديره 

 Agvance Africa البنـك الـدويل والربنامـج العاملـي للزراعـة واألمـن الغـذايئ، تشـمل اآلليـات األخـرى صناديـق اسـتثامرية وشـبه اسـتثامرية مثـل صنـدوق

.AgResults وصندوق أفريقيا للزراعة وآليات سحب مثل

وكان مـن املفـرتض أصـالً أن يقـوم الربنامج بتحسـني التنسـيق فيام بني الجهـات الفاعلة يف وضع اسـرتاتيجية الزراعة وتعبئة الخربات واملـوارد الالزمة لدعمها. 

ويف حـني أن تطويـر التجـارة واألسـواق ركيـزة تأسيسـية مـن ركائـز إطار الربنامـج، كانت مشـاركة املؤسسـات التجارية يف وضـع وتنفيذ وتنسـيق مواثيق وخطط 

استثامر الربنامج وال تزال ضعيفة. 

غـي أن »إعـالن ماالبـو« واالسـرتاتيجية وخارطـة الطريـق املتصلتـني به لتحقيـق رؤية عام 2025 بشـأن الربنامـج توفر إمكانات كبـية لتعزيز إدمـاج التجارة 

يف إطار عملية تنفيذ التنمية الزراعية عى املستويني اإلقليمي والوطني.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة
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وقـد تـؤدي هذه الحالـة إىل تصورات مختلفة بشـأن األولويـات الوطنية 
املتعلقـة بالتجـارة الزراعيـة، وميكـن أن يـؤدي ذلـك إىل ثغـرات يف قـدرات 
البلـد عـىل تصميـم وتنفيـذ اسـرتاتيجيات وسياسـات تجاريـة مالمئـة داعمة 
لتنميـة قطـاع الزراعـة وتحسـينات األمـن الغـذايئ املرتبطـة بهـا، وبالتايل إىل 

ثغرات يف تحديد الحيز السياسايت املطلوب.
وعـالوة عـىل ذلـك، بفعـل التوضيـح غـي املتسـق أو حتـى املتعـارض 
لألولويـات، تسـاهم »الفجـوة بـني القطاعـات« أيضـاً يف التخصيـص غـي 
الفجـوة  التنميـة  يف  والـرشكاء  املانحـة  الجهـات  للموارد. وتفاقـم  الكفـؤ 
بتقديـم الدعـم للعمليـات القطاعية من خـالل إدارات أو وكاالت مختلفة، 
هـي نفسـها سـيئة التنسـيق فيـا بينهـا. وقـد حـددت مبـادرة »املعونـة 
لصالـح التجـارة« نهـج وضـع اسـرتاتيجيات للتجـارة وحاولت تغيـيه، لكن 

النتائـج يف قطـاع الزراعة ما زالت محدودة )اإلطار21(. 
ومثـال البلـدان األفريقية األقل منواً ذو داللة. ففي هـذه البلدان، عموماً، 
تؤطـر اسـرتاتيجيات الزراعـة واالسـرتاتيجيات ذات الصلـة بالتجـارة وخطـط 
الزراعيـة يف  للتنميـة  الشـامل  الرنامـج  االسـتثار يف عمليتـني منفصلتـني، 
أفريقيـا واإلطـار املتكامل للمسـاعدة التقنية املتصلة بالتجـارة، تنخرط فيها 

وزارتـان مختلفتـان )الزراعة والتجارة عىل التـوايل( وأصحاب مصلحة ورشكاء 
يف التنمية مختلفون ومصادر دعم مايل مختلفة.

وكثـياً مـا تسـفر الروابط السـيئة بني هاتـني العمليتني عن اسـرتاتيجيات 
جزئيـة. فمثـالً، يف كثـي مـن األحيـان، تركـز الدراسـة التشـخيصية للتكامـل 
التجـاري، التـي وضعـت مبوجب اإلطـار املتكامل للمسـاعدة الفنيـة املتصلة 
بالتجـارة، عـىل محاصيـل التصديـر عـىل حسـاب دعـم محاصيـل األغذيـة 
املنافسـة للـواردات. ويف املقابـل، متيـل مواثيـق الرنامـج الشـامل للتنميـة 
الزراعيـة يف أفريقيـا إىل إعطـاء األولويـة إلنتاجيـة املحاصيـل الغذائيـة دون 
مراعـاة كافيـة للفـرص واملعوقـات املتعلقـة بالوصـول إىل األسـواق اإلقليمية 
والدوليـة أو التنافـس فيهـا. ويـدّل عـىل االفتقـار إىل الكفـاءة يف اسـتخدام 
املـوارد وجـود آليـات متويل محـددة لدعم كل مـن العمليتني، وتسـاهم كل 
جهـة مانحـة عمومـاً يف هـذه اآلليـات املختلفـة مـن خـالل دوائـر وبرامـج 

مختلفة ) الشكل 21(.
وميكـن تكييف الشـكل 21 ليشـمل تغي املنـاخ ووزارات البيئة و«برنامج 
العمـل الوطنـي للتكيـف«، ذلـك أن آليـات التمويـل املتصلـة بعمليـة تغـي 
املنـاخ تواجـه قضايا مشـابهة بشـكل ملفت. كا ميكن أيضاً التوسـع بشـمل 
بُعـد التغذيـة عـن طريـق التجسـي مـع وزارات الصحـة وعمليـات تصميـم 

اإلطار 21

جهود التنسيق يف إطار مبادرة املعونة لصالح التجارة

أطلقـت مبـادرة »املعونـة لصالـح التجـارة« يف عـام 2005 لــ: 1( تعزيز القـدرات اإلنتاجية للبلـدان النامية؛ و2( التصـدي للمعيقات التي تواجههـا هذه البلدان 

يف جانب العرض؛ و3( معالجة احتياجاتها املتصلة بالتجارة يف مجال البنية التحتية.

وقـد كان املقصـود مـن املبـادرة يف األصـل جرس الفجـوات بني القطاعات بإنشـاء عمليات إقليميـة وقطرية لدعم وضع وتنفيذ اسـرتاتيجيات للتجارة شـاملة 

تضـع حزمـة مـن أولويـات التجـارة اإلقليميـة والوطنيـة تحـت مظلة واحـدة. وبذلك أسـهمت املبـادرة يف إدخـال وزارات التجارة يف حلبـة التنمية كقنـاة أخرى 

للمساعدة اإلمنائية الرسمية.

ومركزيـة وزارات التجـارة واضحـة بشـكل خـاص يف أقـل البلـدان منـواً، حيـث تدعـم الجهـود الراميـة إىل وضـع حزمـة أولويات تجاريـة وطنيـة تحت مظلة 

»املعونـة لصالـح التجـارة« عـن طريـق عمليـة منظمة منسـقة من خالل »اإلطـار املتكامل املعزز للمسـاعدة الفنيـة املتصلة بالتجـارة«. وهذا اإلطـار هو برنامج 

متعـدد املانحـني يدعـم أقـل البلـدان منـواً يك تصبح فاعلة نشـطة يف نظام التجـارة العاملي. وهو مدعـوم من وحدات تنفيـذ وطنية يف وزارات التجـارة يف البلدان 

األقـل منـواً، كام أن العملية الرئيسـية لتنسـيق وضع دراسـات تشـخيصية للتكامل التجاري تحلّل القيـود الداخلية والخارجية التي تعيق إدمـاج البلدان يف النظام 

التجـاري العاملـي وتقـدم توصيـات باملجاالت التي تحتاج مسـاعدة تقنيـة وإجراءات سياسـاتية. و«مصفوفة إجراءات الدراسـات التشـخيصية للتكامل التجاري« 

هي اإلطار املرجعي الرئييس لتنسيق الجهات املانحة للدعم املتعلق بالتجارة إىل بلد معني واالستفادة من »معونة لصالح التجارة« إضافية.

وقـد سـاهمت مبـادرة »املعونـة لصالـح التجـارة« يف تعزيـز أدوات التمويـل ذات الصلـة بالتجارة لتوجيه املسـاعدة اإلمنائية الرسـمية ومضاعفـة عدد هذه 

األدوات. وتشـمل األمثلـة عـى آليـات التمويـل املتعلقـة بالتجـارة املرتبطـة بـ«املعونـة لصالـح لتجـارة« و«اإلطـار املتكامـل املعـزز للمسـاعدة الفنيـة املتصلـة 

بالتجـارة« آليـات ذات تركيـز جغـرايف )الصناديـق االسـتئامنية للمعونـة لصالـح التجـارة للمصـارف اإلقليمية، والصنـدوق االسـتئامين لإلطار املتكامل للمسـاعدة 

التقنيـة املتصلـة بالتجـارة إىل أقـل البلـدان منواً( أو آليـات ذات تركيز مواضيعي )مرفق البنك الدويل لتيسـي التجـارة، ومرفق تطوير املعايـي والتجارة، وصندوق 

البنـك الـدويل االسـتئامين املتعـدد املانحـني للتجـارة والتنميـة(. وقد أنشـأ بعض البلـدان آليات متويل تجـاري عى املسـتوى الوطني، تختلف من بلـد آلخر )مثل 

»نهج كمبوديا عى نطاق القطاع التجاري بأكمله«(.

غـي أن جهـود التنسـيق مـن خـالل مبـادرة »املعونـة لصالـح التجـارة« نفـذت تنفيذاً سـيئاً يف قطـاع الزراعة بسـبب ضعف مشـاركة املؤسسـات الزراعية يف 

عمليـة »املعونـة لصالـح التجـارة« عـى كافـة املسـتويات. وعى املسـتوى العاملي، ال زال الحوار بشـأن السياسـات يقترص أساسـاً عى املؤسسـات التجارية، بينام 

يتمحور التنفيذ عى املستوى الوطني بقوة أكرث مام ينبغي حول وزارات التجارة.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة
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سياسـات التغذيـة الوطنية. ويشـي هذا الوضـع إىل رضورة تحقيق مزيد من 
االتسـاق، ال يف السياسـات فحسـب، بـل أيضـا يف املعونـة وغيها مـن أدوات 
التمويـل. ومـن املثـي لالهتـام مالحظـة أن ضعـف الحوكمـة عـىل الصعيد 
العمليـات  ربـط  يواجـه  الـذي  نطاقـا  األوسـع  التحـدي  يعكـس  الوطنـي 
القضايـا االجتاعيـة واالقتصاديـة والبيئيـة عـىل  التـي تعالـج  السياسـاتية 
الصعيـد العاملـي. فبينـا تناقـش قضايـا الزراعة واألمـن الغذايئ )تغـي املناخ 
والتغذيـة( ضمـن إطـار أهـداف التنمية املسـتدامة، فإن قضايـا التجارة هي 
جـزء مـن عمليـة متويـل التنمية. ويجري تحليـل الحوكمة العاملية يف القسـم 

التايل، وهو الفصل النهايئ من هذا التقرير.
يف هـذا السـياق، يشـكل جعـل السياسـات التجارية تعمل بشـكل أفضل 
عـىل تحقيـق األمـن الغـذايئ تحديـاً اقتصاديـاً قـدر مـا يشـّكل تحديـا تقنياً. 
ويتعـني عـىل سياسـات البلدان تحقيق تـوازن بني األهداف املتنافسـة، وعىل 
صانعـي السياسـات تحقيـق تـوازن بـني مصالـح الفئـات املختلفـة داخـل 
وخـارج حـدود بلدانهم. وعندمـا يتـم تعيـني األهـداف، تتضـح أكـر قيمـة 
اتسـاق السياسـات، كـا تتضـح حاجـة البلـدان إىل تغيـي سياسـاتها وجعلها 

متسقة مع األهداف اإلمنائية.

تعميـم األمـن الغذايئ يف صنـع القـرارات املتعلقة بسياسـات التجارة  ■
الوطنية

يف حـني تقـوم البلـدان املتقدمـة النمو بفحـص أفضل السـبل إلصالح حوكمة 
مؤسسـاتها لتعزيـز قدراتهـا عـىل إدراج سياسـات التنميـة يف مجموعـة مـن 
التجـارة  خـالل  مـن  االقتصـادي  النمـو  لتوسـيع  نطاقـا  أوسـع  السياسـات 
واالسـتثار، مـن املهـم دعـم البلـدان الناميـة يف إصـالح نظم الحوكمـة فيها 

لتيسـي إدمـاج األمـن الغـذايئ يف عمليـات صنـع القـرار للسياسـات التجارية 
الوطنيـة. وهنـاك تحـدٍّ مشـرتك لـكل مـن البلـدان املتقدمـة النمـو والبلدان 

النامية هو تعزيز قدراتها عىل العمل عر القطاعات.
إن جرس الثغرات بني العمليات القطاعية أمر ممكن من خالل:

زيـادة مشـاركة أصحـاب الشـأن يف التجـارة، مبـا يف ذلـك وزارات التجـارة 	 
ومجالـس تشـجيع التصديـر والرابطـات الصناعيـة وغـرف التجـارة، يف 

تطوير اسرتاتيجيات الزراعة وخطط االستثار فيها؛
التوفيـق بـني اسـرتاتيجيات الزراعـة وخطـط االسـتثار وبـني السياسـات 	 

وأطـر التخطيـط املتعلقـة بالتجـارة، كاسـرتاتيجيات التصديـر واالسـتياد 
والدراسـة التشـخيصية للتكامـل التجـاري – وسـيتطلب ذلـك يف حـاالت 
األولويـات  بشـأن  التفـاوض  والتجـارة  الزراعـة  وزارتـا  تعيـد  أن  كثـية 
التجـارة  التوسـع يف  بـني  التـوازن  لتحسـني  الزراعيـة  للتجـارة  الوطنيـة 
وتقديـم الدعـم لسـلع األغذيـة االسـرتاتيجية املنافسـة للواردات. كذلـك 
االسـرتاتيجيات  يف  اتسـاقاً  األكـر  األولويـات  تنعكـس هـذه  أن  ينبغـي 
اإلمنائيـة للبلـدان ووثائق الرامج الطويلة األمـد املتفق عليها مع املانحني 
واملنظـات الدوليـة، مثـالً يف أطـر عمـل األمـم املتحدة اإلمنائيـة الخاصة 

بالبلد املعني؛
إرشاك خراء يف التجارة والزراعة يف وضع اسـرتاتيجيات وخطط االسـتثار 	 

يف القطاع املقابل؛
ربـط الهيـاكل الوطنيـة املتصلـة بالعمليـات القطاعيـة )مثـل الرنامـج 	 

الشـامل للتنميـة الزراعيـة يف أفريقيـا واإلطار املتكامل املعزز للمسـاعدة 
الفنية املتصلة بالتجارة(، حيثا وجدت.

غـي أن ربـط الزراعـة مع العمليات املتصلـة بالتجارة لن يحـدث تلقائيا. 
ويتطلب تحسـني اتسـاق السياسـات قيادة والتزاماً سياسـيا وتيسـياً مستمراً 

حوكمة عمليات تخطيط الزراعة والتجارة يف البلدان األفريقية األقل منواً

الشكل 21

  European Centre for ،ماسرتيخت، هولندا .Connecting food value chains in Africa. GREAT Insights, 2(5). July-August 2013 .2013 .E. Canigiani and S. Bingi  املصدر: مقتبس من
.Development Policy Management
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الجزء الرابع – نحو حوكمة محّسنة للتجارة واألمن الغذايئ

بـني مختلـف مجموعـات أصحـاب  السياسـات  الحـوار بشـأن  مـن خـالل 
املصالـح والتعزيـز املؤسـي وبناء القدرات مللء الفجـوات املعرفية. ويف كثي 
مـن األحيـان، يتغـاىض عـن التيسـي، مـا يـؤدي إىل نقـص يف تقديـر املـوارد 

الالزمة لبناء الجسور بني القطاعات.

ويف دعـم العمليـات الجاريـة عـىل املسـتوى الوطنـي، مـن الـرضوري 
رضورة حيويـة أن تكـون نظـم الحوكمـة العامليـة التـي تؤثـر عـىل هـذه 
العمليـات متسـقة أيضـاً وأن يكـون بوسـعها ضـان أن تكـون العمليـات 

املتصلـة بالتجـارة داعمة ألهداف األمن الغذايئ التي تتوخاها البلدان.
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.4
 ربط التجارة واألمن الغذايئ يف إطار التنمية 

ملا بعد عام 2015 

التحديات ■

يركـز اإلطـار اإلمنـايئ ملـا بعـد عـام 2015 تركيـزاً شـديداً عـىل كل مـن األمـن 
الغـذايئ والتجـارة الدوليـة. ويعـرّف األمن الغذايئ بوضوح كجـزء من أهداف 
التنميـة املسـتدامة يف إطـار الهـدف 2، إنهاء الجـوع وتحقيق األمـن الغذايئ 

وتحسني التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة.
مـن ناحيـة أخـرى، ينظـر إىل التجـارة أيضـاً عـىل أنهـا عامـل متكـني يف 
تحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة، وهي مدرجـة ضمن وسـائل التنفيذ،86 

التـي تحـدد املهام واملسـؤوليات وااللتزامات املتعلقة باملـوارد الالزمة لتنفيذ 
أهـداف التنميـة املسـتدامة. وقـد جـرى جمـع وسـائل التنفيذ كلهـا يف إطار 
لتحقيـق  العامليـة  الرشاكـة  التنفيـذ وتنشـيط  تعزيـز وسـائل  الهـدف 17، 
التنميـة املسـتدامة. وباسـتثناء غايتني من الغايات املتعلقـة بالتجارة يف إطار 
الهـدف 2، الـذي ال يلتقـط القضايـا التجاريـة ذات الصلـة باألمـن الغذايئ إال 
بشـكل هامـيش فقـط، تظـل الروابـط املحـددة بـني التجـارة واألمـن الغذايئ 
غـي موضحـة إيضاحـاً كافيـاً يف إطـار أهـداف التنمية املسـتدامة. مـع ذلك، 

الجدول 9

أهداف التنمية املستدامة والغايات التجارية ذات الصلة باألمن الغذايئ 

الغايات التجاريةالهدف املقرتح

 الهدف 2
القضاء عى الجوع وتحقيق األمن 

الغذايئ وتحسني التغذية، 
وتشجيع الزراعة املستدامة

2-ب تصحيح ومنع القيود واالختالالت التجارية يف األسواق الزراعية العاملية، مبا يف ذلك القضاء املوازي عى جميع أشكال إعانات 
الصادرات الزراعية، وجميع تدابي الصادرات التي لها تأثي مكافئ، وذلك طبقاً لوالية جولة الدوحة اإلمنائية. 

2-ج اتخاذ تدابي لضامن األداء السليم ألسواق السلع الغذائية ومشتقاتها، وتيسي الوصول يف الوقت السليم إىل معلومات السوق، مبا 
يف ذلك بشأن االحتياطيات الغذائية، وذلك للمساعدة عى الحد من التقلبات الشديدة يف أسعار األغذية.

 الهدف 8
التشجيع عى النمو االقتصادي 

املستدام والشامل واملستقر 
والعاملة الكاملة واملنتجة والعمل 

الالئق للجميع

8-أ ازياد دعم املساعدة من أجل التجارة لصالح البلدان النامية وال سيام البلدان األقل منواً من خالل اإلطار املتكامل املعزز للمساعدة 
التقنية املتصلة بالتجارة

 الهدف 10
خفض الالمساواة ضمن البلد 

الواحد وما بني البلدان 

10-أ تطبيق مبدأ املعاملة الخاصة والتفاضلية للبلدان النامية وال سيام البلدان األقل منواً بالتاميش مع اتفاقات منظمة التجارة العاملية. 

 الهدف 14 
الحفاظ عى املحيطات والبحار 

واملوارد البحرية واستخدامها 
املستدام من أجل التنمية 

املستدامة

14-6 بحلول 2020 منع أشكال معينة من معونات مصايد األسامك التي تساهم يف السعة املفرطة والصيد الجائر، وسحب الدعم الذي 
يساهم يف صيد األسامك غي الرشعي وغي املبلغ عنه وغي املنظم والحؤول دون تقديم هذا النوع من املعونات مع االعرتاف بأن 

املعاملة الخاصة املناسبة والفعالة والتمييزية للبلدان النامية والبلدان األقل منواً يجب أن تكون جزءاً ال يتجزأ من مفاوضات منظمة 
التجارة العاملية بشأن دعم مصايد األسامك.  )حاشية: مراعاة املفاوضات الحالية ملنظمة التجارة العاملية وخطة الدوحة اإلمنائية وإعالن 

هونغ كونغ الوزاري.(

 الهدف 17
تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط 

الرشاكة العاملية من أجل التنمية 
املستدامة

17-10 التشجيع عى نظام تجارة عاملي قائم عى القواعد ومنفتح وغي متييزي وعادل متعدد األطراف يف ظل منظمة التجارة العاملية 
مبا يف ذلك من خالل اختتام املفاوضات مبوجب خطة الدوحة اإلمنائية 

17-11 زيادة صادرات البلدان النامية زيادة ملحوظة ال سيام بهدف مضاعفة حصة البلدان األقل منواً من الصادرات العاملية بحلول 
  .2020

17-12 تحقيق وصول جميع املنتجات إىل األسواق من دون رسوم جمركية أو حصص مفروضة يف الوقت املناسب وعى أساس دائم، 
لصالح البلدان األقل منواً مبا يتامىش مع مقررات منظمة التجارة العاملية، مبا يف ذلك عرب ضامن أن تكون قواعد املنشأ التفضيلية هذه 

عى صادرات البلدان األقل منواً، شفافة وبسيطة وتساهم يف تيسي الوصول إىل السوق. 

املصدر: بناء عىل الجمعية العامة لألمم املتحدة 2014. تقرير الفريق العامل املفتوح باب العضوية املعني بأهداف التنمية املستدامة. نيويورك، الواليات املتحدة، األمم املتحدة.
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الجزء الرابع – نحو حوكمة محّسنة للتجارة واألمن الغذايئ

مجـاالً  األهـداف  مـن  عـدد  يوفـر  أن  ميكـن   ،9 يوضح الجـدول  وكـا 
لتعزيز الروابط.

تنجـم تحديـات الربـط بـني التجـارة واألمـن الغـذايئ يف إطـار أهـداف 
التنميـة املسـتدامة جزئيـاً عـن اشـتال وسـائل التنفيـذ كجـزء مـن هـدف 
منفصـل. وإذا مـا أصبحت األدوات واملوارد الالزمـة لتحقيق األهداف أهدافاً 
بحـد ذاتهـا، بـدالً مـن تحديد كيف يتوقع أن تسـهم يف كل هـدف من خالل 
مـؤرشات قابلـة للقيـاس، تنشـأ إذ ذاك إمكانيـة اسـتحداث إطـار حوكمـة 

غي متسق.
وميكـن أن يضخـم التفـاوض بشـأن وسـائل التنفيـذ يف عمليـة متويـل 
التنميـة بشـكل منفصـل عـن أهـداف التنميـة املسـتدامة عـدم االتسـاق 
املحتمـل هـذا، بينـا تتعامل عملية أخـرى، هي عملية مجموعـة العرشين، 
مـع القضايـا ذاتهـا يف السـعي إىل توفـي بيئـة االقتصـاد الـكيل التمكينيـة 

والتحول الهيكيل لتحقيق رؤية ما بعد عام 2015.
ويحـدد اإلطـار 22 كيـف تقوم عملية أهـداف التنمية املسـتدامة بالبناء 

عىل التجربة املكتسبة من األهداف اإلمنائية لأللفية.
هكـذا، احتـال االنفصام بـني التجارة واألمـن الغذايئ يف هـذه العمليات 
العامليـة الكـرى ناجـم عـن انفصام أوسـع يف الحوكمـة العاملية بني مسـألتي 
والتمويـل.  التجـارة  وبـني  الهيـكيل  الـكيل  واالقتصـاد  املسـتدامة  التنميـة 
وينعكـس هـذا االنقسـام أيضـاً يف العـارة املؤسسـية التـي تحكـم هـذه 

املسائل عىل املستويني الدويل والوطني.
ويف غيـاب أهـداف عامـة مشـرتكة عـر القطاعـات، وهـي التـي ترمـي 
أهـداف التنميـة املسـتدامة إىل توفيها، أوجد هذا االنفصـام صوامع منعزلة 
مل تعـد مناسـبة يف عـامل اليـوم األكـر ترابطا. ويشـّكل التغلب عـىل الصوامع 
املنعزلـة وإيجـاد هيـكل مؤسـي جديـد قـادر عـىل إنجـاز أهـداف تنميـة 

مستدامة أكر تكامالً تحدياً رئيسياً للحوكمة العاملية املستقبلية.

ويصبـح الوضـع أكـر تعقيـداً عند النظـر يف عمليات أخرى قـد تكون لها 
آثـار مبـارشة أو غـي مبـارشة عـىل العالقـة بـني التجـارة واألمـن الغـذايئ. 
وتشـمل العمليـات ذات التأثـي املبـارش تلـك التـي تتنـاول قواعـد التجـارة 
الوقـود  التخزيـن، واسـتخدام  الدوليـة وسياسـات  الدوليـة، واالحتياطيـات 
الحيـوي والتوسـع فيـه، وإدارة مصايـد األسـاك، واالسـتثارات يف األرايض 
الدوليـة خـالل األزمـات  السـلع األساسـية، واملسـاعدة  الزراعيـة، وأسـواق 
وحـاالت الطوارئ. وتشـمل العمليـات ذات التأثـي غـي املبـارش سياسـات 
املنافسـة، واألنظمة البيئية الدولية، وسياسـات املناخ، وتنظيم سـوق الطاقة، 

والنظام الدويل لحقوق اإلنسان.
مثـالً، قـد يتعـني عـىل البلـدان تدعيـم السياسـات والترشيعـات املحلية، 
كقوانـني مكافحة االحتـكار لتنظيم الهياكل االحتكارية. وسـيكون هناك تحدٍّ 
دويل مـواٍز إذا كان التكامـل األفقـي والرأيس لنظام األغذية الزراعية سـيجعل 
النظـام الغـذايئ العاملـي أقـل قـدرة عىل املنافسـة. وكحـد أدىن، سـيكون من 
املفيـد تحسـني املعلومـات حـول قضايـا املنافسـة املتعلقـة بنظـام األغذيـة 
لنظـام  العاملـي  األداء  الكفـاءة يف  تحقيـق  يحتـاج  الدولية. وقـد  الزراعيـة 
األغذيـة الزراعيـة إطـاراً متفقـاً عليه دولياً لسياسـات املنافسـة لتيسـي هذه 

العملية.87
ومتـر الحوكمـة العامليـة حالياً يف مرحلة انتقـال يعاد فيها تحديـد األدوار 
واملسـؤوليات يف مشـهد عاملـي أكـر تعقيـداً وترابطـاً ال تـزال معاملـه غـي 
واضحة. غـي أن مـن املتفـق عليـه عمومـاً أن التنميـة املسـتدامة مل تعـد 
مسـألة عالقـات بني الشـال والجنوب، بل أضحت شـاغالً عامليـاً، ولذا يتوقع 
مـن البلـدان جميعـاً أن تسـاهم يف تحقيق أهداف التنمية املسـتدامة بطرق 

تتناسب مع ظروفها وقدراتها وإمكاناتها.
لـذا، يرتبـط بناء إطـار عاملي للتجـارة واألمن الغـذايئ أكر اتسـاقاً ارتباط 
وثيقـاً بإصـالح أوسـع للحوكمـة العامليـة والعـارة املؤسسـية واملاليـة اللتني 
تدعانها. وبنـاء تـآزرات أوثـق فيا بني املؤسسـات وآليـات وعمليات متويل 

اإلطار 22

مقارنة أهداف التنمية املستدامة باألهداف اإلمنائية لأللفية

هنـاك اتفـاق واسـع النطـاق عـى أن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة الثامنية سـاعدت عى تحفيـز جهود التنميـة وتوجيـه أولويات التنميـة العامليـة والوطنية. وقد 

كانـت أهدافـاً يسـهل التعريـف بهـا ورشحهـا ومصحوبـة بآليـة قيـاس ورصـد واضحـة. لكنها مـع ذلك انتقـدت لعدد من األسـباب، مبـا يف ذلك كونهـا أضيق مام 

ينبغـي، وأنهـا وضعـت مـن منظـور جهـات مانحـة غنيـة تسـاعد مسـتفيدين فقـراء بدالً مـن أن توضع مـن خالل عملية تشـاور مـع أصحاب املصلحة تشـملهم 

جميعا، وأنها مل تأخذ باالعتبار الظروف األولية للمناطق والبلدان املختلفة التي تنفذها.

وبالبنـاء عـى الـدروس املسـتفادة مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفية،1 بادرت األمـم املتحدة يف مؤمتر ريـو+20 املعني بالتنميـة املسـتدامة، إىل عملية حكومية 

دوليـة شـاملة إلعـداد مجموعـة أهـداف التنميـة املسـتدامة. وقـد كانـت املباحثات بشـأن أهداف التنمية املسـتدامة جاريـة أثناء إعـداد هذا التقريـر، وال تزال 

هنـاك أسـئلة حـول عـدد األهـداف واملـوارد الالزمـة لتنفيذهـا، لكن من املسـلم به عمومـاً أن كثياً من نقـاط ضعف األهـداف اإلمنائية لأللفية قـد عولج. وعى 

وجـه الخصـوص، أصبحـت عملية التشـاور أكرث اتسـاعاً واشـتامال، وأصبحت رضورة بنـاء تآزرات فيام بني الجوانـب االقتصادية والبيئيـة واالجتامعية للتنمية أكرث 

وضوحاً ورصاحة، ويجري التسليم بالحاالت والقدرات املختلفة للبلدان يف مساهمتها يف األهداف.

 Review of the contributions of the MDG agenda to foster .2015 أنظر أيضاّ فرقة عمل منظومة األمم املتحدة املعنية بخطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام  1

development: lessons for the post-2015 UN development agenda. مذكرة نقاش. نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية، األمم املتحدة.
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تقـام ملعالجـة القضايا االجتاعية واالقتصادية والبيئية عىل كافة املسـتويات 
أمـر أسـايس لتحقيـق جـدول أعـال طمـوح ذي أهـداف عامليـة ومشـرتكة. 
وسـتكون الخطـوة األوىل نحـو تحقيـق مثل هـذه التـآزارات لتنميـة التجارة 
الزراعيـة هـي التوصـل إىل اتفـاق عـر القطاعـات عـىل أهـداف وأولويـات 

طويلة األجل لتوجيه عملية وضع السياسات التجارية.
وبالنسـبة للتجـارة واألمـن الغـذايئ، يكمـن أحـد التحديـات الرئيسـية 
الكبـية يف موازنـة التايـز بـني البلـدان التـي تدعـو إليهـا أهـداف التنميـة 
املسـتدامة مبفهـوم عـدم إلحـاق رضر ببلدان ثالثـة، وذلك مفهـوم يف صميم 
النظـام التجـاري املتعـدد األطـراف. وتفـرض الضغـوط املتنافسـة لكفالـة أال 
تقيّـد البلـدان يف اسـتخدامها للسياسـات يف سـعيها ملعالجـة شـواغل األمـن 
الغـذايئ الوطنـي ويف اآلن ذاتـه كفالة أال تلحق رضراً ببلـدان ثالثة، صعوبات 

يف تصميم إطار متناسق للحوكمة العاملية.

الفرص ■

إن القـدرة عـىل تحقيـق اإلمكانـات التحويليـة الكامنـة يف أهـداف التنميـة 
التنفيـذ  بإيضـاح وسـائل  التنميـة  املسـتدامة تعتمـد قيـام عمليـة متويـل 
الجاريـة  اإلصـالح  بعمليـة  بدورهـا  ترتبـط  والتـي  بهـا،  املرتبطـة  واملـوارد 

للمساعدة اإلمنائية الرسمية.
إىل وقـت قريـب، كان ينظـر إىل املسـاعدة اإلمنائيـة الرسـمية عـىل أنهـا 
املصـدر الرئيـي للتمويـل. غـي أنهـا ال متثل سـوى جـزء من التدفقـات التي 
تسـتهدف التنميـة. ووفقـا إلحصـاءات منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليدان 
االقتصـادي88 تشـكل املسـاعدة اإلمنائيـة الرسـمية 28 يف املائـة مـن كافـة 
التدفقـات الرسـمية والخاصـة من البلـدان الـ 29 األعضاء يف لجنة املسـاعدة 
اإلمنائيـة التابعـة للمنظمـة.89 وتشـمل املصـادر األخـرى التمويـل املقدم من 
تجـاري؛  بدافـع  و/أو  السـوق  مـن رشوط  قريبـة  بـرشوط  عامـة  هيئـات 
والتمويـل الخـاص بـرشوط السـوق، كاالسـتثار األجنبـي املبـارش؛ واملنـح 

الخاصة من املؤسسات واملنظات الخيية.90
ولـدى البلـدان جميعها اآلن طائفة أوسـع من الخيـارات لتمويل تنميتها. 
فباإلضافـة إىل املـوارد العامـة املحليـة )اإليـرادات الرضيبية وغـي الرضيبية( 
والتمويـل الخـاص املحـيل، وهـا املصـدر األكـر للتمويل لكافة فئـات دخل 
البلـدان، تشـمل خيـارات التمويـل األخـرى دعـم البلـدان الناميـة بعضهـا 
والعطـاء  واملؤسسـات،  الجنـوب،  بلـدان  بـني  التعـاون  مـن خـالل  لبعـض 
املبـارش، ومؤسسـات األعـال االجتاعية، والتحويالت املاليـة،91 ويتطور منط 
التمويل )مزيج املصادر الوطنية والدولية والعامة والخاصة( عىل مسـتويات 
تختلـف باختـالف الدخـل ومسـتوى التنميـة. ولذا، لـن يكون العامـل املقيّد 
يف تحقيـق جـدول أعـال تحويـيل للتنميـة ملـا بعـد عـام 2015 بالـرضورة 

النقص العام يف األموال، بل الطريقة التي تحشد بها األموال وتستخدم.
ويبني مسـتقبل متويـل التنميـة بتزايـد عـىل إدراك أن البلـدان الناميـة 
ينبغـي أن تتملـك اسـرتاتيجياتها اإلمنائية وتسـعى إىل متويـل التحول الهيكيل 
الخـاص بهـا. وقـد أدى ذلـك إىل تسـاؤل جوهـري بشـأن أهميـة املعونـة 
الخارجيـة يف جـدول أعـال التنميـة املسـتقبيل. وأصبـح التحـدي يتمثـل يف 
كيفيـة جعـل املعونـة »أذىك« يف البلـدان التـي تكـون فيها أقل أهميـة، وأكر 
فعاليـة يف تعبئـة مصـادر التمويـل األخـرى يف البلـدان التـي ال تـزال فيهـا 
الرسـمية  النظـر يف دور املسـاعدة اإلمنائيـة  إعـادة  مؤثـرة.92 ولـذا تجـري 

كوسـيلة إلنجـاز أهـداف التنميـة املسـتدامة يف ضـوء العوامـل التمكينية أو 
وسـائل التنفيذ األخرى، مبا يف ذلك التجارة، التي تتمثل مهمتها يف املسـاعدة 
عـىل الذهـاب أبعـد مـن املعونة عن طريق حشـد مصادر التمويـل املختلفة 
تصبـح  السـياق،  هـذا  ويف  البلـد.  ودخـل  تنميـة  ملسـتوى  مالءمـة  األكـر 
املسـاعدة اإلمنائيـة الرسـمية عامـالً حافـزاً للصناديـق الدولية يدعـم البيئات 

التنظيمية التمكينية ويزيد منافع االستثار العام والخاص األوسع نطاقا. 
واملفهـوم االقتصـادي الداعـم لهذه التطـورات ولرؤية ما بعـد عام 2015 
هـو مفهـوم الدبلوماسـية االقتصاديـة التـي تعـرّف عـىل أنها »العمليـة التي 
تعالـج البلـدان مـن خاللهـا العـامل الخارجـي، لتعظيـم مكاسـبها الوطنيـة يف 
كافـة مجـاالت األنشـطة، مبـا يف ذلـك التجـارة واالسـتثار واألشـكال األخرى 
مـن التبـادالت املفيـدة اقتصادياً التـي تتمتع فيها مبيزة نسـبية؛ ولديها أبعاد 
ثنائيـة وإقليميـة ومتعـددة األطراف، كل منهـا هام«.93 وتوفر هـذه العملية 
األسـاس لنهـج أكـر شـمولية للعالقـات الدوليـة مينـح اهتامـاً أكـر لقضايـا 
السياسـة االقتصاديـة ويربـط بفعالية أكر املصالح الوطنية مبصالح السياسـة 
الدوليـة، وينظـر للسياسـات اإلمنائيـة كجـزء مـن مجموعـة متكاملـة مـن 
السياسـات، ويعطـي للتحـول الطويـل األجل أولويـة عىل املصالح السياسـية 

أو التجارية القصية األجل.
يف هـذا السـياق املتطور، يركّز االنخفاض النسـبي ألهمية املعونة االنتباه 
أيضـاً عـىل املجاالت السياسـاتية األخرى الرضورية لدعم التنمية املسـتمرة.94 
ويركـز جـدول أعـال »تجـاوز املعونـة« هـذا عـىل السياسـات األخـرى التي 
تحقـق منافـع للفقـراء أكـر مـن تلـك التـي توفرهـا املعونة. وعـىل وجـه 
الخصـوص، يعتـر أن السياسـات تلعـب دوراً متزايـد األهميـة يف التعبئـة 
الفّعالـة للتمويـل ويف اسـتخدامه، ولذا تعتـر أيضا عوامل متكينيـة للتمويل. 
وتشـمل السياسـات املعنيـة سياسـات محليـة ميكنهـا أن تعزز تعبئـة املوارد 
املحليـة، واالتفاقات الدولية وأطر السياسـات التي تهيـئ الظروف التمكينية 

لتصميم وتنفيذ السياسات عىل املستوى الوطني.
ميكـن أن تلعـب السياسـة التجاريـة والسياسـات ذات العالقـة بالتجـارة 
دوراً رئيسـياً يف تعزيـز ودعـم هذا التحـول نحو تجاوز املعونـة، إذ أنها ميكن 
أن تهـيء الظـروف التمكينية لتيسـي التحـول الهيكيل وتعبئـة مصادر متويل 
أخـرى أكـر مالءمة ملسـتوى دخـل مجموعة من البلـدان الناميـة التي تزداد 
تنوعـا. ونتيجـة لذلـك، بينـا تجري إعـادة النظـر يف دور املسـاعدة اإلمنائية 
الرسـمية، أخـذت تتشـكل بني البلدان املانحـة رؤية جديدة تضـع التجارة يف 
صلـب التعـاون الـدويل. وتنظـر الجهات املانحة عـىل نحو متزايـد يف تحويل 
املعونـة إىل عالقـات تجاريـة واسـتخدام املسـاعدة اإلمنائيـة الرسـمية كحافز 
لالسـتثار الخاص. وباإلضافـة إىل تحسـني التكامـل بـني السياسـات الدوليـة 
والوطنيـة، يسـعى املجتمـع الـدويل أيضـاً إىل تحسـني التنسـيق مـع القطـاع 
الخـاص لتمكـني تعبئـة اسـتثارات القطاع الخـاص لتحقيق أهـداف التنمية 

املستدامة.
واسـتعدادا لتنفيـذ هـذه الرؤيـة الجديـدة، يقـوم بعـض البلـدان املانحة 
هياكلـه  بإصـالح  أيضـاً  بعضهـا  يقـوم  كـا  اسـرتاتيجياته،  توجيـه  بإعـادة 
عارتهـا  كبـي  حـد  إىل  وهولنـدا  وكنـدا  أسـرتاليا  غـّيت  وقـد  التنظيميـة. 
املؤسسـية الخاصـة بسياسـة وتنفيـذ التعـاون اإلمنايئ الثنايئ عـن طريق دمج 

اإلدارات الحكومية املسؤولة عن الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية.
ومـن املثـي لالهتـام مالحظـة أنـه بينـا تقـوم بلـدان متقدمـة النمـو 
بإعادة تفسـي أغراض املعونة اإلمنائية الرسـمية واالسـرتاتيجيات ذات الصلة، 
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يبـدو أن البلـدان الناميـة متلـك رؤية جديدة لالسـتجابة لتغي سـياق املعونة 
ولعالقاتهـا األوثـق باألسـواق واالسـتثارات الخاصـة. وتعتـر هـذه الرؤيـة 
الجديـدة، التي تدعمها بشـكل خـاص البلدان األفريقيـة، أن التحول الهيكيل 
الداخل« )اإلطـار 23(.  مـن  »نابعـة  محليـة  مـوارد  إىل  يسـتند  أن  ينبغـي 
ويجـب أن تسـتند التدابـي التـي تهـدف إىل تعبئـة املـوارد املحليـة لتحقيق 
التنميـة إىل فهـم أفضـل للدوافع والعقبات السياسـية واالقتصاديـة واألخرى 
عـىل  التعبئـة  هـذه  تنفـذ  أن  املوارد. وينبغـي  هـذه  واسـتعال  لتعبئـة 
املسـتويات الوطنيـة واإلقليميـة يف البلـدان النامية بقطاعات وأسـواق مالية 

معززة تعمل عىل تحقيق هذه الغاية.95
لـذا، رغـم أنـه ال يـزال مـن املسـلات أن للمسـاعدة اإلمنائية الرسـمية 
دوراً هامـاً، ينظـر إىل هـذا الـدور بتزايـد عـىل أنـه عامـل حافـز لتعبئـة 
التمويـل املحـيل. فمثـالً، أيـد الـوزراء األفارقة اسـتخدام املسـاعدة اإلمنائية 
الرسـمية و املسـاعدة التقنيـة يف اإلصـالح الرضيبـي وإدارة املالية العامة يف 
البلـدان األقـل دخـالً أمالً  يف أن ذلك سيسـاعد جهود تعبئة املـوارد املحلية 
عـىل املـدى الطويـل.«96  ويف االسـتعراض العاملـي الخامـس للمعونـة مـن 
أجـل التجـارة، أشـارت لجنـة األمـم املتحـدة االقتصاديـة ألفريقيـا أيضا إىل 

رضورة اسـتخدام مبـادرة املعونـة لصالـح التجـارة لتعزيـز التصنيـع، وتلـك 
خطوة حاسـمة يف رعاية عملية التحول الهيكيل.

ويتطلـب النظـر إىل التجـارة كأداة متكني للتنمية املسـتدامة، كا تتطلب 
التغـيات التـي تحـدث يف مرحلـة االنتقـال إىل مـا بعـد عـام 2015، التفكـي 
الجـاد يف نطـاق النقاشـات واملفاوضـات املتعلقـة بالتجـارة، والتـي متيـل إىل 
الرتكيـز عـىل املسـائل التقنيـة عـىل حسـاب الديناميـات السياسـية املتزايدة 
التعقيد. ومـن هـذا املنظـور، ال يسـاهم االفتقار إىل التنسـيق واالتسـاق بني 
العمليـات القطاعيـة يف الوصـول إىل طريـق مسـدود يف املفاوضـات الدوليـة 
فحسـب، بـل يحـول أيضـا دون اسـتخدام السياسـة التجاريـة إليجـاد البيئـة 
التمكينيـة التـي تتيـح لـكل مـن البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة 

استخدام املوارد املتوفرة لها بفعالية أكر. 
ويعـزز العمـل يف صوامع منعزلة اسـتقطاب اآلراء والنهـج، ما يجعل من 
واسـتخدام  التجاريـة  االتفاقـات  مـن  االسـتفادة  البلـدان  عـىل  الصعـب 

السياسات التجارية يف دعم التحول الهيكيل:
قـد يسـاعد جرس العمليات السياسـاتية عـر القطاعات واملسـتويات عن 	 

طريـق بنـاء روابـط أفقيـة وعمودية عىل تعظيـم توفر واسـتخدام الحيز 

اإلطار 23

تحديد إمكانات التمويل غي املستغلة يف أفريقيا

شـجعت خطـة عمـل االتحـاد األفريقـي 2063 النقـاش بشـأن كيـف ميكـن ألفريقيا أن متـول تنميتها هـي. ويؤكد وجـود إمكانات لتمويـل التنميـة يف القارة غي 

مسـتغلة عـدد مـن الدراسـات التـي كشـفت وجود مجموعة واسـعة من املـوارد املتوفرة يف أفريقيـا واآلليات واألدوات املمكنـة لتوجيه هذا التمويـل. وقد حدد 

املركـز األورويب إلدارة سياسـات التنميـة ملحـة عامـة تقريبيـة عـن هـذه املـوارد واآلليـات واألدوات التي ترافقهـا. ويعتمد هـذا التحديد عى تقديـرات للموارد/

االحتياجات املالية املمكنة مستمدة من مصادر مختلفة:

تولد القارة أكرث من 520 مليار دوالر أمرييك سنوياً من الرائب املحلية.	 

تحّصل أفريقيا أكرث 168 مليار دوالر سنوياً من املعادن وأصناف الوقود املعدين.	 

تحتفظ البلدان األفريقية يف مصارفها املركزية/االحتياطية  بأكرث من 400 مليار دوالر أمرييك.	 

ارتفعت رسملة سوق األوراق املالية من 300 مليار دوالر أمرييك يف عام 1996 إىل 1.2 تريليون دوالر أمرييك يف عام 2007.	 

أنشأت عرش دول أفريقية صناديق ثروات سيادية تقدر قيمتها اإلجاملية بنحو 160 مليار دوالر أمرييك.	 

وميكـن للبلـدان األفريقيـة أن تجمـع عـن طريـق إعـداد أطـر وآليات مالمئـة، بالرشاكة مع جهـات فاعلة دوليـة، أمواالً إضافيـة، مبا يف ذلك من خـالل األمثلة 

التالية:

1  ولديهـا إمكانيـة توليـد 10 مليـار دوالر أمرييك سـنوياً من خـالل التوريق، 	 
ارتفعـت تحويـالت املغرتبـني األفارقـة إىل 64 مليـار دوالر أمريـيك يف عـام 2013 

وما يصل إىل 20 مليار دوالر أمرييك عند إضافة سندات املغرتبني.

ميكن توليد املزيد من األموال عن طريق تدابي إعفاء الديون قد تصل إىل 114 مليار دوالر أمرييك.	 

ميكن أن يوفر الحّد من التدفقات املالية غي املرشوعة 50-60 مليار دوالر أمرييك للتنمية، فقدتها القارة حتى اآلن.	 

 External financial – 2 الفصل African Economic Outlook 2014 . 2014, بنك التنمية األفريقي ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ  1

.flows and tax revenues for Africa

 ECDPM Implementing African development initiatives: opportunities and challenges to securing املصدر: املركز األورويب إلدارة سياسات التنمية األوروبية

alternative financing for the Agenda 2063. مذكرة إعالمية  رقم 65. ماسرتيخت. هولندا.
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السياسـايت لتحقيـق األمـن الغـذايئ يف االتفاقـات التجاريـة. كـا ميكـن 
للتـآزرات األقـوى بـني العمليـات أن تزيـد اتسـاق السياسـات وإمكانيـة 
التنبـؤ بهـا، وبالتـايل ضـان املزيـد مـن االسـتقرار لألهـداف السياسـاتية 
عـىل املـدى الطويل. وسيسـاعد هـذا التنسـيق الحكومـات الوطنية عىل 
تحديـد أهداف مشـرتكة عـر القطاعات، وعىل تقرير كيـف متكن موازنة 

العوامل املختلفة يف سياق األطر العاملية املتفق عليها.
كذلـك سيسـاعد تعزيـز التـآزرات بـني العمليـات البلـدان يف جهودهـا 	 

الهيـكيل  التحـول  لتيسـي عمليـات  الـالزم  التمويـل  تعبئـة  إىل  الراميـة 
والتنميـة االقتصاديـة، عن طريق تعظيـم العائد من تخصيص واسـتخدام 
املـوارد عـر امليزانيات والقنـوات املختلفة وتوجيهها نحـو تحقيق أهداف 
مشرتكة. وسـيعزز ذلـك قـدرة البلـدان عـىل تعبئـة األمـوال مـن مصـادر 

محلية.

ومـع الرتكيـز األقـوى عـىل السياسـة التجاريـة والسياسـات ذات العالقـة 
بالتجـارة، تسـتدعي التحديـات والفـرص التـي يقدمها سـيناريو مـا بعد عام 
2015 أيضـاً التفكـي يف نظام التجـارة املتعدد األطراف واإلطـار الرئيي الذي 
يتحكـم بـه، وهـو االتفـاق بشـأن الزراعـة ملنظمـة التجـارة العامليـة. ويحدد 
هـذا االتفاق رشوط تصميم وتنفيذ السياسـات التجاريـة الوطنية، ويف قيامه 
بذلـك، يحـدد الحيـز السياسـايت املتـاح للبلـدان يف سـعيها إىل القضـاء عـىل 
الجـوع وانعـدام األمـن الغـذايئ. وسـيتعني عـىل النقاشـات بشـأن التجـارة 
والسياسـة التجاريـة واالتفاقـات التجاريـة تحسـني اعتبار الروابـط بني الحيز 
السياسـايت والتحـول الهيـكيل وتعبئـة املـوارد واملواءمة بينهـا إذا كان للفرص 

التي ميكن للتجارة أن توفرها لتحسني األمن الغذايئ أن تتحقق. 
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الزراعية  السلع  أسواق   حالة 
أفضل  توازن  تحقيق  الغذائي:  واألمن   التجارة 

العام والصالح  الوطنية  األولويات  بين 

العقود  خالل  بسرعة  والغذائية  الزراعية  بالمنتجات  العالمية  التجارة  نمت  لقد 
سواء  التجارة.  هذه  في  فأكثر  أكثر  تشارك  البلدان   أصبحت  بحيث  األخيرة، 

العقود  خالل  النزعة  هذه  تتواصل  أن  ويتوقع  االستيراد.  أم  التصدير  جانب  من 
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عكسها.  في  يسير  أن  ال  التغذية،  وسوء  الغذائي 

االنقسام  خفض  إلى  الزراعية،  السلع  أسواق  حالة  تقرير  من  اإلصدار  هذا  ويهدف 
الغذائي،  األمن  انعدام  في  الزراعية  التجارة  تأثيرات  بشأن  اآلراء  في  الراهن 

كافة  البلدان  الستفادة  ضماناً  الزراعية،  التجارة  إلدارة  المعتمدة  الطريقة  وبشأن 
من  مجموعة  بشأن  والتوضيحات  األدلة  تقديم  وعبر  التجاري.  االنفتاح  زيادة  من 
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تتخذ  التي  السياساتية  اإلجراءات  في  المطلوبة  التحسينات  وتحديد  السياساتية 
ضمنها.  الخيارات  تلك 
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