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الملخص

ظلت مشكلة تأمني الغذاء ولعقود طويلة من أبرز التحديات اليت تواجه االستقرار االقتصادي
واالجتماعي و السياسي يف البلدان العربية ،فاإلنتاج الزراعي العريب رغم سياسات الدعم واإلصالح،
ظل يف تراجع دائم و مستمر بسبب اجتماع عوامل سلبية متعددة زادت من الفجوة الغذائية العربية،
منها ما هو داخلي كالظرف املناخية الصعبة وشح املياه و ضعف اإلنتاجية عوامل اإلنتاج الزراعي
وضعف السياسات الزراعية احمللية املطبقة ،ومنها ما هو خارجي كتأثريات التغريات االقتصادية العاملية
ومن أبرزها ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف األسواق العاملية وتراجع العرض العاملي ،ما زاد من تفاقم
املشكلة وبروزها بشكل خطري.
الكلمات المفتاحية :األمن الغذائي ،الفجوة الغذائية ،ارتفاع األسعار العاملية للغذاء ،االكتفاء الذايت
الزراعي ،نقص التغذية.
Abstract
The problem of securing food has, for several decades, been one of
the serious challenges that face the economic, social and political
stability in the Arab World. Despite the support and reform policies, the
Arab agricultural production remained in constant and steady decline
;because of multiple negative factors that increased the Arab food gap
some are internal factors such as the difficult climatic conditions, water
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scarcity, low productivity and the weakness of the applied domestic
agricultural policies. Some factors are external such as the effects of the
global economic changes mainly the increase in food prices in global
markets and the decline in global supply, that's what aggravated the
problem and its emergence seriously.
Keywords: Food security – Food gap – Rise of International Food
Prices - Agricultural Self-sufficiency – Malnutrition.

مقدمة
رغم األولوية امللحة اليت احتلتها قضية األمن الغذائي العريب وتوفري الغذاء الكايف لنحو
 370.44مليون عريب يف السنوات األخرية وما حتمله من تداعيات خطرية على مستقبل حتسني
املستوى املعيشي للسكان يف ظل التغريات االقتصادية والسياسية واالجتماعية احمللية والعاملية ،فإن
استمرار منو السكان يف البلدان العربية وتراجع حصيلة السياسات الزراعية املطبقة يف حتقيق أهدافها،
دوما على جمهودات تقليص الفجوة الغذائية العربية التياستقرت عند حنو  35.6مليار دوالر
أثر ً
خالل عامي  2012و  2013مقابل  35.25مليار دوالر عام  ،20111وتتوقع املنظمة العربية
للتنمية الزراعية أن تصل الفجوة الغذائية إىل حنو  71مليار دوالر حبلول عام  ،2030يف حال مل
تبادر الدول العربية إىل إجياد آليات متويل واضحة ملواجهة هذا التحدي ،خاصة يف ظل ارتفاع أسعار
الغذاء يف األسواق العاملية .

إشكالية البحث:

عكست األزمة االقتصادية واملالية العاملية مع بداية سنة  ،2008بروز حتديات اقتصادية
كربى أمام الدول العربية كان من أبرزها تراجع قدرهتا على حتقيق األمن الغذائي يف ظل نقص حجم
املعروض العاملي من الغذاء ما ساهم يف ارتفاع أسعاره العاملية ،وحد من قدرة أغلب الدول العربية
على تأمني الغذاء ،ما فاقم من الفجوة الغذائية هبا.
وعليه تكمن إشكالية الورقة البحثية فيما يلي:
ما مظاهر تراجع األمن الغذائي في البلدان العربية؟ وما هي انعكاسات ارتفاع األسعار الغذائية

العالمية على تفاقم الفجوة الغذائية؟

فرضيات البحث :تنطلق الدراسة من مجلة الفرضيات التالية:

 ميثل األمن الغذائي العريب أولوية أساسية لكل دولة عربية؛
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 األمن الغذائي و تقليص الفجوة الغذائية يف اتساع دائم ما يؤثر على زيادة معدالت الفقر
وسوء التغذية يف البلدان العربية؛
 سبب اتساع الفجوة الغذائية يعود أساسا لعوامل داخلية وأخرى خارجية مرتبطة بتقلبات
األسواق العاملية للغذاء.

هدف البحث :يهدف البحث إىل حماولة التطرق ملختلف األسباب الداخلية واخلارجية املؤثرة يف

تزايد اتساع الفجوة الغذائية يف البلدان العربية وتراجع األمن الغذائي هبا ،حماولني إبراز أثر تقلبات
أسعار الغذاء العاملية على قدرة هذه البلدان تأمني الغذاء يف ظل تراجع إنتاجها الزراعي.

منهج البحث :اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي يف عرض وحتليل خمتلف جوانب
املوضوع.

خطة البحث :تقتضي املنهجية العلمية تقسيم موضوع الدراسة إىل ثالث أقسام:

القسم األول :واقع األمن الغذائي في البلدان العربية؛
القسم الثاين :الفجوة الغذائية في البلدان العربية؛

القسم الثالث :أثر ارتفاع أسعار الغذاء العالمية على تفاقم الفجوة الغذائية في البلدان العربية.
----------------

 -1واقع األمن الغذائي في البلدان العربية

قبل حتليل واقع األمن الغذائي يف البلدان العربية ،جيب حتليل مفهوم األمن الغذائي واختالف اجلوانب
املرتبطة به.

 -1-1مفاهيم عامة حول األمن الغذائي:

هناك عدة تعاريف تناولت األمن الغذائي ،حيث عرفته منظمة األمم المتحدة لألغذية

والزراعة بأنه تأمني الغذاء للموطنني كافة ،يف أي جمتمع ويف األوقات كافة واحلصول عليه بكفاية
وبيسر وفق النظم االقتصادية واالجتماعية ،على أن يكون صحيا متناسبا مع احلاجات البدنية
لإلنسان وبالنوعية املفضلة مبا يساهم يف تعزيز أنشطة جسم اإلنسان وصحته.2

وتعرفه منظمة الصحة العالمية بأنه يعين الظروف واملعايري الضرورية الالّزمة خالل عمليات
وصحيا ومالئما
إنتاج وتصنيع وختزين وتوزيع وإعداد الغذاء لضمان أن يكون الغذاء آمنا وموثوقا به ّ
وحّت حلظة االستهالك من
لالستهالك اآلدمي؛ فاألمن الغذائي مرتبط بكل مراحل اإلنتاج الزراعي ّ
طرف املستهل األخري.
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أما وزارة الزراعة األمريكية فتعرف األمن الغذائي بأنه السبل امليسرة للناس كافة يف احلصول على
الكمية الكافية من الغذاء ويف األوقات كافة مبا فيه تعزيز أنشطة اإلنسان ودميومة صحته.3

التعريف األكثر تداوالً هو قدرة اجملتمع على توفري احتياجات التغذية األساسية ألفراد الشعب،
وضمان حد أدىن من تل االحتياجات بانتظام.
ميكن التمييز بني مستويني لألمن الغذائي مطلق ونسيب ،يعين األول إنتاج الغذاء داخل الدولة
الواحدة مبا يعادل أو يفوق الطلب احمللّي ،وهذا املستوى مرادف لالكتفاء الذايت الكامل ويعرف أيضا
باألمن الغذائي الذايت.
غري أن هذا التحديد املطلق لألمن الغذائي عرف الكثري من االنتقادات كونه غري واقعي ،كما أنه
التخصص وتقسيم العمل واستغالل املزايا النسبية على
يفوت على الدولة إمكانية االستفادة من
ّ
مستوى التجارة الدولية .
ّأما املفهوم الثاين النسيب لألمن الغذائي فيعين قدرة دولة ما أو جمموعة من الدول على توفري السلع
واملواد الغذائية كلّيا أو جزئيا ،وضمان احل ّد األدىن من تل االحتياجات مبا ال يعين بالضرورة إنتاج
كل االحتياجات الغذائية األساسية ،بل توفريها و تأمينها بالتعاون مع اآلخرين ،مبا يضمن وفرة
ّ
السلع الغذائية و وجودها يف السوق بشكل دائم و بأسعار يف متناول املواطنني.
تدرج هذا املفهوم مع الزمن وارتبط بعدد من املفاهيم املتعلقة بقضية األمن الغذائي ،منها اإلنتاج
وقد ّ
الذي يبدو متقاربا لدى البعض مع األمن الغذائي وال يفرق الكثري بينهما ،غري أن االختالف بينهما
واضح ،فاإلنتاج الغذائي داخل يف عملية حتقيق األمن الغذائي فهو يقوم على توظيف املوارد توظيفا
مباشرا يف عملية اإلنتاج ،مثل اإلنتاج الزراعي واحليواين ،بينما األمن الغذائي هو حالة استقرار
غذائي تتضافر فيها جهود اإلنتاج الغذائي حّت تسمح لألفراد باحلصول على غذائهم.
كما يتداخل مفهوم األمن الغذائي مع مفهوم االكتفاء الذايت الكامل ققدرة اجملتمع على حتقيق
االعتماد الكامل على النفس واملوارد واإلمكانات الذاتية يف إنتاج كل احتياجاته الغذائية حمليًا) .ويف
يتبني أن هدف حتقيق االكتفاء الذايت
هذا املعىن يكون األمن الغذائي ذاتيًا ،غري أنه ومع الوقت ّ
الكامل غري ممكن للكثري من الدول ،ويف هذه احلال يكون توفري هذه االحتياجات بإنتاج جزء منها
حمليًا وتأمني الباقي من خالل عمليات االسترياد.

 -2-1األمن الغذائي في البلدان العربية:

تعترب قضية األمن الغذائي من القضايا اجلوهرية اليت تلقى اهتماما متزايدا سواء على املستوى
العاملي أو العريب نظرا لتأثرياهتا االقتصادية واالجتماعية والسياسية على استقرار الدول ،نتيجة
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لألزمات الغذائية املعاصرة املتكررة اليت عرفتها البشرية واليت نذكر منها حديثا أزمة الغذاء األوىل يف
مطلع السبعينيات وأزمة الغذاء الثانية خالل عامي  2007و  2008نتيجة تراجع حجم اإلنتاج
العاملي من احلبوب و الغذاء بسبب اجتماع الكثري من العوامل الطبيعية واالقتصادية والبشرية السلبية
املؤثرة كموجات اجلفاف املتعاقبة وتراجع األراضي الزراعية وتضخم تكاليف عوامل اإلنتاج احليواين
والزراعي ما أثر على ارتفاع األسعار خالل السنوات املاضية وتراجع قدرة جل البلدان العربية على
تأمني الغذاء.
مثلت أزمة األمن الغذائي وسبل ضمان توفري الغذاء الكايف لنحو  370.44مليون عريب يف
ظل الظروف االقتصادية احمللية والدولية الصعبة أبرز التحديات اليت تواجه مستقبل البلدان العربية يف
ظل ارتفاع معدالت النمو السكاين وتراجع املوارد املالية وضعف القدرة الشرائية لألفراد ،ما ساعد
على اتساع الفجوة الغذائية العربية من سنة ألخرى ،فيما مل حتقق الزراعة العربية الزيادة املستهدفة
ملواجهة الطلب املتزايد على األغذية ،ما رفع من نسبة االسترياد إىل  % 90من حاجاهتا الغذائية،
رغم توافر املوارد الطبيعية الضخمة اليت متلكها هذه الدول ،واملتمثلة يف األرض واملياه واملوارد البشرية
والقدرات املادية.4

ففي الوقت الذي تعترب فيه معظم البلدان العربية بعيدة عن مؤشر اجلوع العاملي ،إال أننا نسجل
ارتفاعا يف بعضها ،ويتكون مؤشر اجلوع العاملي من ست ق )6درجات تعرف مبستوى اجلوع ويندرج
من منخفض  4.9إىل متوسط  9.9 – 5و إىل خطري  19.9 – 10مث إىل مقلق 29.9 – 20
ومقلق للغاية  30أو أكثر ،وقد مت حتديد درجات هذا املؤشر باستخدام ثالث معايري منها نقص
التغذية.
سجل مؤشر اجلوع لعام  2013وفقا لبيانات املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية على صعيد
البلدان العربية املستوى اخلطري يف جزر القمر  33.6و السودان  27واليمن  26.5واملستوى املقلق
يف كل من جيبويت  19.5وموريتانيا .13.2
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الجدول رقم ()1

تطور مؤشر الجوع العالمي في البلدان العربية بين سنة  1990و 2013
الدول

1990

2013

جزر القمر

24

33.6

اليمن

29.8

26.5

جيبوتي

33.5

19.5

السودان

31.1

27

موريتانيا

22.7

13.2

الصومال

-

-

الكويت

12.4

<5

مصر

7

<5

سوريا

7.7

<5

المغرب

7.8

<5

الجزائر

7

<5

السعودية

6.5

<5

األردن

5.1

<5

البحرين

-

-

تونس

<5

<5

العراق

-

-

سلطنة عمان

-

-

قطر

-

-

لبنان

<5

<5

ليبيا

<5

<5

المصدر :جامعة الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،تقرير عن أوضاع األمن الغذائي العريب،
لسنة  ،2013ص.28
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الجدول رقم ()2

معدالت االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية في البلدان العربية ()%
السلع

2011

2012

2013

متوسط الفترة

السكر المكرر

30.4

30.6

31.5

30.8

الزيوت النباتية

39.3

34.4

39.1

37.6

مجموعة الحبوب

45.9

42.7

58.3

43.8

البقوليات

50.9

53.6

58.3

54.3

اللحوم البيضاء

66.5

65.8

66.9

66.4

األلبان و منتجاتها

73.8

74.8

75.9

74.8

اللحوم الحمراء

80.9

81.4

80.9

81.1

البيض

97.5

95.8

95.4

96.2

الفاكهة

96.3

96.2

96.9

96.5

األسماك

98.6

98.4

99.1

98.7

الخضر

100.9

100.1

100

100.3

البطاطس

102.8

99.5

100.1

100.8

2013 - 2011

المصدر :جامعة الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،تقرير عن أوضاع األمن الغذائي العريب،
سنة  ،2013ص.32
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 -1-2-1طبيعة الموارد وعناصر اإلنتاج في البلدان العربية :
 - 1-1-2-1األراضي الزراعية:

تقدر املساحات املزروعة يف البلدان العربية حبوايل  70.9مليون هكتار وتشكل ما نسبته 5.3
%من إمجايل املساحة اجلغرافية و  1.45 %من املساحة الزراعية يف العامل واليت تقدر حبوايل 4.9
مليار هكتار،وبلغت املساحة املزروعة باحملاصيل املستدمية يف  2012حوايل  9.24مليون هكتار،
وحنو  46.5مليون هكتار زرعت مبحاصيل مومسية ،أما املساحة املتبقية فقد تركت بدون زراعة يف
.2012
قدرت نسبة املساحة املروية يف البلدان العربية يف  2012حبوايل  26.4 %من املساحة املزروعة
واملقدرة حبوايل  55.8مليون هكتار يف ذل العام .و متثل نسبة األراضي الزراعية للمساحة األرضية
أكثر من  30 %يف ٍ
كل من تونس وسوريا ،وتقدر حبوايل  21.4 %يف لبنان و  14 %يف
السودان ،وترتاوح بني  10.9 %و  12.6 %يف املغرب وفلسطني و العراق .
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 2-1-2-1موارد المياه:

بلغ إمجايل موارد املياه يف البلدان العربية حنو  257.5مليار م 3سنة  ،2012منها 95.4 %
مياه تقليدية منها % 81.2مياه سطحية،و  14.1 %مياه جوفية ،وتتمثل املوارد غري التقليدية من
املياه يف إعادة االستخدام والتحلية بنسبة  3.8 %و  0.9 %من اإلمجايل على التوايل ،ويستحوذ
اإلقليم األوسط على حنو  40 %من إمجايل موارد املياه يف البلدان العربية ،بينما تستحوذ أقاليم
املشرق العريب ،واملغرب العريب،وشبه اجلزيرة العربية على حنو 31 %و 23 %و  6 %على التوايل .
3
يقل متوسط نصيب الفرد العريب من املياه عن خط الفقر املائي العاملي احملدد بنحو 1000م
سنة يف ثالثة أقاليم ) شبه اجلزيرة،املغرب،األوسط(،ويزيد قليالً يف إقليم املشرق ويقدر متوسط هطول
األمطار يف البلدان العربية بنحو  1682.7مليار م 3يف السنة معظمها يف اإلقليم األوسط وتشري
اإلسرتاتيجية العربية لألمن املائي بأن املنطقة العربية يف سبيل حتقيق أمنها الغذائي حباجة إىل توفري ما
يقارب  550مليار مرت مكعب من املياه سنوياً يف  2025يف حال استمرار معدالت النمو
السكاين احلالية ،وتعادل كميات تزيد عن ضعف املتاح حالياً من املياه و اليت تصل إىل 257.5
مليار مرت مكعب سنوياً.
كل مؤشرات الوضع املائي العريب تؤكد على وجود تنافس حقيقي يف استخدام املياه للقطاعات
االقتصادية املختلفة واحتياجات السكان األخرى ،وأن هذا األمر سوف يكون له األثر األكرب على
مستويات اإلنتاج الزراعي وبالتايل سيتصدر مهددات األمن الغذائي العريب و خباصة أن اجلهود الرامية
إىل ترشيد االستخدام لألغراض الزراعية مازالت متواضعة فعلى سبيل املثال ال تزيد املساحة اليت تروى
باستخدام األنظمة احلديثة على  4.4مليون هكتار.
 – 3-1-2-1الثروة الحيوانية و السمكية:
اخنفضت أعداد الثروة احليوانية يف البلدان العربية حبوايل  41مليون رأس نتيجة النفصال جنوب
السودان عن السودان يف ، 2011وأصبحت  341.3مليون رأس ويوجد العدد األكرب من األغنام
واملاعز واألبقار يف السودان ،وأما اإلبل فترتكز يف الصومال والسودان،واجلاموس يف مصر والعراق.
تشكل الثروة السمكية مورداً اقتصادياً هاماً يف البلدان العربية ملا يتمتع به من مقومات طبيعية
تتمثل يف 22.7ألف كيلومرت من السواحل البحرية و  608ألف كيلومرت مربع من اجلرف القاري
الغين باألمساك وحنو  3ماليني هكتار من املسطحات املائية والبحريات واألهنار و املستنقعات
واجملاري املائية الداخلية ،و  16.6ألف كيلومرت من األهنار اليت متر يف األراضي العربية.
تنتج البلدان العربية حوايل  4.2مليون طن من األمساك معظمه من املصايد الطبيعية.
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 – 4-1-2-1الموارد البشرية:
تقدر أعداد سكان البلدان العربية يف عام 2013حبوايل  370.44مليون نسمة ،يشكل
السكان الريفيون حوايل  42.2 %منهم وتشكل معدالت النمو السكاين املرتفعة نسبياً يف البلدان
العربية حتدياً للجهود التنموية ،فهي حنو  ،2.1 %مقارنة بنحو  1.2 %على مستوى العامل.
 64.3 %من سكان البلدان العربية من الفئة العمرية الناشطة اقتصادياً  15 - 65سنة بينما تقدر
حبوايل 65.6 %على مستوى العامل،وتتفاوت نسبة هذه الفئة العمرية بني البلدان العربية إذ تتجاوز
أو تقارب حنو  % 40يف ٍ
كل من السودان ،الصومال ،العراق ،فلسطني ،جزر القمر ،موريتانيا و
اليمن ،بينما ترتاوح بني  17 %و  20 %يف باقي الدول العربية.
متثل العمالة الزراعية يف البلدان العربية ما نسبته  23.2 %من إمجايل القوى العاملة العربية
،وهذه النسبة يف تراجع مستمر نتيجة ارتفاع معدالت اهلجرة من الريف إىل املدن ،بسبب اختالل
التوازن التنموي بني املناطق احلضرية و الريفية.
ختتلف نسبة القوى العاملة الزراعية إىل إمجايل القوى العاملة الكلية بني البلدان العربية ،حيث
ترتفع ألكثر من  50 %يف كل من جيبويت والصومال،و ترتاوح بني  30 %و  38 %يف
موريتانيا و السودان اليمن ومصر واملغرب  ،وبني  10 %و 29 %يف اجلزائر وتونس وسوريا
والعراق و الكويت وسلطنة عمان ،وترتاجع هذه النسبة ألقل من  10 %يف باقي البلدان العربية.
 -2الفجوة الغذائية في البلدان العربية:6عرفت الفجوة الغذائية للمجموعات السلعية الرئيسية يف البلدان العربية خالل الفرتة ق– 2010
 )2013على أساس الفرق بني اإلنتاج وماهو متاح لالستهالك ،أيصا يف االسترياد من السلع
الغذائية ،بافرتاض عدم وجود خمزونات مرحلة وبدون تضمني جتارة السلع الغذائيةالبينية العربية،
حسب بيانات املنظمة العربية للتنمية الزراعية استقرارا نسبيا بني عامي ق 2012و ،) 2013
حيث بلغت حنو  34.3ملياردوالريف  2010وحنو35.25ملياردوالريف  2011وقدرة بنحو
35.6ملياردوالر يف  ،2012و بلغت حنو  35.63مليار دوالر عام  2013ورمبا يُعزى ذل
لتكثيف اجلهود وانتهاج سياسات زراعية للبلدان العربية أكثر تشجيعاً لالستثمار الزراعي وحتفيز
اًإلنتاج السلع الغذائية الرئيسية يف إطار مكونات الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العريب.
تساهم جمموعة سلع احلبوب وحدها بنحو  % 53.62من قيمة الفجوة و يشكل القمح فقط
 23.13 %منها،كما تساهم جمموعة اللحوم يف قيمة الفجوة بنسبة ، % 16.45واأللبان و
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منتجاهتا حبوايل، %9.51والزيوت النباتية بنسبة ،%8.75والسكر املكرر % 8.98وتبلغ مسامهة
هذه السلع الغذائية جمتمعة حنو  %97.31منقيمةالفجوةالغذائية وتتصدرجمموعةاخلضر يف عام
2012الفائض بنحو  ، 69.5 %بينما تساهم فيه األمساك ،والبطاطس ،والفاكهة بنحو 20.2
 1.2 % ، 9.1 %،%على التوايل.
تتفاوت البلدان العربية يف مقدار مسامهتها يف الفجوة الغذائية العربية وفقاً ألسباب كثرية منها عدد
السكان وأمناطها االستهالكية،ومستوى الدخل وحمدودية اإلنتاج الزراعي نتيجة ضعف املوارد الزراعية
الطبيعية وغريها من األسباب .
تساهم ستة بلدان عربية وهي السعودية ،اإلمارات ،مصر و اجلزائر ،املغرب و اليمن بنسبة تقدر
حبوايل  %74.48من إمجايل قيمة الفجوة الغذائية العربية الكلية كمتوسط للفرتة ق–2011
7

.)2013

 -3أثر ارتفاع األسعار العالمية على تفاقم الفجوة الغذائية في البلدان العربية:مشكلة االمن الغذائي يف البلدان العربية ال ترتبط فقط بنقص اإلنتاج الزراعي وتراجعه
بسبب الظروف الطبيعية الصعبة و نقص االمكانيات و اخلربات بل تعود يف جزء كبري من أسباهبا
الرتفاع أسعار املواد الغذائية يف األسواق العاملية ،خاصة إذا علمنا أن البلدان العربية كلها مستوردة
لألغذية ،ما يفرض على أغلبها حتديات أكرب يف توفري املوارد املالية الكافية لتغطية الفجوة الغذائية
خاصة منها الدول الغري مصدرة للنفط.
تؤكد اإلحصائيات وجود ارتفاع مستمر يف اسعار السلع الغذائية يف األسواق العاملية مع بداية

االلفية اجلديدة فأسعار احلبوب 8هي األعلى ارتفاعا ،مما أدى إىل ارتفاع اسعار التجزئة لألغذية
األساسية يف البلدان العربية كاخلبز واللحوم واأللبان يف ظل ارتفاع تكاليف الوقود وتكاليف الشحن
و التغريات املناخية القاسية يف الدول الرئيسية املصدرة كالواليات املتحدة األمريكية و روسيا والربازيل،
ما أثر على تراجع مستوى القدرة الشرائية لألسر واألفراد و تزايد سوء التغذية و بروز ظاهرة من
االحتجاجات الشعبية املستمرة نتيجة ختلي البلدان العربية على سياسات الدعم للمنتجات الغذائية
بسبب عدم قدرهتا على جمارات تغطية االرتفاعات املستمرة يف أسعار املواد الغذائية املستوردة واسعة
االستهالك.
شهد العامل زيادات غري مسبوقة يف أسعار املواد الغذائية الرئيسية وخاصة منها احلبوب ،إذ وصلت
أسعارها خالل األشهر الثالثة من سنة  2008إىل أعلى مستوياهتا منذ مخسني عاما ،فبلغ متوسط
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الزيادة يف أسعار القمح بني سنة  2006و  2008حوايل 9 %72بينما وصل معدل الزيادة يف
معدل أسعار األرز ارتفاعا بلغ حوايل  %123يف نفس الفرتة.
يرجع سبب ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى البلدان العربية ،إىل ارتفاع أسعار الغذاء العاملية
نتيجة االندماج االقتصادي يف األسواق العاملية ،وكذل بسبب اخنفاض الكميات املنتجة من
احملاصيل الغذائية نتيجة الظروف الطبيعية غري املالئمة للزراعة ،وارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج
الزراعي والنقل ،وارتفاع معدالت النمو السكاين مع عدم االستقرار النسيب للمعروض من املواد
الغذائية ما سبب عجزا يف الطلب على املواد الغذائية ،وأثر يف مستويات الرفاهية للعديد من أفراد
اجملتمع ،السيَّما أهنم ينفقون مابني  50و % 80من دخلهم الشخصي على السلع املذكورة،نتيجة
ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف األسواق احمللية مقارنة بالسنوات السابقة ،فقد تراوحت الزيادة بني سنة
 2006و  2008يف املتوسط  %24.3للحبوب و  %17.3للزيوت النباتية و  %2.8للسكر
وغريها من املواد األساسية األخرى ،ما أثر يف االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي.
مل يشهد األمن الغذائي العريب حتسناً يف السنوات األخرية ،إذ مل يتجاوز االكتفاء الذايت من
احلبوب  %58.3نتيجة تباطؤ معدالت منوه ،ما أثر على قدرة البلدان العربية املنخفضة واملتوسطة
الدخل على تأمني الغذاء يف ظل تفاقم آثار األزمة االقتصادية العاملية ورفع من خماطر األمن الغذائي
وتراجع مواردها املالية النقدية وقدرهتا على استرياد الغذاء.
يف حني مل تتأثر البلدان الريعية الكربى و على اخلصوص دول اخلليج العريب يف جمال األمن الغذائي
وفقاً للمعيار املذكورة إالقليالً لقدرهتا العالية على استرياد الغذاء.
الجدول رقم (: ) 3متوسط السعر العالمي لبعض السلع الغذائية ( دوالر أمريكي  /طن )
السلع الغذائية

متوسط الفترة

القمح الخشن

223.42

2011 - 2002

2012

2013

معدل التغير بين

327.15

322.4

()1.47

 2012و 2013

األمريكي
القمح الطري

191.02

294.4

276.47

()6.49

الذرة الشامية

153.35

270.42

243.81

()10.91

أرز بانكوك

236.72

590.39

532.67

()10.84

الذرة الرفيعة

157.19

269.46

244.59

()10.17

األمريكي
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فول الصويا

400.67

508.5

537.58

25.47

الفول السوداني

452.51

2174

1377

()57.84

زيت الفول

454.08

2358

1773

()33

السوداني
3724

21.70

زيت الزيتون

4020.88

2916

399.83

24.63

السكر الخام

301.37

484.65

4.37

التمور

1092.96

1460.9425

1527.689

لحوم األبقار

130.86

187.9425

183.5892

()2.37

لحوم الدواجن

1392.39

1928.17

2013.75

4.25

المصدر :جامعة الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،تقرير عن أوضاع األمن الغذائي العريب
لسنة  ،2013ص.22

اخنفضت أسعار معظم السلع الغذائية وبدرجات متفاوتة يف عام  2013باملقارنة مع الفرتة ق
 )20125 – 2011باستثناء بعض السلع كما هو موضح يف اجلدول أعاله .غري أن هذا
االخنفاض مل يكن له تأثري مباشر على قدرة األفراد والبلدان العربية على تأمني الغذاء بالكمية والنوعية
املرغوبة فيما خيص البلدان العربية املنخفضة الدخل وبسبب اهلدر والتبذير لقسم كبري من الغذاء
فيما خيص البلدان مرتفعة الدخل.
تراوح متوسط نصيب الفرد العريب من الناتج االمجايل احمللي يف البلدان العربية كما هو موضح

يف الجدول رقم 4يف عام  2012ما بني  831دوالر أمريكي و  93825دوالر أمريكي و
يتجاوز هذا املتوسط  20ألف دوالر يف ستة دول عربية  ،بينما يكون أقل من  10آالف دوالر يف
بقية الدول وهذا ما جنده موضح يف الجدول رقم .4
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الجدول رقم (:)4متوسط نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي االجمالي ( دوالر أمريكي )
الدولة

2010

2011

2012

قطر

72773

90805

93825

الكويت

40091

51397

56374

اإلمارات

34049

39058

41692

السعودية

19327

24116

25136

سلطنة عمان

20987

23133

23570

البحرين

20546

22467

23040

لبنان

8552

9148

9705

العراق

4613

6019

6625

الجزائر

4350

5272

5348

األردن

4371

4666

4909

تونس

3238

3994

4044

مصر

2804

2973

3256

المغرب

2823

3044

2902

السودان

1422

1538

1580

موريتانيا

1017

1154

1106

جزر القمر

795

872

831

المصدر :جامعة الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،تقرير عن أوضاع األمن الغذائي العريب
لسنة  ،2013ص.23

رغم تعدد أسباب ارتفاعات وتقلبات أسعار املواد الغذائية العاملية ،ابتداء من تقلبات أسعار
ومرورا بالتغريات املناخية ،وانتهاء بالتغريات واملستجدات الطارئة على طبيعة تركيبة
صرف العمالتً ،
مجيعا يف آثارها السلبية على شعوب دول العامل عامة و البلدان
الطلب على الغذاء ،إال أهنا تتفق ً
العربية خاصة.
التذبذب املتواصل يف أسعار املواد الغذائية يف األسواق العاملية ،سيحمل معه مصريا و واقعا

صعبا لشعوب البلدان العربية خاصة والعامل عامة ،يف ظل وجود حنو  800مليون شخص ال يزالون

يفتقرون إىل األمن الغذائي يف العامل ودعا تقرير البن الدويل عن «التنمية في العالم» 10إىل ضرورة
زيادة االستثمارات يف قطاع الزراعة يف البلدان النامية ،مطالبا يف الوقت نفسه بضرورة وضع هذا
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القطاع يف صميم أجندة التنمية حّت ميكن بلوغ األهداف الدولية املتعلقة بتخفيض أعداد الفقراء

واجلياع إىل النصف حبلول عام  ،2015وحذر التقرير املعنون «الزراعة من أجل التنمية» ،أيضاً من

أن إمدادات األغذية العاملية تواجه ضغوطاً جراء اتساع نطاق الطلب على الغذاء واألعالف ،والوقود
االخضر ،وتزايد أسعار الطاقة ،وازدياد قلة األراضي الزراعية وشح املوارد املائية ،باإلضافة إىل اآلثار
تغري املناخ وبدورها ،فإن تل العوامل تلقي بظالل من الش وعدم اليقني على
النامجة عن ظاهرة ّ
مستقبل أسعار املواد الغذائية.
ابدى صندوق النقد الدويل قلقه من عواقب توسيع استخدام احلبوب لصنع الوقود

األخضر  ،على أسعار املواد الغذائية ،خصوصا يف الدول الفقرية؛ وحذر الصندوق من أن استخدام
املنتجات الغذائية كمصدر للطاقة ميكن أن تكون له عواقب خطرية على حركة الطلب على الغذاء
العاملي ،يف حال استمر منو استخدام هذا الوقود احليوي.
حتليل هيكل وتركيبة الطلب العاملي على املواد الغذائية ،يؤكد ارتباطه املباشر يف التأثري على
وخصوصا يف أسعار حماصيل احلبوب والقمح؛ ففي
ارتفاع أسعار املواد الغذائية وبشكل كبري،
ً
كثريا من
املاضي كان الطلب على املواد الغذائية ينحصر على االستهالك الغذائي ،أما اآلن فإن ً
املنتجات الغذائية تستخدم يف إنتاج الوقود احليوي قأهم احملاصيل املستخدمة إلنتاج الوقود احليوي
الذرة وفول الصويا واللفت وقصب السكر وقشر األرز وزيت النخيل وبقايا احليوانات واخلشب
والسماد وغريها) ،فالتقديرات تشري إىل أن  % 20من إنتاج قصب السكر عامليًّا ،و  % 9من
إنتاج الزيوت النباتية عامليًّا يذهب إلنتاج الوقود احليوي.
كما تشري التقديرات إىل أن الطلب على أنواع احلبوب املختلفة إلنتاج الوقود احليوي
ستساهم وحدها يف رفع األسعار مبا نسبته  % 15يف األعوام القليلة املقبلة .وعلى الرغم من أن
التوصية السادسة اليت خرجت من اجتماع جمموعة العشرين يف عام  2011تنص على أن تتخلى
أيضا عن استخدامه كليًّا يف حاالت التأزم الغذائي
الدول عن دعم إنتاج الوقود احليوي ،وأن تتخلى ً
قدما يف سياستها التشجيعية على استخدام
العاملي ،إال أن الواليات املتحدة ما زالت ماضية ً
احملاصيل الزراعية يف إنتاج الوقود احليوي حبجة مراعاهتا للبيئة؛ ولتصوير حجم خطورة التوجه
الستخدام احلبوب يف إنتاج الطاقة يكفي أن نعرف أن الغذاء املستخدم يف تعبئة وقود حيوي يف
سيارة رباعية متوسطة احلجم يكفي لتغذية شخص ملدة سنة كاملة ،يف وقت تشري فيه التقديرات
11

إىل أن  900مليون شخص يف خمتلف أحناء العامل يعانون جماعات قاتلة.
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ويف هذا السياق أكد تقرير البن الدويل كذل على أن مثة حاجة ملحة يف أن تقوم
البلدان الصناعية ،اليت كانت متثل أكرب املسامهني يف ظاهرة االحتباس العاملي ،ببذل مز ٍ
يد من اجلهد
تغري املناخ ،وملواجهة
ملساعدة املزارعني الفقراء على تكييف أنظمة اإلنتاج الزراعي لديهم مع ّ
الطلب املتوقع عامليا.
وشدد على انه ينبغي أن يزداد إنتاج احلبوب حبوايل  50%وإنتاج اللحوم حبوايل  85%يف
الفرتة من  ،2030-2000مؤكدا يف الوقت ذاته ،ان ما يضيف إىل هذا الواقع الطلب املتزايد
على اخلامات الرئيسية الالزمة إلنتاج أنواع الوقود االخضر ،وهو ما أدى فعالً إىل ارتفاع أسعار
املواد الغذائية على الصعيد العاملي.

النتائج والتوصيات:

 شهدت معدالت االكتفاء الذايت العريب من السلع الغذائية تطورات متباينة خالل الفرتة ق 2011–  ،) 2013فزادت يف اخلضر والفواكه و األمساك والسكر واحلبوب واللحوم احلمراء ،واستقرت
بالنسبة للزيوت النباتية وبيض املائدة ،فيما تراجعت قليال لباقي السلع  ،ما يشري إىل جناح سياسات
البلدان العربية يف هذا جمال حتقيق هذا اهلدف ولو بشكل جزئي.
 حتقيق األمن الغذائي العريب ،امر غري مستحيل ،وفقا ملا هو متاح من إمكانيات مادية ومالية وبشرية وجغرافية لدى البلدان العربية إذا ما تضافرت جهودها يف إطار من التكامل و التعاون و
التنسيق يف وضع و تطبيق السياسات الزراعية مبا يضمن حسن استغالل املوارد املتاحة ،غري أن
الوضع احلايل يؤكد حقيقة مناقضة متاما هلذا التصور تعكس حتدي جذ صعب أمام البلدان العربية ال
ميكن جتاوزه يف نظر الكثري من الباحثني ،ضمن ما هو متاح من قدرة على اإلنتاج واالسترياد لبلوغ
حلم حتقيق األمن الغذائي وتقليص حجم الفجوة الغذائية ،اليت ما لبثت تتزايد من سنة ألخرى نتيجة
اجتماع عوامل متعددة مثلت عقبات صعبة التجاوز ألغلب البلدان العربية ،منها ما هو داخلي يرجع
الرتفاع معدالت النمو السكاين وشح املياه وضعف إنتاجية عوامل اإلنتاج الزراعي ومنها ما هو
خارجي تتحكم فيه متغريات األسواق العاملية كتقلبات أسعار الصرف األساسية و زيادة األسعار
وضعف العرض الكلي مقابل زيادة الطلب الكلي.
 بلغت قيمة الناتج احمللي الزراعي العريب يف عام  2012حنو  139.1مليار دوالر  ،مشكلة نسبة %5.4من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل العريب  ،وعلى الرغم من التطور الذي حتقق يف إنتاج السلع
الغذائية خالل السنوات األخرية  ،إال أن قطاعات اإلنتاج الزراعي والسمكي ال تزال تسودها النظم
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التقليدية يف اإلنتاج واخنفاض اإلنتاجية وضعف التكنولوجيا املستخدمة وعدم تفعيل البحث العلمي
والطرق العلمية احلديثة يف جمال الزراعة و تربية احليوان.
 رفع معدالت اإلنتاج الزراعي يف البلدان العربية ،يتطلب التغلب على خمتلف مشاكل ومعوقاتهذا القطاع ،فا لبلدان العربية تعاين من تأخر هيكلي يف اقتصاداهتا وخباصة الزراعية ،خاصة يف ما
خيص التجارة اخلارجية الزراعية ،حيث تبني األرقام عجزا مستمرا يف امليزان التجاري الزراعي العريب.
يضاف اىل ذل صغر املساحات الزراعية الصاحلة خاصة بعد خروج كل من جنوب السودان وسوريا
من اإلنتاج الزراعي واحليواين العريب يف السنوات األخرية وتباطؤ عمليات االصالح الزراعي يف البلدان
العربية ذات املساحات الشاسعة ،اليت تتطلب امكانيات علمية ومالية كبرية ،وضعف كفاءة اإلرشاد
الزراعي ،ونقص املشاريع املائية املخصصة للري وأخريا العوامل الطبيعية اليت تؤثر تأثريا مباشرا يف اداء
القطاع الزراعي.
 إمكانية جتاوز أو إجياد حلول هلذه املشاكل واملعوقات متوفرة باعتماد التنمية الزراعية املستدامةعلى صعيد كل بلد عريب ،وثانيا بتفعيل التكامل العريب الذي يُعترب حجر االساس للنهوض هبذا
القطاع الذي تزداد امهيته االسرتاتيجية يوما بعد يوم ،وثالثا اعتماد سياسات زراعية واضحة ومنظمة
مبنية على دراسات ميدانية مسبقة للواقع تليب االحتياجات احلقيقية للقطاع ،وهتدف اىل حتقيق
االشباع ملستهلكي السلع الزراعية ،وبلوغ مستوى الكفاءة االنتاجية القصوى للموارد الزراعية
واحلصول على اعلى ناتج بأقل جهد اجتماعي ممكن؛ إن االطالع على السياسات اليت تطبقها
احلكومات العربية على القطاع الزراعي يتبني اهنا من الناحية النظرية واعدة ،إال اهنا واقعيا جزئية
ومرجتلة وتطرح حلوال ملشاكل ظرفية قائمة ،من هنا تأيت احلاجة لتطوير البحث العلمي الزراعي
والتوجه اكثر حنو تشخيص املشاكل العملية واملزيد من التنسيق بني مراكز البحث الزراعي العربية.
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