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مستخلص
مـن كشفت األزمة الروسـية األوكرانيـة عـن تـداعيات هيكليـة خطيـرة، راسـخة منـذ سـنوات، تُغـذي أزمـة انعـدام األ

ــا بعــد يــومٍ م ال ومــا يزيــد األمــر ســوءًا أن العــال. الغــذائي العــالمي، التــي يتســع نطاقهــا االجتمــاعي والجغرافــي يومً

ــا يتعــرض لمعــدالت هــدر مرتفعــة، وفــي كثيــر مــ ن يعــاني فقــط مــن ضــعف الوصــول للغــذاء الكــافي، ولكنــه أيضً

ة ، يتســبب فــي أمــراض ســوء التغذيــة والســمنة، ممــا يرســخ مــن حــد"غيــر صــحي"األحــوال يتنــاول األفــراد طعامًــا 

.انعدام األمن الغذائي

وف اخـتص التسـاؤل األول بـالوق. وفي هذا السياق، حاولت هذه الورقـة اإلجابـة عـن أربعـة تسـاؤالت أساسـية

طبيعــة علــى ماهيــة اآلثــار المباشــرة للحــرب علــى إمــدادات الحبــوب فــي الســوق الدوليــة، وتعلــق التســاؤل الثــاني ب

أمــا . ةالعالميــالجيوزراعيــةالمخــاطر التــي يعانيهــا النشــاط الزراعــي العــالمي، والتــي قــد تُــؤدي إلــى تغييــر الخريطــة 

اؤل الرابع ثم تناول التس. التساؤل الثالث، فقد اختص بعدد من المخاطر األخرى التي تعوق مسار األمن الغذائي

.حدق بهالمسارات التي يمكن أن تسلكها البلدان لتعزيز األمن الغذائي في ضوء واقعه الراهن والمخاطر التي ت

باشـرة جاءت الورقة في ستة أقسام رئيسة، بخالف المقدمة؛ حيث اخـتص القسـم األول بتنـاول الصـدمة الم

اجـه قطـاع في إمدادات الحبـوب فـي السـوق الدوليـة، وانتقـل القسـم الثـاني إلـى تبيـان الصـدمة المُزدوجـة التـي تو

ح القسـم واستعرض القسم الثالث المخاطر األخرى التي تُقوِّد األمن الغذائي العالمي، ثـم أوضـ. الزراعة العالمي

ثـم ". والفـا"الرابع المالمح الرئيسة للوضع الراهن لألمـن الغـذائي العـالمي، فـي ظـل تعريفـه الصـادر عـن منظمـة 

جــاء القســم الخــامس الــذي اخــتص بطــرح بعــض الــرؤى وتــدخالت السياســات العامــة التــي يمكــن أن تعــزز مــن 

ه مــن مسـتقبل األمـن الغــذائي، وأخيـرًا قـدَّم القســم السـادس أهـم مــا انتهـت إليـه الورقــة مـن نتـائج وخلصــت إليـ

.توصيات

الكلمات الدالة 

سية األزمة الرو-السلع الغذائية-النشاط الزراعي-السوق الدولية-إمدادات الحبوب-هدر الطعام-األمن الغذائي

. سوء التغذية-البصمة الكربونية-الوجبات المدرسية المدعومة-األوكرانية
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Abstract
The Russia-Ukraine crisis has unveiled dangerous structural repercussions deeply rooted for years. 

They have aggravated the global food insecurity crisis, whose social and geographic scope is widening 

day after day. What makes matters worse is that the world not only suffers from a poor access to 

adequate food, but it also experiences high rates of food waste. In many cases, people eat “unhealthy” 

food leading to malnutrition and obesity diseases, thereby deepening food insecurity.  

The paper seeks to answer four main questions. The first is concerned with the war's direct 

repercussions on cereal supply in the international market. The second is concerned with the nature 

of hazards suffered by global agricultural activity, which may lead to altering the global geo-

agricultural map. The third concerns a number of other hazards impeding the path of food security. 

Lastly, the fourth question is concerned with the paths that countries can pursue to boost food 

security in light of the status quo and eminent risks. 

The paper has contains six main sections in addition to the introduction. The first section discusses 

the direct shock of cereal supply in the international market. The second illustrates the doubled shock 

facing the global agricultural sector, and the third reviews other risks challenging the global food 

security. The fourth section clarifies the main features of the status quo of the global food security as 

defined by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The fifth section 

proposes several visions and public policy interventions that could boost food security. Finally, the last 

sixth section presents the most important findings and recommendations. 

Key Words

Food Security– Food Waste- Cereal Supply- International Market- Agricultural Activity- Food 

Commodities- Russia-Ukraine Crisis- Subsidized School Meals- Carbon Footprint- Malnutrition.
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كنســـــــبة مـــــــن إجمـــــــالي واردات الـــــــدول 

المُختارة

30)7(شكل 

اعتمــاد بلــدان العــالم علــى األســمدة
نتجة في المُوالبوتاسيةالنيتروجينية 

–2018روسيا وبالروسـيا، فـي الفتـرة 
مـــــــن إجمـــــــالي األســـــــمدة (% 2020

)المستخدمة في الدولة

36)9(شكل 

ار تطور مؤشر توافر األسمدة بأسع
مقبولة

37)10(شكل 

ــــــة  ــــــة الترب تطــــــور مســــــتويات رطوب
المُجمعـــــــــة إلجمـــــــــالي المســـــــــاحة 

المزروعة بالقمح في العالم

38)11(شكل 

ـــا المحصـــوليالجـــدول الزمنـــي : أوكراني
التقديري

34)8(شكل 

ـــى  ـــي طبقـــت حظـــرًا عل ـــدول الت عـــدد ال
منتجـات غذائيــة، وإجمـالي مســاهمتها 
فـــــــي التجـــــــارة العالميـــــــة للســـــــعرات 

الحرارية خالل أزمات مختلفة

40)12(شكل 

انيـةنحو رؤيــة ُمغايرة لألمـــــــن الغذائـــــــي في ضوء األزمـة الروسية األوكر 



تطــــــــور معــــــــدل الشــــــــحن العــــــــالمي 
–2019للحاويــــات خــــالل الفتــــرة يوليــــو 

2022فبراير 

42)13(شكل 

ل اإلنفاق على الغذاء كنسبة مـن الـدخ
ــأ2017الشخصــي عــام  ــه عــام والمُتنب ب

(%) ، وفقًا لإلقليم الجغرافي 2023

47)16(شكل 

نســـــــبة واردات الغـــــــذاء مـــــــن النـــــــاتج 
المحلـــــي اإلجمـــــالي ووزن الغـــــذاء فـــــي 
ســلة مؤشــر الــرقم القياســي ألســعار

المستهلكين في بلدان مُختارة

44)14(شكل 

تطـــور معـــدل التضـــخم العـــالمي علـــى 
ـــرة  –2015(أســـاس ســـنوي خـــالل الفت

2022(%) (

45)15(شكل 

تطور سكان العـالم الـذين يعـانون مـن
–2005(نقـــص التغذيـــة خـــالل الفتـــرة 

2020 (

50)17(شكل 

نســــبة األطفــــال دون ســــن الخامســــة 
ــر الســلي ــانون مــن النمــو غي ــذين يُع م ال

–) ، أو الهــــزال، أو زيــــادة الــــوزنالتقــــزم(
2018

52)18(شكل 

ــي/ انتشــار حــاالت زيــادة الــوزن ن البدانــة ب
ــا لمســتوى دخــل الدولــة –الســكان وفقً

2019

53)19(شكل 

مؤشـــر هـــدر الطعـــام فـــي عـــدد مـــن 
البلدان المختارة

55)21(شكل 

دد آفاق االقتصـاد الكلـي العـالمي لعـ
2023–2022من البلدان المختارة، 

46)1(جدول 

أداء : مؤشــر األمــن الغــذائي العــالمي
مجموعة من البلدان الُمختـارة لعـام

2021

49)2(جدول 

عــن األضــرار الصــحية الرئيســة الناتجــة
. العبء الثالثي لسوء التغذية

54)20(شكل 

مجلس الوزراء المصري بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
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انيـةنحو رؤيــة ُمغايرة لألمـــــــن الغذائـــــــي في ضوء األزمـة الروسية األوكر 

فوفقًــا للجغرافيــا . العــالمي) Food Insecurity, FI("انعــدام األمـن الغــذائي"مــن وطــأة الصـراع الروســي األوكرانــيزاد 
 World Grain)" ســلة حبــوب العــالم"، التــي يُطلــق عليهــا "البحــر األســود"السياســية، يقــع هــذا الصــراع فــي منطقــة 

Basket) مــن الســعرات الحراريــة العالميــة، % 12، إلنتاجهــا الــوفير مــن الحبــوب والبــذور الزيتيــة؛ حيــث يُــوفِّر البلــدان معًــا
.باإلضافة إلى إنتاجهما من األسمدة وتصديرها لبلدان عدة

شاشــة الجــدير بالــذكر أنــه قبــل انــدالع الحــرب الروســية األوكرانيــة، كانــت اإلنســانية العالميــة تعــاني بالفعــل مــن ه
النظــام الغــذائي نتيجــة عوامــل عــدة، يــأتي فــي مقــدمتها الحــروب والنزاعــات، والصــدمات المناخيــة وأحــداث الطقــس 

منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم "األمـر الـذي دعـا ". 19-كوفيـد"المتطرف وانتشار اآلفات الزراعية، باإلضافة إلـى جائحـة 
ــدق نــاقوس الخطــر بشــأنها ألربــع ســنوات متتاليــة، عبــر تقريرهــا الســنوي ) الفــاو" (المتحــدة ــة األمــن الغــذا"ل ئي حال

مُعلنـة أن العـالم لـم يُحـرز تقـدمًا ،(The State of Food Security and Nutrition in the World)" والتغذيـة فـي العـالم
اإلنمائية نحو تحقيق هدف القضاء على الجوع وسوء التغذية المُزمن؛ الذي يُعدُّ هدفًا أصيلًا ضمن منظومة األهداف

. 2015، التي اتفقت بلدان العالم عليها في سبتمبر 2030لأللفية 

ار واآلن، بعد تفاقم الصدمة التي يعاني منهـا قطـاع الزراعـة والغـذاء فـي العـالم، وتنـامي مخـاطر الطاقـة واألسـع
حـة لتـأمين والتجارة والنمو، والمخاطر اللوجستية واإلنسانية، التي عمقها الصراع الروسي األوكرانـي، بـدت الحاجـة مُل

المحاصـيل لذلك، اتجهت بلدان إلى زيادة المساحة المزروعة ب. االحتياجات الراهنة في البالد في المدى الزمني القصير
.الرئيسة، وقامت بلدان بفرض قيود على الصادرات، وضبط األسعار واإلعانات

مليــون شــخص 88فإحصــائيًا، تشــير تقــديرات البنــك الــدولي إلــى أن الجائحــة تزيــد معــدالت الفقــر المــدقع مــا بــين 
، وعنـد األخـذ بعـين االعتبــار 2020فـي عـام ) اتجـاه سـلبي/ تقـديرات ثانويـة(مليونًـا 93و) خـط األسـاس/تقـديرات أوليـة(

ددهم يُقارب أولئك الذين كان مُقدرًا لهم اإلفالت من براثن الفقر المدقع، ولكن بسبب الجائحة وقعوا في غياباته، وع
مليـون 124و119بـين 2020، يُصبح مجموع الفقراء الجُدد النـاجم عـن الجائحـة عـام 2020مليون شخص في عام 31الـ

.شخص

أن ينتقـل تضـخم ) (Moody’s Investors’ Services" مـوديز لخـدمات المسـتثمرين"في سياق متصل، تتوقع وكالـة 
رو أن وال غـ. أسعار الغذاء العالمية إلى األسعار المحلية في أغلب األحوال؛ مما يؤدي إلى تآكل قيمة الدخل الحقيقـي

صة أعلـى فـي التأثير سيكون أكثر حدة في حالة االقتصادات التي تعتمد بدرجة أكبر على واردات الغذاء، وتُخصص له ح
رتفعـةكذلك، من المرجح أن تسهم معدالت التضـخم الم. سلة حساب مؤشر الرقم القياسي ألسعار المستهلكين

يوبيـا التي تعاني منها البلدان المتقدمة والناميـة علـى حـد سـواء فـي زيـادة معانـاة المـواطنين، كمـا هـو الحـال فـي إث-
.ونيجيريا وزامبيا

الملخص التنفيذي
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري 



أمـًرا صـعب" األمـن الغـذائي"أصبح 
المنـــــــــــال؛ ألن العـــــــــــالم يشـــــــــــهد 

ــة ُمعاكســة، تســارع ــا حياتي ت أحوالً
، مـــع "19-كوفيـــد"وتيرتهـــا فـــي زمـــن 

أحـــداث المنـــاخ القاســـي، واشـــتدت 
وطأتهــا مـــع بــدء الحـــرب الروســـية 

.األوكرانية

علـــى الـــرغم مـــن أن العـــالم شـــهد 
ـــا عـــدة، فـــأن  علـــى مـــر التـــاريخ حروبً

بت الحرب الروسية األوكرانيـة تسـب
ــــ ا فـــي عواقـــب ال مثيــــل لهـــا تاريخي

على قطاع الزراعة واألمـن الغـذائي 
ـــا بـــين قـــوتي ن العـــالمي؛ كونهـــا حربً

.  زراعيتين عالميتين

األمن الغذائي صعب المنالقوتان زراعيتان عالميتان

تنطوي حالة انعدام األمـن الغـذائي
الراهنة علـى نقـص المعـروض مـن 
المنتجـــات الغذائيــــة الرئيســــة مــــع
ــى  ارتفــاع معــدالت هــدر الطعــام، إل
جانب تنامي معدالت الجوع وسـوء

ـ
ِ

منة التغذية، وتزايد مستويات الس
.  واألمراض الُمصاحبة لها

انعدام األمن الغذائي 

عـدام ن األزمة الروسية األوكرانية كشفت عن تـداعيات هيكليـة خطيـرة، راسـخة منـذ سـنوات، تُغـذي أزمـة انأيمكن القول و
 يعـاني ومـا يزيـد األمـر سـوءًا أن العـالم ال. األمن الغذائي العالمي، التي يتسع نطاقها االجتماعي والجغرافي يومًـا بعـد يـومٍ

ل األفـراد فقط من ضعف الوصول للغذاء الكافي، ولكنه أيضًا يتعرض لمعدالت هدر مرتفعة، وفي كثير مـن األحـوال يتنـاو
. ، يتسبب في أمراض سوء التغذية والسمنة، مما يرسخ من حدة انعدام األمن الغذائي"غير صحي"طعامًا 

رب الروسية وقد تبنت الورقة إشكالية رئيسة، بحثًا عن آليات تعزيز مسار األمن الغذائي في ظل المخاطر التي عمقتها الح
أربعــة ولتنــاول هــذه اإلشــكالية، طــرح الباحــث. فــي المــدى الزمنــي المتوســط، مــع إشــارة خاصــة للبلــدان العربيــة" األوكرانيــة

ة، تساؤالت أساسية، في محاولـة للوقـوف علـى تـداعيات الحـرب علـى المعـروض مـن إمـدادات المحاصـيل الزراعيـة الرئيسـ
ت التـي والمخاطر التي يعاني منها قطاع الزراعة العالمي، والمخاطر األخرى التي تؤثر سلبًا علـى النظـام الغـذائي، والمسـارا

.يمكن أن تسلكها البلدان لتعزيز األمن الغذائي في ضوء واقعه الراهن والمخاطر التي تحدق به

انيـةنحو رؤيــة ُمغايرة لألمـــــــن الغذائـــــــي في ضوء األزمـة الروسية األوكر 



ها تحتاج مصر إلى خفض اسـتهالك
مــــن القمــــح إلــــى أقــــل مــــن نصــــف 
الكميــــــــــــــة الحاليــــــــــــــة، لُيقــــــــــــــارب 

وقتهـــــا، . المتوســـــطات العالميـــــة
ســــوف يتحســــن النظــــام الغــــذائي 
للمــــواطنين، وتقتــــرب الدولــــة مــــن 

.مستويات االكتفاء الذاتي

تتحمــــــل حكومــــــات عــــــدة فــــــاتورة 
م مرتفعة لدعم الغذاء والـذي يتسـ

بارتفــــاع ســــعراته الحراريــــة، األمــــر 
الـــذي يســـهم فـــي انتشـــار أمـــراض 

ــ مَّ ســوء التغذيــة والســمنة، ومــن ثَ
ائلي فيرتفع اإلنفاق الحكـومي والعـ

.على العالج

استهالك مصر من القمحارتفاع فاتورة الدعم

هنــاك حاجــة ماســة لفهــم النظــام 
ـــــه،  ـــــي لألمـــــن الغـــــذائي وأزمات البيئ
وتوســيع نطــاق االهتمــام ليشــمل

هـا القضايا األخرى ذات الصلة؛ ومن
السياســـــــات الزراعيــــــــة، والــــــــدعم 
ـــــــــــــوعي  ـــــــــــــة، وال العينـــــــــــــي لألغذي

.المجتمعي، والتغذية المدرسية

يالنظام البيئي لألمن الغذائ

مجلس الوزراء المصري بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 

ح أمـرًا أصـب" األمـن الغـذائي"تأسيسًا على ما تقـدم، يُمكـن القـول بـأن تحقيـق 
رتهـا صعب المنال؛ حيث شـهد العـالم أحوالًـا حياتيـة مُعاكسـة، تسـارعت وتي

وأحداث المناخ القاسي، واشتدت وطأتها مع بدء الحرب " 19-كوفيد"في زمن 
ومع استمرار العالم علـى هـذا المنـوال، فمـن المـرجح أن. الروسية األوكرانية

ــــة والمســــتقبلية علــــى ــــداعياتها الراهن ــــاقم حــــدة األزمــــات الغذائيــــة، وت تتف
ال وفـي الوقـت نفســه، يظهـر جليًـا أن أزمــة انعـدام األمـن الغــذائي. اإلنسـانية

ذ سـنوات تقترن فقط بتفاقم الصراع الروسي األوكراني؛ حيث إنها تتنـامى منـ
جتمعـات تُعاني منهـا الم-اقتصادية وصحية -عديدة نتيجة اختالالت هيكلية 

ن ولكــن الصــدمة الغذائيــة التــي أحــدثتها الحــرب عمقــت مــ. فــي بلــدان العــالم
. وطأتها

نظر غيِّر األسلوب الذي ت"
ــر األ ــه لألمــور، لتتغيَّ مــور ب

"التي تنظر إليها

-) Wayne Dyer" (وايـن دايـر"قول مأثور للسـيد 
مؤلــف أمريكــي ذائــع الصــيت، ومتحــدث عــالمي فــي مجــال 

.كتابًا40تطوير الذات، قام بتأليف ما يزيد على 
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، مـع بـدء 2022فبرايـر 24يقينًا، يزيد الصراع الروسي األوكراني، الذي أعلن عـن نفسـه رسـميا يـوم 
دائـرًا حتـى وال يـزال السِـجال بـين الطـرفين-العملية العسكرية الروسية على األراضي األوكرانيـة 

فوفقًــا للجغرافيــا . العــالمي) (Food Insecurity, FI" انعــدام األمــن الغــذائي"مــن وطــأة –تاريخــه 
" العـالمسـلة حبـوب"، التـي يُطلـق عليهـا "البحر األسـود"السياسية، يقع هذا الصراع في منطقة 

)World Grain Basket(،ـــوفِّر البلـــدان ـــة؛ حيـــث يُ ـــوب والبـــذور الزيتي إلنتاجهـــا الـــوفير مـــن الحب
لدان من السعرات الحرارية العالمية، باإلضافة إلى إنتاجهما من األسمدة وتصديرها لب% 12معًا 
1.عدة

ــا عــدة علــى مــر التــاريخ أدت إلــى ) (2Welsh, 2022"ويلــش"فــي هــذا الصــدد، تُشــير  إلــى أن حروبً
ربًـا بـين بيد أن الحرب الروسية األوكرانية ذات طبيعة خاصة؛ كونها ح. تعطيل األنشطة الزراعية
ثيـل وفي ظل عوْلمة األسـواق الزراعيـة، فـإن عواقـب هـذه الحـرب ال م. قوتين زراعيتين عالميتين

عيات وبالفعـل، يُمكـن الوقـوف علـى تـدا. لها تاريخيًا على قطاع الزراعـة واألمـن الغـذائي العـالمي
عار عدة بدت واضحة على مدى األشهر الماضية منذ اندالع الحرب، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسـ

اع، كما المحاصيل الزراعية الرئيسة، واضطراب حركة تجارة المحاصيل الزراعية في منطقة الصر
.أصبحت الزراعات المستقبلية األوكرانية محل تساؤل

ــوردين الرئيســين للغــذاء العــالمي فقــ ط، ولكــن الالفــت لالنتبــاه أن البلــدين ال يُعــدان مــن المُ
د لقـ. أيضًا الطاقـة واألسـمدة، مـا أدى إلـى تنـامي حالـة االضـطراب فـي أسـواق المـوارد العالميـة

كـل 3.ةتعطلت سالسل اإلمدادـ وتم فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، ووضع قيود تجاريـ
فـــي اضـــطراب ســـوق الغـــذاء -بطريـــق مباشـــر أو غيـــر مباشـــر -هـــذه األمـــور وغيرهـــا أســـهمت 

سعار داخل العالمية؛ نتيجة ندرة المعروض وصعوبة تلبية الطلب عليه، ما تسبب في ارتفاع األ
.منطقة الصراع، وانتقلت آثاره االنتشارية إلى أماكن أخرى في العالم

لــيس هــذا فحســب، ولكــن هــذه الحــرب تفــرض مخــاطر أخــرى، تُرســخ مــن حالــة انعــدام األمــن 
ــأتي فــي مقــدمتها  ــر، ي ــا لمنظمــة -الغــذائي العــالمي أكث  Food and Agriculture)"الفــاو"وفقً

Organization, FAO)-ذ مخاطر اإلنتاج العالمي من المحاصيل الغذائية، الذي يعاني بالفعـل منـ
هــذا باإلضــافة إلــى مخــاطر الطاقــة، ومخــاطر التجــارة الدوليــة، . ســنوات نقصًــا فــي المعــروض

ـــرًا المخـــاطر  والمخـــاطر اللوجســـتية، ومخـــاطر األســـعار، ومخـــاطر النمـــو وســـعر الصـــرف، وأخي
).1(اإلنسانية، كما يلخصها الشكل رقم 

المقدمة 

شـــــهد العــــــالم علــــــى مــــــر 
ــا عــدة عطلــت التــاريخ حروبً

بيــد أن. األنشــطة الزراعيــة
ة الحــرب الروســية األوكرانيــ

ذات طبيعــة خاصــة؛ كونهــا
ـــا بـــين قـــوتين زراعيتـــ ين حربً

ـــــــــي عصـــــــــر  ـــــــــالميتين ف ع
لـــــــذلك، فــــــــإن . العوْلمـــــــة

عواقبهـــــــا ال مثيـــــــل لهـــــــا 
ــا علــى قطــاع الزراعــ ة تاريخي

.واألمن الغذائي العالمي

تتنــــامى هشاشــــة النظــــام
الغــــــذائي؛ نتيجــــــة ســــــبعة 

ة مخاطر رئيسة، كانت ماثلـ
قبـــــــل الحـــــــرب الروســـــــية 
األوكرانيــــــة، وازدادت حــــــدة 

مخاطر : بعد نشوبها، وهي
اإلنتـــاج، ومخـــاطر الطاقـــة، 
ومخاطر األسعار، ومخاطر 
التجــــــــــــــارة، والمخــــــــــــــاطر 

مو اللوجستية، ومخاطر الن
وأســـــــــــــــــعار الصـــــــــــــــــرف، 

.والمخاطر اإلنسانية
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ة النظـام الجدير بالذكر أنه حتـى قبـل انـدالع الحـرب الروسـية األوكرانيـة، كانـت اإلنسـانية العالميـة تعـاني بالفعـل مـن هشاشـ
الغــذائي نتيجــة عوامــل عــدة، يــأتي فــي مقــدمتها الحــروب والنزاعــات، والصــدمات المناخيــة وأحــداث الطقــس المتطــرف وانتشــار

لـدق نـاقوس ) الفـاو" (منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة"األمر الـذي دعـا ". 19-كوفيد"اآلفات الزراعية، باإلضافة إلى جائحة 
 The State of Food)"حالــة األمــن الغــذائي والتغذيــة فــي العــالم"الخطــر بشــأنها ألربــع ســنوات متتاليــة، عبــر تقريرهــا الســنوي 

Security and Nutrition in the World)،مُعلنــة أن العــالم لــم يُحــرز تقــدمًا نحــو تحقيــق هــدف القضــاء علــى الجــوع وســوء
، التــي اتفقــت بلــدان العــالم عليهــا فــي 2030التغذيــة المُــزمن؛ الــذي يُعــدُّ هــدفًا أصــيلًا ضــمن منظومــة األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة 

. 2015سبتمبر 

حتى ،)(Chronic and Acute Hungerمن زيادة معدالت الجوع المزمن والحاد ) World Bank, 2021(4"البنك الدولي"كذلك، حذَّر 
؛ نتيجة عوامل عدة دفعـت العـالم للخـروج عـن مسـاره المـأمول نحـو إنهـاء الجـوع وسـوء التغذيـة "19-كوفيد"قبل تفشي جائحة 

جية؛ وفي ظل الجائحة؛ أصبح العالم تحت وطأة االرتفاعات الحادة في أسعار السلع االستراتي. 2030بجميع أشكاله بحلول عام 
مي، األمر الذي سـاعد علـى اتسـاع نطـاق انعـدام األمـن الغـذائي العـال. نتيجة اضطرابات سالسل اإلمداد وارتفاع أسعار الشحن

. وتزايد معدالت الفقر المدقع

مليـون شـخص 88إلى أن الجائحـة تزيـد معـدالت الفقـر المـدقع مـا بـين ) World Bank(5إحصائيًا، تشير تقديرات البنك الدولي
وعند األخذ ). 2(، كما يوضح الشكل رقم 2020في عام ) اتجاه سلبي/ تقديرات ثانوية(مليونًا 93و) خط األساس/تقديرات أولية(

ه، وعـددهم بعين االعتبار أولئك الذين كان مُقدرًا لهـم اإلفـالت مـن بـراثن الفقـر المـدقع، ولكـن بسـبب الجائحـة وقعـوا فـي غياباتـ
مليــون 124و119بــين 2020، يُصــبح مجمــوع الفقــراء الجُــدد النــاجم عــن الجائحــة عــام 2020مليــون شــخص فــي عــام 31يُقــارب الـــ 

. شخص

شكل

مخاطر رئيسة يفرضها الصراع الروسي األوكراني على األمن الغذائي العالمي
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:قام الباحث بتصميم الشكل التوضيحي استنادًا إلى:المصدر
Food and Agriculture Organization of the United Nations, “The Importance of Ukraine and the Russian Federation for Global Agricultural Markets and the 
Risks Associated with the Current Conflict, March 2022.
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.  2011دوالر أمريكي للفرد يوميًا، بتعادل القوة الشرائية ألسعار 1.9يشير الفقر المدقع إلى األسر التي يقل إنفاقها عن * 
، البنك الدولي، مدونة 2021والتطلع إلى آفاق 2020النظر إلى عام : وآخرون، التقديرات المحدَّثة لتأثير جائحة كورونا على الفقر في العالمالكنركريستوف :المصدر
https://bit.ly/3ul8upu، 2022مارس 25، 2021نوفمبر 1البيانات، 

هامات من بـين هـذه اإلسـ."األمن الغذائي"األثر المعنوي للجائحة على في سياق متصل، عكفت دراسات عدة على تبيان 
بشـأن العالقـة بـين الفقـر وانعـدام األمـن الغـذائي )Pereira and Oliveira, 2020(6"أوليفيـرا"و" بيريـرا"الطـرح الـذي قدمـه كـل مـن 

اإلنتـاج مـن والجائحة؛ نتيجة قصور التدخالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية في الحفاظ علـى الوظـائف، فضـلًا عـن ضـعف
ما األغذيــة واضــطراب سالســل التوريــد، وقصــور مســتويات النفــاذ إلــى األطعمــة الصــحية فــي مختلــف بلــدان العــالم، وال ســي

.المجتمعات األكثر فقرًا، المتأثرة بانخفاض الدخل وارتفاع األسعار

ت 
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ت
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إلى أن الزيادات في أسعار السلع الغذائية الرئيسـة )  (7Dasgupta and Robinson, 2022"روبنسون"و" داسغوبتا"أيضًا، خلص 
دولـة مـن 11التي صاحبت الجائحة كان لها تأثيرات جوهرية علـى األمـن الغـذائي لألسـر المعيشـية، استرشـادًا بدراسـة حالـة لعـدد 

مـن فقــدان هـذا باإلضـافة إلـى أن األسـر التـي عانـت. البلـدان الناميـة، باالعتمـاد علـى بيانـات مسـوح األسـرة المعيشـية التتابعيـة
لغذائيـة الدخل واألسر الفقيرة نسبيًا شهدت زيادات أعلى في مستوى انعدام األمن الغذائي، المُصاحب الرتفـاع أسـعار المـواد ا

.الرئيسة

قـد أدت إلـى " 19-كوفيـد"بعدًا آخر للتحليل؛ حيث أشارا إلى أن جائحـة ) Pryor and Dietz, 2022(8"ديتز"و" بريور""وأضاف كل من 
ي كمـا أسـهمت األنمـاط الغذائيـة غيـر المسـتدامة وارتفـاع معـدالت السـمنة فـ. تفاقم متالزمة السمنة وانعدام األمـن الغـذائي

-كوفيد"تالزمة لذلك، خلصت دراستهما إلى أن تعزيز النظم الغذائية يُوفر حلًا مشتركًا لمكافحة م. زيادة خطر اإلصابة بالفيروس
ــر المنــاخي"19 هالك األمــر الــذي يتطلــب تعزيــز نمــط اإلنتــاج واالســت. ، والســمنة، وانعــدام األمــن الغــذائي، ونقــص التغذيــة، والتغيُّ

.المستدامين للغذاء

وجــود عالقــة طرديــة " كورونــا المُســتجد"ألــف بــالغ أمريكــي مُصــاب بفيــروس 150ومــن جهــة أخــرى، أظهــر تحليــل بيانــات نحــو 
وشـدة اإلصـابة –أداة لتقييم الوزن الطبيعي أو علـى حالـة السـمنة –) Body Mass Index, BMI(ومعنوية بين مؤشر كتلة الجسم 

تـائج أن كـذلك، أوضـحت الن. بالفيروس، مع انخفاض مخاطر اإلصابة عندما يقتـرب مؤشـر كتلـة الجسـم مـن عتبـة الـوزن الصـحي
قـل أعمـارهم السمنة كانت عامل خطر لدخول المستشفى والوفاة الناتجة عن اإلصابة بالفيروس، خاصـة بـين البـالغين الـذين ت

9.عامًا65عن 

ا حياتيـة أصـبح أمـرًا صـعب المنـال؛ حيـث شـهد العـالم أحوالًـ" األمـن الغـذائي"تأسيسًا على ما تقدم، يُمكن القول بأن تحقيـق 
. وأحـداث المنـاخ القاسـي، واشـتدت وطأتهـا مـع بـدء الحـرب الروسـية األوكرانيـة" 19-كوفيـد"مُعاكسة، تسارعت وتيرتها في زمن 

لــى ومــع اســتمرار العــالم علــى هــذا المنــوال، فمــن المــرجح أن تتفــاقم حــدة األزمــات الغذائيــة، وتــداعياتها الراهنــة والمســتقبلية ع
.اإلنسانية

إنهــا وفــي الوقــت نفســه، يظهــر جليًــا أن أزمــة انعــدام األمــن الغــذائي ال تقتــرن فقــط بتفــاقم الصــراع الروســي األوكرانــي؛ حيــث
ولكن الصدمة . تُعاني منها المجتمعات في بلدان العالم-اقتصادية وصحية -تتنامى منذ سنوات عديدة نتيجة اختالالت هيكلية 

. الغذائية التي أحدثتها الحرب عمقت من وطأتها

حين أشار إلى أنه في كل األحوال، لـن يمكـن تعليـق 10"محمود مُحيي الدين"ولعل تلك المُقاربة تتوافق مع الطرح الذي قدمه 
هـا، ولكـن تدهور المشكالت االقتصادية العالمية الراهنة على مشاجب الحرب األوكرانية، باالدعـاء أن األمـور كانـت تسـير فـي أعنت

ــم أربكتهــا الحــرب ــروة، وخلــل ديمــوغرافي. عرقلتهــا الجائحــة ث ــدخل والث ، فالعــالم يعــاني مــن مشــكالت تفــاوت حــاد فــي توزيــع ال
ي يؤيـده األمـر الـذ. وتهديدات مناخية، زادت من آثارها السلبية سوءًا ويالتُ الحرب وضحاياها والنزاعات الجيوسياسـية والجائحـة

.تنامي حالة انعدام األمن الغذائي قبل الجائحة واألزمة الروسية األوكرانية
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يـث جل هذه األمـور تتسـبب فـي خسـائر فادحـة للبلـدان المتقدمـة والناميـة علـى حـد سـواء؛ ح
تطول عواقبه الوخيمة علـى كـل مـن نوعيـة حيـاة األفـراد والمجتمعـات، والصـحة العامـة، ورأس 

هـن لذلك، تُصبح الحاجـة ماسـة إلـى تبنـي رؤيـة مُغـايرة للتعـاطي مـع و11.المال البشري لألوطان
وعليـــه، طرحـــت الورقـــة البحثيـــة. النظـــام الغـــذائي العـــالمي، وتحســـين مســـتوى األمـــن الغـــذائي

ي ظـل كيـف يُمكـن تعزيـز مسـار األمـن الغـذائي فـ"إشكالية رئيسة على بسـاط النِقـاش، مفادهـا 
اصة في المدى الزمني المتوسط، مع إشارة خ" المخاطر التي عمقتها الحرب الروسية األوكرانية

.للبلدان العربية

ألول اخـتص التسـاؤل ا. أربعـة تسـاؤالت أساسـيةوصولًا لـذلك، حـاول الباحـث اإلجابـة عـن 
علـق بالوقوف على ماهيـة اآلثـار المباشـرة للحـرب علـى إمـدادات الحبـوب فـي السـوق الدوليـة، وت

ؤدي إلى تغيير التساؤل الثاني بطبيعة المخاطر التي يعانيها النشاط الزراعي العالمي، والتي قد تُ
لتـي أما التساؤل الثالث، فقد اختص بعدد مـن المخـاطر األخـرى ا. العالميةالجيوزراعيةالخريطة 

ثم تناول التساؤل الرابع المسارات التي). 1المُوضحة بالشكل رقم (تعوق مسار األمن الغذائي 
. حدق بهيمكن أن تسلكها البلدان لتعزيز األمن الغذائي في ضوء واقعه الراهن والمخاطر التي ت

، الصـادر عـنالمفهـوم الجـامع لألمـن الغـذائيهذا، وتجـدر اإلشـارة إلـى أن الباحـث قـد تبنـى 
توافُر إمكانية الوصول المادي "، ومفاده )Food and Agriculture Organization" (الفاو"منظمة 

ي واالقتصــادي إلــى طعــام كــافٍ وآمــن ومُغــذٍ، لجميــع الســكان، يُلبــي احتياجــات نظــامهم الغــذائ
ق األمـن بعبـارة أخـرى، يـرتبط تحقـ". وتفضيالتهم بشأنه، بمـا يضـمن لهـم حيـاة صـحية ونشـطة

ض معدالت توافر الغذاء الصحي، وانخفا: الغذائي بأربعة مسارات تتكامل فيما بينها، تتمثل في
در سوء التغذية والسمنة واألمراض المصاحبة لهما، والحد من الجوع، وأخيرًا مكافحة ظاهرة ه

.الطعام

البيانات في مراجعة الكتابات واألدبيات ذات الصلة، مع االسترشاد بمنهجية الورقة تمثلت 
، ةســتة أقســام رئيســجــاءت الورقــة فــي . والمؤشــرات المُتاحــة الصــادرة عــن مؤسســات دوليــة

ب فـي بخالف المقدمة؛ حيث اختص القسم األول بتناول الصدمة المباشـرة فـي إمـدادات الحبـو
الزراعــة الســوق الدوليــة، وانتقــل القســم الثــاني إلــى تبيــان الصــدمة المُزدوجــة التــي تواجــه قطــاع

العالمي، ثم اتصالًا، استعرض القسم الثالث المخاطر األخرى التي تُقوِّد األمن الغذائي. العالمي
ريفـه أوضح القسم الرابع المالمح الرئيسة للوضـع الـراهن لألمـن الغـذائي العـالمي، فـي ظـل تع

ثم جاء القسم الخـامس الـذي اخـتص بطـرح بعـض الـرؤى وتـدخالت". الفاو"الصادر عن منظمة 
السياســـات العامـــة التـــي يمكـــن أن تعـــزز مـــن مســـتقبل األمـــن الغـــذائي، وأخيـــرًا قـــدَّم القســـم

.السادس أهم ما انتهت إليه الورقة من نتائج وخلصت إليه من توصيات

ي هناك حاجة ماسة إلى تبن
رؤيــة مُغــايرة للتعــاطي مــع

وهـــــــن النظـــــــام الغـــــــذائي 
العـــــــــــــالمي، وتحســــــــــــــين 

. مستوى األمن الغذائي

يــــــدل المفهــــــوم الجــــــامع 
لألمن الغذائي، الصادر عـن

ر ، علـى تـوافُ"الفاو"منظمة 
ـــة الوصـــول المـــادي  إمكاني
واالقتصــــادي إلــــى طعــــام 
كــافٍ وآمــن ومُغــذٍ، لجميــع

ــــي احتياجــــ ات الســــكان، يُلب
نظــــــــــــــــامهم الغــــــــــــــــذائي 

مـــا وتفضـــيالتهم بشـــأنه، ب
يضـــمن لهـــم حيـــاة صـــحية 

.ونشطة
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ه أحدثت األزمة الروسية األوكرانيـة صـدمة شـديدة فـي جانـب العـرض بسـوق الحبـوب العالميـة، ومـع كـل يـوم جديـد فـي أمـد هـذ
رب يُعـزى ذلـك فـي األسـاس إلـى أن هـذه الحـ. األزمة، يبدو جليًا أن تـداعياتها علـى قطـاعي األغذيـة والزراعـة سـتكون أشـد ضـراوة

روسـيا وأوكرانيـا مـن بأحد مراكز الثقل الرئيسة في إنتاج الحبوب والبذور الزيتية فـي العـالم؛ بحيـث تُعتبـرجغرافيتهاالدائرة ترتبط 
ــا، كمــا يُعــدُ كــال البلــدين  ــرة لهــا، فضــلًا عــن كونهمــا ســ" مُصــدرًا صــافيًا"بــين أهــم منتجــي الســلع الزراعيــة الغذائيــة دوليً وقًا كبي

.الستهالك المنتجات الغذائية

صدمة مباشرة في إمدادات الحبوب في السوق الدوليةاأولً 

من القمح من بين أكبر ثالثة مُصدرين لكل) أو كلتاهما(بتصنيف روسيا أو أوكرانيا " الفاو"، قامت منظمة 2021ففي عام 
مليـون طـن متـري مـن القمـح سـنويًا، 80علـى سـبيل المثـال، تنـتج روسـيا مـا يقـرب مـن 12والذرة وبذور وزيت عباد الشمس،

ووفقًـا ألطلـس 13.مليون طن متـري سـنويًا25–20مليون طن متري، بينما تصدر أوكرانيا نحو 30وتُصدر منها ما يقرب من 
 The Harvard Growth Lab’s Atlas of Economic)األمريكيـة " هارفـارد"التـابع لمختبـر النمـو بجامعـة " التعقـد االقتصـادي"

Complexity)، من الصادرات العالمية للقمح والشعير  والذرة % 16و% 20و% 26يبلغ نصيب روسيا وأوكرانيا مجتمعتان نحو
). 3(، على التوالي، كما يُوضح الشكل رقم 2019في عام 
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شكل

)2019(التوزيع النسبي لصادرات القمح والشعير والذرة وفًقا للقيمة 

3

القمح : أولًا

ا الشعير: ثاني

كزاخستان
2.3

األرجنتين
5.1

الذرة: ثالًثا

بلغاريا
1.4

باراجواي 
1.3

سيا
رو

1.
7

يـة، مـا ، والتي تستند إلى التقارير القُطرية المُوجهة لألمم المتحـدة، وفقًـا ألحـدث بيانـات متاحـة عـن التجـارة الخارج2019بيانات التجارة لعام " مختبر هارفارد للنمو"يُغطي 
. من تدفقات التجارة السلعية العالمية% 95يجعلها تغطي ما يقرب من 
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مـن % 25وبفعل األزمة، تقطعت اإلمدادات من الحبوب الغذائية الرئيسة، وتعطلت سالسـل التوريـد؛ باإلضـافة إلـى أن نحـو 
–المينــاء الــرئيس ألوكرانيــا –" أوديســا"مــن الــذرة المحصــودة فــي الموســم األخيــر لــم يــتم تصــديرها بعــد، كمــا أن % 43القمــح، و

31لــيس هــذا فحســب، ولكــن أيضًــا قــررت اللجنــة الفرعيــة للجمــارك الروســية حظــر تصــدير الحبــوب مــن روســيا حتــى . مُحاصــر
القمـح ، وحظرت الحكومة األوكرانية تصدير)والشعير والذرةوالجاوداروالميسلينوالذي ينطبق على القمح (أغسطس القادم 

ع والشــوفان والســكر وغيرهــا مــن المــواد الغذائيــة األساســية، لضــمان قــدرتها علــى تــوفير الطعــام للمــواطنين خــالل الحــرب مــ
. روسيا

لقـد 15.وفي سياق متصل، قد تكون البلدان األخرى المُنتجة لهذه المحاصيل غير قادرة علـى تعـويض جانـب مـن هـذا الـنقص
ســيكون عامًــا كارثيًــا علــى زراعــات 2022إلــى أن عــام –حتــى قبــل انــدالع الحــرب الروســية األوكرانيــة –" برنــامج الغــذاء العــالمي"حـذر 

ارت وبعد هطول األمطار لفترة أطول من المعتاد، تأخر موسم زراعة القمـح، كمـا أشـ–أكبر منتج للقمح –ففي الصين . الحبوب
؛ وفي المقابل، يهدد نقص األمطار والجفـاف زراعـات قمحيـة أخـرى. الحكومة إلى أنها قد تعاني من أسوأ محصول على اإلطالق

16.بداية من حزام القمح األمريكي إلى القرن اإلفريقي الذي يواجه أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود

قمـح فـي وقد استطاعت الهند، والتي تُعد ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين، سد جزء من فجوة المعروض من ال
القمح الذي بلـغ السوق العالمية لفترة بعد تراجع النصيب النسبي لمنطقة البحر األسود، مستندة جزئيًا إلى ارتفاع إنتاجها من

. تصـدير القمـح، مـع بعـض االسـتثناءات2022مـايو 13ماليين طن، إال أنها قد اتخذت مسارًا مُعاكسًا بعـد ذلـك، وحظـرت فـي 7
في ذلك األمر الذي أسهم في ارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوى له؛ حيث زادت العقود اآلجلة المتداولة في بورصة شيكاغو

17).4(دوالر للبوشل، وهو أعلى مستوى لها في شهرين، كما يوضح الشكل رقم 12.47إلى % 5.9اليوم بنسبة 

شكل

)بوشل/ دوالر أمريكي(تطور أسعار العقود اآلجلة المتداولة للقمح في بورصة شيكاغو 

4

Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q2 22

8

10

12

14

Source: Hudson Lockett and Nic Fildes Wheat prices rise almost 6% as India export ban shakes markets, The Financial Times, May 16, 2022, 
https://on.ft.com/3sS7mtF
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مــاني جــاء قــرار الهنــد كمحاولــة إلدارة األمــن الغــذائي بــالبالد، علــى خلفيــة ارتفــاع التضــخم المحلــي إلــى أعلــى مســتوى لــه فــي ث
–رة الماضـية سنوات، متأثرًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، هذا باإلضافة إلى موجات الحر الشديدة التي ضربت الهند خـالل الفتـ

ونقــص األمطــار الــذي يهــدد باســتنزاف –درجــة مئويــة فــي مســاحات تغطــي حــزام القمــح بهــا 45حيــث ســجلت درجــات الحــرارة 
ايو الجدير بالذكر أن ارتفاع أسـعار المـواد الغذائيـة والوقـود دفـع بنـك الهنـد إلـى رفـع أسـعار الفائـدة فـي شـهر مـ. محاصيل أخرى

. مما سيؤثر سلبًا على الزراعات القادمة الرتفاع التكلفة على المزارعين18ألول مرة منذ أربع سنوات،2022

مـر ومـا يزيـد األ. وعليه، أصبح العالم يعاني من نقـصٍ حـادٍ فـي المعـروض مـن هـذه السـلع، فـي وجـه الطلـب المتنـامي عليهـا
الواقع أن ف. سوءًا أن هذه االرتفاعات جاءت لتضيف زيادات أخرى على مستويات األسعار التي كانت مرتفعة بالفعل قبل األزمة

وكرانيــة، أســعار المــواد الغذائيــة الرئيســة كانــت قــد شــهدت ارتفاعــات متتاليــة، حتــى قبــل تــاريخ عبــور القــوات الروســية للحــدود األ
الزراعـة يُمكـن االسـتدالل علـى ذلـك مـن خـالل مؤشـر منظمـة األغذيـة و. وسجلت قفزات كبيرة خالل الشـهرين السـابقين عليهـا

. الذي سجل ارتفاعًا قياسيًا مؤخرًا19ألسعار الغذاء،

نقطـة، فـي حـين بلـغ مسـتواه 138.0عنـد مسـتوى 2022الصـادر فـي الرابـع مـن مـارس ) بالقيم اإلسمية(لقد استقر المؤشر 
عـام 137.4بلغـت قيمـة المؤشـر بالقيمـة الحقيقيـة -1974نقطة؛ ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ عام 135بالقيمة الحقيقية 

ــذكر أن متوســط مؤشــر منظمــة األغذيــة ). 5(كمــا يوضــح الشــكل رقــم -حتــى اآلن 1961وهــو أعلــى مســتوى لــه منــذ عــام 1974 يُ
، وأعلى 2022عن مستواه في يناير %) 3.9أي (نقاط 5.3، بزيادة قدرها 2022نقطة في فبراير 140.7والزراعة ألسعار الغذاء قد بلغ 

. عن مستواه قبل عام من تاريخ اإلصدار%) 20.7أي (نقطة 24.1بمقدار 

شكل

) *نقطة100= 2016–2014(مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار الغذاء 
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سلع يتألّف من متوسط مؤشرات أسعار خمس مجموعات من ال. يستخدم لقياس التغيّر الشهري في األسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية األساسية*
.2016-2014األساسية مرجّحة بحصة كل مجموعة من المجموعات من الصادرات خالل الفترة 

/https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ar، 2022مارس 4منظمة األغذية والزراعة، مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار الغذاء، :المصدر
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دفــع األمـر الـذي. وهكـذا، يقـف العـالم علـى ارتفاعـات غيـر مسـبوقة فـي أســعار السـلع الغذائيـة الرئيسـة فـي السـوق الدوليـة
، حـين 2022مـايو 16إلـى إطـالق تحـذير صـادم فـي -) António Guterres(غـوتيريشالسيد أنطونيو –األمين العام لألمم المتحدة 

لفـة السـلع لقـد أدى ارتفـاع تك. ، الذي قد يسـتمر لسـنوات"شبح نقص الغذاء العالمي"أشار إلى أن األشهر المقبلة يُغيِّم عليها 
440الغذائيــة األساســية بالفعــل إلــى زيــادة عــدد األشــخاص الــذين ال يســتطيعون الحصــول علــى مــا يكفــي مــن الطعــام بمقــدار 

مليـون شـخص آخـرين يقفـون 250هـذا باإلضـافة إلـى أن . مليـار شـخص فـي العـالم1.6مليون نسمة، ليصل العدد اإلجمالي إلى 
20.على شفا المجاعة

ولـة ورغم أن التـأثير العـالمي لالرتفاعـات فـي األسـعار سـوف يطغـى علـى جميـع أنحـاء العـالم، فـإن حدتـه سـوف تتبـاين مـن د
ــروابط التجاريــة والقــرب الجغرافــي إلــى أن دول اال. ألخــرى، بشــكل غيــر متماثــل؛ ألســباب عــدة تحــاد علــى ســبيل المثــال، تُشــير ال

سـتيراد كميـات السوفيتي السابق مثل، أرمينيا وبيالروسـيا وكازاخسـتان، وكـذلك الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا التـي تميـل ال
). 6(كبيرة من الحبوب من روسيا وأوكرانيا ستكون األشد تأثرًا، كما يوضح الشكل رقم 

شكل

(%)نسبة السعرات الحرارية من األغذية المستوردة من كل من روسيا وأوكرانيا 

6

Source: Alfons Weersink and Michael von Massow, How the war in Ukraine will affect food prices, The Conversation, March 14, 2022, accessed March 22, 
2022, https://bit.ly/3tvG1OG
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هذا ومن المرجح أن تؤثر الديناميكيات الخاصـة بكـل بلـد علـى مـدى قـدرتها علـى التعامـل مـع فقـدان مصـدر مهـم لـواردات
دان مصدر تتعرض لخطر فق–وهي أكبر مستورد للقمح في العالم –مثالًا على ذلك، رغم أن مصر . الحاصالت الزراعية الرئيسة

،)Fitch Solutions" (سوليوشـنزفيـتش "فوفقًـا لوكالـة . غذائي بالغ األهمية، إال أنهـا فـي وضـع أفضـل نسـبيًا مـن بلـدان أخـرى
األمر 21مليون طن،20.5ماليين طن، في حين سجل االستهالك المحلي 9بنحو 2022/ 2021يُقدر إنتاج القمح في العام المالي 

لـيس . مليـون طـن مـن القمـح 13–12الذي يجعلها تسد نقص المعروض عن طريق الواردات؛ حيث تستورد سنويًا ما يوازي 
23).7(من إجمالي وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، كما يشير الشكل رقم % 70هذا فحسب، ولكنها تحصل على نحو 

29
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شكل

الواردات من القمح الروسي واألوكراني، كنسبة من إجمالي واردات الدول الُمختارة

7

قاالتحاد السوفيتي الساب الشرق األوسط وشمال إفريقيا أخرى السكان
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كبيــر ،)David Laborde" (البــوردديفيــد "فــي المقابــل، يُشــير تحليــل الســيد 
ــدولي لبحــوث السياســات الغذائيــة ــاحثين فــي المعهــد ال  International)الب

Food Policy Research Institute, IFPRI)ًا إلى أن سلة الغذاء المتنوعة نسـبي
عدها في مصـر، وامتالكهـا الحتياطـات اسـتراتيجية مـن القمـح، يمكـن أن تسـا

ـــب ـــي القري ـــف مـــع أزمـــة نقـــص إمـــدادات القمـــح فـــي المـــدى الزمن . فـــي التكيُّ
معنيـة باإلضافة إلى ذلك، فـإن الحكومـة المصـرية مُسـتمرة فـي سياسـتها ال

الموجهة بتعزيز اإلنتاج الزراعي المحلي؛ حيث يُتوقع زيادة االستثمارات العامة
، فـــي ســـبيل تعزيـــز اإلنتـــاج 2023/ 2022للقطـــاع الزراعـــي خـــالل العـــام المـــالي 

وفي هـذا الشـأن، تتجـه الحكومـة . سنويًا% 11الزراعي والغذائي المحلي بنسبة 
ـــادة المســـاحة المُخصصـــة لزراعـــة القمـــح بنحـــو  ـــف فـــدان، وزيـــادة 200لزي أل

24.ألف فدان220المساحة المُخصصة للبذور الزيتية بمقدار 

منها على الجانب اآلخر، هناك بلدان أخرى ال تتمتع بمثل هذه السماحية، و
ــان، الــذي كــان يعــاني باألســاس مــن أزمــة اقتصــادية وإنســان–كمثــال – ية لبن

يون لتوفير حادة، حتى قبل اندالع الحرب الروسية األوكرانية؛ حيث يكافح اللبنان
. مــن روســيا% 12مــن قمحــه مــن أوكرانيــا، و% 66الغــذاء؛ حيــث يســتورد لبنــان 

عانيهـا كذلك، كان المخزون يكفي ألقل من شهر، مع الصعوبة الكبيرة التـي ي
ي االنفجار لتخزين البذور، بعد أن فقدت الكثير من طاقتها التخزينية للحبوب ف

إضافة إلى . وأتى على مخازن القمح فيه2020المدمر الذي هز مرفأ بيروت عام 
ذلك، يعاني لبنان مـن شُـح سـلع غذائيـة أخـرى، مثـل زيـت الطعـام ومسـحوق

25.الحليب

كــذلك، يعــاني الــيمن مــن أهــوال الجفــاف والحــرب، ويعتمــد بشــكل رئــيس
باإلضــافة إلــى . مــن احتياجاتــه% 97علــى القمــح المســتورد؛ حيــث يســتورد نحــو 

ه، بنسبة ذلك، تمثِّل روسيا وأوكرانيا الحصة األكبر من واردات القمح ومنتجات
مـن واردات الحبـوب % 12وفـي الوقـت نفسـه، تـأتي . من إجمالي الـواردات% 42

تدامتها لليمن في هيئة مساعدات غذائية إنسانية، تتزايد الشكوك بشأن اس
يــة مــن نتيجــة تعــذر اســتمرار التمويــل الــدولي للحفــاظ علــى المســتويات الحال

وعليـــه، مـــن المـــرجح أن يعـــاني الـــيمن لســـد فجـــوة الـــواردات مـــن 26.الـــدعم
عفًا الحاصــالت الغذائيــة الرئيســة الوافــدة مــن روســيا وأوكرانيــا، كونــه أكثــر ضــ

.اقتصاديًا
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اتصــالًا، تعــاني ســوريا فــي األســاس مــن نقــص حــاد فــي القمــح
ر الهائـل بسبب األزمة االقتصادية التي تعاني منها، إلى جانب التـدمي
. راضـيهاالذي شهدته البنية التحتية لديها، جراء الصراع الداخلي في أ

، مـن المـرجح"الفـاو"وفقًا لمنظمة األغذيـة والزراعـة لألمـم المتحـدة 
ماليين طن متري من القمـح خـالل عـام 4.3أن تحتاج سوريا إلى نحو 

ية، ، وفي ظل الوهن الشديد الذي يعانيه حصاد الحبوب السور2022
لمحلــي الجــدير بالـذكر أن اإلنتــاج ا. يُصـبح االســتيراد هــو الخيـار الوحيــد

، فـي حـين 2011ماليـين طـن متـري عـام 4.1من القمح كان قـد سـجل 
كثـر األ. أنه سجل العام الماضي ما يزيد قليلًا علـى مليـون طـن فقـط

مـــن إنتـــاج القمـــح الســـوري يقـــع فـــي منـــاطق خـــارج % 70مـــن ذلـــك، 
27.سيطرة الحكومة السورية

لقـــد أدى ذلـــك إلـــى اعتمـــاد ســـوريا بشـــكل رئـــيس علـــى القمـــح 
راد الروســي، والتــي كانــت قــد توصــلت إلــى اتفــاق مــع روســيا الســتي

لـذلك، . ، بتمويـل مـن قـرض روسـي2022مليون طن من القمـح عـام 
فـاقم يُمكن القول بـأن الصـراع الروسـي األوكرانـي سـوف يـؤدي إلـى ت

ـــق الصـــفقة الروســـ ـــة؛ ال ســـيما بعـــد تعلي ـــة الحالي ية األزمـــة الغذائي
وفـي محاولـة منهـا لمواجهـة هـذه األزمـة،. السورية الستيراد القمح

تراتيجية، تبنـت الحكومـة تــدابير لتقنـين االحتياطـات مــن السـلع االســ
28.وفي مقدمتها القمح، مع جعل تمويل واردات القمح أولوية

تريات وال شك فـي أن البلـدان التـي تعتمـد بشـكل كبيـر علـى مشـ
ثــل م-األغذيــة مــن قبــل وكــاالت التنميــة الثنائيــة ومتعــددة األطــراف 

ر مُعرضـــة للخطـــ-أفغانســـتان والـــيمن وجنـــوب الســـودان وإثيوبيـــا 
ة من بشكل خاص؛ حيث إن االرتفاع الكبير في أسعار الغذاء العالمي

االت المرجح أن يفضي إلى خفض الكميات التـي تسـتطيع هـذه الوكـ
يفيــة اإلنمائيـة تحمــل تكلفتهــا؛ كونهــا تواجــه قــرارات صــعبة بشــأن ك

ه مثال على ذلك، يعاني برنامج األغذية العالمي وحد29.إنفاق أموالها
ياجــات عجــزًا فــي التمويــل الــذي يحتــاج إليــه بشــكل عاجــل لتلبيــة احت

ستة األفراد الذين يُعانون من الجوع في أفغانستان خالل األشهر ال
30.مليون دوالر أمريكي525المقبلة بنحو 
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رغم معاناة العالم جراء نقـص المعـروض مـن الحبـوب الرئيسـة وارتفـاع أسـعارها، فـإن تـأثيرات
لزراعة األزمة الروسية األوكرانية لن تقف عند هذا الحد؛ حيث تمتد انعكاساتها إلى مجمل قطاع ا
. قـادمالعالمي، في الوقت الـذي يُخـيِّم فيـه الغمـوض علـى مسـتقبل زراعـة محاصـيل الموسـم ال

ويعزى ذلك إلـى تعرضـه لصـدمة مزدوجـة جـراء الحـرب الـدائرة، يتعلـق شـقها األول بعوامـل مـن 
باآلثـار المرجح أن تعوق النشاط الزراعي في منطقة البحر األسود، في حين يختص الشـق الثـاني

. الدولياالنتشارية لتوافر مدخالت اإلنتاج من روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعارها على المستوى

اف ، المـــرتبط مباشـــرة بكـــل مـــن روســـيا وأوكرانيـــا، وإمكانـــات اســـتئنالشـــق األولفيمـــا يخـــص 
ففــي روسـيا، وعلـى الــرغم مـن عـدم وجـود اضــطراب كبيـر فـي المحاصــيل. النشـاط الزراعـي بهمـا

ة عليهـا الموجودة بالفعل في األرض، فإن هناك شكوكًا حول تـأثير العقوبـات الدوليـة المفروضـ
فمـــن جهــة، توقفــت شــركات زراعيـــة غربيــة عــدة عـــن . علــى كــل مــن أنشـــطة اإلنتــاج والتصــدير

ممارســة أعمالهــا فــي روســيا، فــي حــين عبــرت شــركات أخــرى عــن مواصــلة نشــاطها، خوفًــا علــى 
. األمن الغذائي العالمي، وفق تبريراتهم

إحـدى الشـركات العالميـة الرائـدة فـي أنشـطة ،)Cargill Inc" (كارجيـل"مثال علـى ذلـك شـركة 
عــن خططهـــا لمواصــلة تشــغيل منشـــآتها 2022مــارس 11الزراعــة واألغذيــة، التــي أعلنـــت فــي 

ــة ذلــك أن  ــات فــي روســيا، مُعلل ــة وأعــالف الحيوان الغــذاء حــق أساســي مــن "للصــناعات الغذائي
ا فـي دورًا مهمً) روسيا(حقوق اإلنسان، وال ينبغي استخدامه كسالح؛ حيث تؤدي هذه المنطقة 

ـــــة  ـــــة فـــــي األغذي ـــــات الرئيســـــة الداخل النظـــــام الغـــــذائي العـــــالمي، وهـــــي مصـــــدر مهـــــم للمكون
" كارجيـل"ورغم استئناف نشاطها، فقد أعلنت ". األساسية مثل الخبز وحليب األطفال والحبوب

ارات فـي أيضًا أنهـا سـوف تُقلـص بعضًـا مـن عملياتهـا التجاريـة، ولـن تضـخ المزيـد مـن االسـتثم
31.روسيا

أنهـا 2022مـارس 14فقد أعلنت في ،)(Bayer AGالزراعية األلمانية العمالقة " باير"أما شركة 
ساســية أوقفــت كــل اتفــاق فــي روســيا وبيالروســيا غيــر مــرتبط بشــكل مباشــر بتوريــد منتجــات أ

مـــع تعليـــق –مثـــل عالجـــات الســـرطان والقلـــب واألوعيـــة الدمويـــة –صـــحية وزراعيـــة للمـــدنيين 
ا حـذرت كمـ. استثمارات الرأسمالية إلى أجل غير مُسـمى، ووقـف أنشـطتها الترويجيـة واإلعالنيـة

مــن أنهــا قــد تحجــب البــذور عــن المحاصــيل فــي روســيا العــام المقبــل إذا اســتمرت الحــرب فــي 
.األمر الذي سيؤثر حتمًا على الموسم الزراعي القادم32.أوكرانيا

صدمة ُمزدوجة تواجه قطاع الزراعة العالمياثانيً 

يتعـــــرض مجمـــــل قطـــــاع 
الزراعــــة العــــالمي لصــــدمة 
مزدوجــــــــة جــــــــراء الحــــــــرب 
ــــــق شــــــقها  ــــــدائرة، يتعل ال
األول بعوامل من المـرجح 
أن تعــوق النشــاط الزراعــي 

د، في منطقـة البحـر األسـو
فــــي حــــين يخــــتص الشــــق 

ارية الثـــــاني باآلثـــــار االنتشـــــ
ن لتوافر مدخالت اإلنتـاج مـ

ــــا وارتفــــاع روســــيا وأوكراني
أســـعارها علـــى المســـتوى 

. الدولي
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للخطـر؛ حيـث تُضـفي 2022في المقابل، تتعرض المحاصـيل األوكرانيـة المزروعـة فـي موسـم 
وعلــى الــرغم مــن اتخــاذ . األزمــة حالــة مــن عــدم اليقــين بشــأن أنشــطة حصــاد الحبــوب وغرســها

ل فصـلي الحكومة األوكرانية قـرارًا بتأجيـل التعبئـة العسـكرية العامـة للعـاملين فـي الحقـول خـال
 تــزال الربيــع والصــيف هــذا العــام، ضــمانًا الســتئناف األنشــطة الزراعيــة بــالبالد، فــإن المخــاوف ال

أيضًا، تتصاعد 33.قائمة بشأن انخفاض أعداد المزارعين والعاملين بسالسل التوريد ذات الصلة
د حركـة األفـراد المخاوف بشأن نزوح السكان نتيجة للصراع، وتهدم البنية التحتية المدنية، وتقييـ

ن والبضـــائع، وصـــعوبة االهتمـــام بـــالحقول وحصـــاد المحاصـــيل فـــي أوقاتهـــا وتســـويقها قبـــل أ
. تفسد

م ووفقًــا لتقيــيم أولــي صــادر عــن منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة، مــن المــرجح أال تــت
مــن المنــاطق المزروعــة بــالحبوب الشــتوية والــذرة وبــذور عبــاد الشــمس % 30-% 20زراعــة نحــو 

الجدير بالذكر أن فرصة غرس الشعير والذرة. ، أو أنه سيتعذر حصادها2023/ 2022خالل موسم 
لـذلك ). 8(م األوكرانية سوف تنتهي في غضون األسابيع القليلة القادمة، كما يوضح الشكل رق

الـذرة فإن الفترة القادمة ستكون حاسمة؛ حيث سيحتاج المزارعون إلـى تجهيـز حقـول الشـعير و
. وعباد الشمس خالل الفترة ما بين فبراير ومايو سنويًا

شكل

التقديريالمحصوليالجدول الزمني : أوكرانيا

8

Source: U.S. Department of Agriculture. In Nate Rattner and Andrew Barnett, Russia-Ukraine War Adds Pressure to 
Already High Food Prices, Threatening Food Security for Millions, Wall Street Journal, March 19, 2022, 
https://on.wsj.com/3qIoPUz
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هنـــــــاك مخـــــــاوف عديـــــــدة 
بشــــــأن انخفــــــاض أعــــــداد 
المــــــــــزارعين والعــــــــــاملين 

جــة بسالســل التوريــد، النات
ـــزوح الســـكان نتيجـــة  عـــن ن
للصــــــراع، وتهــــــدم البنيــــــة 

يــــد التحتيــــة المدنيــــة، وتقي
حركـــــة األفـــــراد والبضـــــائع، 
وصــــــــــــــعوبة االهتمــــــــــــــام 
بـــــــــــــــــالحقول وحصـــــــــــــــــاد 
المحاصـــــيل فـــــي أوقاتهـــــا 

.دوتسويقها قبل أن تفس
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مليون دوالر أمريكي خالل الثالثة أشهر 50اتصالًا، يحتاج المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة في أوكرانيا إلى دعم يُقدر بنحو 
وعليــه، تثــور تســاؤالت عــدة بشــأن كميــة الحبــوب التــي 34.المقبلــة لزراعــة حقــولهم وحصــاد محاصــيلهم ومواصــلة إنتــاج الغــذاء

.بسبب الصراع2023/ 2022ستكون أوكرانيا قادرة على إنتاجها خالل العام الزراعي 

كــاليف مــن الصــدمة المزدوجــة التــي يتعــرض لهــا القطــاع الزراعــي العــالمي، فيتمثَّــل فــي ارتفــاع تالشــق الثــاني وفيمــا يخــص 
ر أن سـوق الجـدير بالـذك. التي تؤدي دورًا رئيسًا في تمكين اإلنتاج الغذائي مـن مواكبـة النمـو السـكاني35اإلنتاج، وخاصة األسمدة،

أن يعــزى ذلــك فــي األســاس إلــى. األســمدة العالميــة كانــت تحــت ضــغوط شــديدة، حتــى قبــل بدايــة الحــرب الروســية األوكرانيــة
عار الطاقة خالل ومن ثَمَّ، أدى ارتفاع أس). أو الفحم في حالة الصين(األسمدة النيتروجينية يتم إنتاجها باستخدام الغاز الطبيعي 
وفـي ظـل . 2010إلى أعلى مستوى لها منذ عـام –وبالتالي أسعارها –العام الماضي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج األسمدة النيتروجينية 

، وتاله كل من كنـدا والمملكـة المتحـدة والواليـات المتحـدة 2021العقوبات التي فرضها االتحاد األوروبي على بيالروسيا في يونيو 
36.، شهدت سلسلة إمدادات األسمدة العالمية تعطلًا جزئيًا2021األمريكية في أغسطس 

صـادرات ومع نشوب الحرب الروسية األوكرانية، أصبح الوضع أكثـر تعقيـدًا؛ حيـث أعلنـت وزارة الصـناعة الروسـية عـن تعليـق
الـذكر أن الجـدير ب. األسمدة، وهو القرار الذي سبقه قرار آخر بحظر نترات األمونيوم، لتضمن تـوفر اإلمـدادات للمـزارعين المحليـين

في حين تسهم . البوتاسيةمن األسمدة % 17من التجارة العالمية لألسمدة النيتروجينية، و% 15األسمدة الروسية، تُسهم بنحو 
ا وفــي الوقــت نفســه، أوقفــت الصــين صــادرات اليوريــ. إضــافية مــن الصــادرات العالميــة ألســمدة البوتــاس% 16بيالروســيا بنحــو 

اقـة هذا باإلضافة إلى أن الحرب دفعـت بأسـعار الط. ، لتضمن كفاية اإلمدادات إلنتاج الغذاء محليًا2022والفوسفات حتى يونيو 
37.لمستويات غير مسبوقة، لتضيف زيادات أخرى لتكلفة األسمدة

عار األسمدة وعليه، يمكن القول بأن محدودية بدائل األسمدة العالقة في روسيا وبيالروسيا واالرتفاع غير المسبوق في أس
ط األمـر الـذي يضـيف مزيـدًا مـن الضـغو. سـيكون لـه تـداعيات خطيـرة علـى كثيـر مـن بلـدان العـالم–مع نقص المعـروض منهـا –

ألعشاب الضارة، التضخمية المُلقاة على عاتق المزارعين، الذين يتحملون أيضًا ارتفاع أسعار الوقود، والمواد الكيميائية القاتلة ل
يصبح من –الرتفاع أسعارها –وفي حال انخفاض مستويات استخدام هذه المدخالت 38.وبذور المحاصيل، والعمالة الموسمية

، ممــا يُضــيف مزيــدًا مــن مخــاطر انعــدام األمــن الغــذائي 2023/ 2022المــرجح حــدوث انخفــاض فــي الغلــة المحصــولية فــي موســم 
.العالمي خالل السنوات المقبلة

مــن روســيا وبيالروســيا، وتســتورد الواليــات البوتاســيةمــن إجمــالي أســمدتها % 88.4مثــال علــى ذلــك، تســتورد أوكرانيــا نحــو 
% 20زيد على ما ي-التي تُعد أكبر دولة في اإلنتاج الزراعي عالميًا، خاصة القمح والبطاطا وفول الصويا والذرة –المتحدة األمريكية 

ر كذلك الحال في دول أمريكا الالتينية، التي تُعـد أكبـ39).9(من واردات األسمدة النيتروجينية منهما أيضًا كما يوضح الشكل رقم 
.منتج للبُن وفول الصويا والسكر، واألكثر اعتمادًا على األسمدة المستوردة
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شكل

2020–2018ترة الُمنتجة في روسيا وبالروسيا، في الفوالبوتاسيةاعتماد بلدان العالم على األسمدة النيتروجينية 
)من إجمالي األسمدة المستخدمة في الدولة(% 

9

األسمدة النيتروجينية : أولًا

البوتاسيةاألسمدة : ثانيا

Source: COMTRADE. In Joseph Glauber and David Laborde, How will Russia’s Invasion of Ukraine Affect Global Food Security, International Food Policy 
Research Institute, February 24, 2022, accessed March 18, 2022, https://www.ifpri.org/blog/how-will-russias-invasion-ukraine-affect-global-food-security
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من األسمدة التي يحتاج % 85تجدر اإلشارة هنا إلى حالة البرازيل، التي تُعد منتجًا ضخمًا للحوم والمنتجات الزراعية، وتستورد 
وبالتـالي، مـع . مـن روسـيا وبيالروسـياالبوتاسيةمن أسمدتها % 46ما يزيد األمر سوءًا أن البرازيل تستورد . إليها القطاع الزراعي

ن المـرجح أن دفع المزارعين تكلفة أكبر بكثير مقابل األسمدة، أو كانوا غير قادرين على إنتاج المحاصيل نتيجـة عـدم توافرهـا، فمـ
لتكـاليف إلـى ترتفع تكلفة المنتجات الزراعية، وبالتالي تزيد أسعار الغذاء العالمية؛ حيـث سـيتم نقـل عـبء الجـزء األكبـر مـن هـذه ا

40.المستهلك

سفور إلنتاج ورغم أن الحكومة البرازيلية قد ذكرت أنها سوف تطلق خطة وطنية لتحفيز االستثمار في مناجم البوتاس والفو
ــا، فــإن هــذا ســوف يســتغرق ســنوات ليســتفيد منهــا المزارعــون ذلــك أن إضــافة طاقــات إنتاجيــة جديــدة مــن 41.األســمدة محليً

.األسمدة يحتاج إلى ثالث سنوات على األقل

مـدخالت تأسيسًا على مـا تقـدم، يُمكـن القـول أن المـزارعين قبـل األزمـة كـان يكـافحون لتحمـل تكـاليف األسـمدة المرتفعـة و
الجــدير بالــذكر أنــه علــى الــرغم مــن ارتفــاع أســعار المحاصــيل . واآلن، ســوف تــزداد معانــاتهم مــع تعثــر اإلمــدادات. اإلنتــاج األخــرى

أعلى مستوى له منذ أزمة الغذاء العالمية عام )  (Fertilizers Affordabilityالزراعية، سجل مؤشر توافر األسمدة بأسعار مقبولة
كما ، األمر الذي يشير إلى انخفاض مستوى تحمل تكلفة األسمدة إلى أدنى مستوى له،2021في ديسمبر 1.63، ليصل إلى 2008

، 42)2022في األول من أبريل 1.6، مقابل 2008في األول من أكتوبر % 2.66(مما قد يحد من استخدامها ). 10(يوضح الشكل رقم 
. ومن ثم يؤثر سلًبا على حال األمن الغذائي لسنوات قادمة

شكل

*تطور مؤشر توافر األسمدة بأسعار مقبولة
10

كـس كلما ارتفعت النسبة دل ذلك على مسـتوى أقـل مـن درجـة تحمـل تكلفـة األسـمدة، والع. يعكس المؤشر نسبة مؤشر أسعار األسمدة إلى مؤشر أسعار الغذاء*
.صحيح

Source: Baffes, John and Wee Chian Koh, Fertilizer prices expected to remain higher for longer, World Bank,May 11, 2022, https://bit.ly/3wzppHq
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رو جــ"إلـى جانــب ذلــك، مـن المتوقــع أن تــؤثر أحـداث المنــاخ القاســي بـدرجات أكبــر علــى اإلنتـاج العــالمي؛ حيــث أعلنـت مؤسســة 
المزروعــة بــالقمح فــي العــالم الفدانيــةمــؤخرًا أن مســتوى جفــاف التربــة فــي إجمــالي المســاحة ) Gro Intellegence(43"انتلجيـنس

األمر الذي يتوقع معه تراجع اإلنتاج العالمي للقمح خالل عام ). 11(، كما يوضح الشكل 2010أصبح عند أدنى مستوى له منذ عام 
عـد والـذي يُ–كذلك مـن المـرجح أن تـنخفض نسـبة المخـزون العـالمي للقمـح إلـى اسـتخداماته . ألول مرة منذ أربع سنوات2022

إلى أدنى مستوى لهـا فـي سـبع سـنوات، وهـو مـا يُمثـل ثالـث انخفـاض -2023/ 2022مؤشرًا رئيسًا لإلمدادات المُتاحة خالل عام 
.سنوي يشهده العالم على التوالي في مخزونات القمح

شكل

تطور مستويات رطوبة التربة الُمجمعة إلجمالي المساحة المزروعة بالقمح في العالم
11
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Source: Gro Intelligence, Global Wheat Supplies Face New Threats as Drought Levels Rise, Gro’s Model Shows. May 20, 2022, https://bit.ly/3wHGxcP
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–الغذائيالذي يُعد المحصول األهم لألمن-تأسيسًا على ذلك، يُعاني اإلنتاج العالمي للقمح 
، وفــي مــن تــداعيات الحــرب الروســية األوكرانيــة، وقيــود التصــدير التــي فرضــتها بعــض الحكومــات

وتُعـد . اجباإلضافة إلى ذلك، يزيد التغير المناخي من تفاقم مخاطر اإلنتـ. مقدمتها روسيا والهند
ــا ألكثــر الحــاالت المثيــرة للقلــق؛ حيــث يــؤدي انخفــاض هطــول األم طــار الحالــة الفرنســية نموذجً

وبـا، ودرجات الحرارة المرتفعـة إلـى تراجـع الظـروف المواتيـة للزراعـة فـي أكبـر مُـورد للقمـح فـي أور
فـــي ظـــل تســـجيل مؤشـــر رطوبـــة التربـــة للمســـاحة المزروعـــة بـــالقمح أدنـــى مســـتوى لهـــا منـــذ

44.عامًا12

) International Grains Council, IGC" (مجلــس الحبـوب العــالمي"فـي هــذا الســياق، يتوقــع 
، 2023/ 2022حــدوث انخفــاض قــدره واحـــد مليــون طــن فــي اإلنتـــاج العــالمي للقمــح خــالل عـــام 

مليــون 33.0مليــون طــن، مقابــل 19.4(مليــون طــن، مــع تراجــع محصــول أوكرانيــا 780ليســجل 
، )مليـون طـن75.0مليـون طـن، مقابـل 82.5(، وتنامي محاصيل مناطق أخرى، منها روسـيا )طن

ــا، مقابــل 31.6(وكنــدا  كــذلك، تشــير توقعــات المجلــس إلــى أن مخــزون ). مليــون طــن21.7مليونً
ماليـين طـن عـن مسـتواه فـي 5مليون طن، بانخفـاض قـدره 277القمح العالمي سوف يُسجل 

2022/2021.45

ــــــاج العــــــالمي  ــــــاني اإلنت يُع
للقمح من تداعيات الحـرب

ود الروسـية األوكرانيـة، وقيــ
ــــــي فرضــــــته ا التصــــــدير الت

بعــــض الحكومــــات، ويزيــــد 
التغير المناخي من مخـاطر

مجلـــس"اإلنتـــاج، ويتوقـــع 
فــي هــذا " الحبــوب العــالمي

الســـياق حـــدوث انخفـــاض 
قدره واحد مليـون طـن فـي 
ـــــاج العـــــالمي للقمـــــح  اإلنت

.2023/ 2022خالل عام 

ض األمن الغذائي العالمياثالثً  مخاطر أخرى تُقوِّ

ت تشـير منظمــة األغذيــة والزراعـة لألمــم المتحــدة إلـى أن االنخفــاض المفــاجئ والحـاد فــي صــادرا
ــا، مــن خــالل زراعــات بديلــة جديــدة خــال ل الحبــوب مــن قبــل روســيا وأوكرانيــا يمكــن تعويضــه جزئيً

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تكون قـدرة الزراعـات القائمـة علـى تعزيـز. 2023/ 2022موسم 
األكثـر مـن ذلـك، تُحـذر المنظمـة مـن أن فجـوة العـرض العالميـة الراهنـة. إنتاج الحبـوب محـدودة

، %22-% 8يمكن أن تؤدي إلى زيادات جديدة في األسعار العالمية لألغذيـة واألعـالف، تتـراوح بـين 
. تُضاف إلى مستوياتها المرتفعة بالفعل؛ مما يُقوض األمن الغذائي العالمي أكثر

، )مدةخاصة األس(وال يعزو ذلك فقط إلى مخاطر الحرب المرتبطة باإلنتاج الزراعي ومدخالته 
ومخـاطر الطاقــة، ولكـن يمــوج الواقــع بعـدد مــن المخــاطر األخـرى التــي تزيــد مـن وطــأة المشــهد 

ــة فــي مخــاطر التجــارة، والمخــاطر اللوجســتية، )1(العــالمي، كمــا أوضــح الشــكل رقــم  ، والمتمثل
ومخــاطر األســعار، ومخــاطر النمــو وأســعار صــرف العمــالت الوطنيــة، باإلضــافة إلــى المخــاطر 

. اإلنسانية

تُحـــــــذر منظمـــــــة األغذيـــــــة 
والزراعــــة لألمــــم المتحــــدة 
مــــــن أن فجــــــوة العــــــرض 
العالميــــــــة الراهنــــــــة فــــــــي 

ن الحبوب الغذائية، يمكن أ
ي تؤدي إلى زيادات جديدة ف
ة األســعار العالميــة لألغذيــ

واألعـــــــالف، تتـــــــراوح بـــــــين
، تُضـــــــــاف إلــــــــــى 22%-% 8

مســـــــــتوياتها المرتفعـــــــــة 
ن بالفعل؛ مما يُقوض األم

.الغذائي العالمي أكثر
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الصـادر ) (Food Trade Policy Tracker" متعقـب سياسـات تجـارة الغـذاء"على مستوى مخـاطر التجـارة، تظهـر أحـدث بيانـات 
أنـه منـذ بدايـة الحـرب )  (International Food Policy Research Institute, IFPRI"المعهـد الـدولي لبحـوث سياسـات الغـذاء"عـن 

دولة فرضت حظرًا كاملًا على صـادرات مـواد غذائيـة وأسـمدة، فـي حـين 21، هناك 2022الروسية األوكرانية وحتى الثالث من يونيو 
مـن % 11األمـر الـذي يـؤثر علـى نحـو . دولـة23منتجـات، بإجمـالي 8دول قرارًا بضرورة الحصـول علـى تصـريح تصـدير لعـدد 6اتخذت 

، فإن نسبة السعرات الحرارية العالمية التي تم حظرها تزيـد )12(وكما يُوضح الشكل رقم 46.أسواق السعرات الحرارية العالمية
.2020عام " 19-كوفيد"، وجائحة 2008عن تلك التي طالتها قرارات الحظر إبان كل من أزمة أسعار الغذاء العالمية عام 

شكل

زمات عدد الدول التي طبقت حظًرا على منتجات غذائية، وإجمالي مساهمتها في التجارة العالمية للسعرات الحرارية خالل أ
مختلفة

12

. ادهامثال على ذلك، أسهمت أوكرانيا بصادرات محدودة من زيت عباد الشمس والقمح والشوفان والماشية، لحماية اقتص
لـى ومـن جانبهـا، أوقفـت إندونيسـيا تصـدير زيـت النخيـل إ. كما حظرت روسيا مبيعـات األسـمدة والسـكر والحبـوب خـارج حـدودها
م البقـر أمـا تركيـا، فقـد أوقفـت تصـدير كـل مـن الزبـدة ولحـ. العالم، وهي المسؤولة عن إنتاج أكثر من نصف حجم اإلنتاج العـالمي

47.والضأن والماعز، والذرة، والزيوت النباتية
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Source: David Laborde, Food & Fertilizer Export Restrictions Tracker, Tableau Public, June 3, 2022, Retrieved on June 4, 2022.
from https://tabsoft.co/3aqSnjV



41

انيـةنحو رؤيــة ُمغايرة لألمـــــــن الغذائـــــــي في ضوء األزمـة الروسية األوكر 

يد القيـود قـررت الحكومـة تشـد-أكبر مُنتج ومُصدر لزيت النخيـل فـي العـالم –وفي إندونيسيا 
، لضــمان تــوافره بالســوق المحليــة، 2022مــارس 10علــى صــادراتها مــن زيــت النخيــل اعتبــارًا مــن 

ــر المســبوق فــي أســعار زيــوت الطهــي ــواء االرتفــاع غي ة وفــي هــذا الســياق، ســتتم مُطالبــ. الحت
ــا مــن % 30الشــركات ببيــع  ــا، ارتفاعً ، بموجــب خطــة %20مــن إنتاجهــا المُخصــص للتصــدير محليً

، والتـي سـيتم تنفيـذها )local market requirements" (متطلبات السـوق المحليـة"يُطلق عليها 
يص كــذلك، اشــترطت الحكومــة إلــزام التجــار بالحصــول علــى تــراخ. لفتــرة ســتة أشــهر علــى األقــل

اجن، لتصدير السلع الزراعية الرئيسـة، وفـي مقـدمتها القمـح والـذرة وزيـت عبـاد الشـمس، والـدو
. والبيض

ي فـرض اتصالًا، بدأت الدول التي تقع على طول الطريق التجـاري الـرئيس للقمـح األوكرانـي فـ
ـــا، لجـــأ المســـتوردون . قيـــود علـــى صـــادراتها مـــن القمـــح، ومنهـــا مولـــدوفا وصـــربيا والمجـــر أيضً

الرئيســون الــذين يُعــانون مــن مخــاوف تراجــع مســتوى األمــن الغــذائي بهــا إلــى وضــع قيــود علــى
وكرانيـة وهكذا، يُمكن القول بـأن الحـرب الروسـية األ. بعض منتجاتها؛ مثل، مصر ولبنان والجزائر

ـــأمين الغـــذاء  ـــي تبنتهـــا حكومـــات عـــدة لت ـــة الت ـــدابير الحمائي ـــدة مـــن الت قـــد أطلقـــت موجـــة جدي
لمواطنيهــا، فــي مواجهــة نقــص المعــروض وارتفــاع األســعار، وقوَّضــت فــي الوقــت نفســه مــن 

48.تدفقات التجارة العالمية

قـي إضافة إلى ما تقدم، يعـاني النظـام الغـذائي العـالمي مـن مخـاطر لوجسـتية جمـة؛ حيـث تُل
سًـا لحركـة ، التـي تعـدُّ شـريانًا رئي"البحـر األسـود"األزمة الروسـية األوكرانيـة بظاللهـا علـى منطقـة 

توسـط عـن السلع عند مفترق طرق أوروبا وآسيا، فضلًا عن كونـه بحـرًا داخليًـا، يتصـل بـالبحر الم
لبلـدان في الجنوب الغربي، مما يجعلـه يـؤدي دورًا رئيسًـا ل" مضيق البسفور"و" بحر مرمرة"طريق 

المُطلــــة عليــــه، والعديــــد مــــن البلــــدان األخــــرى وراء حــــدودها، بســــبب تجــــارة الطاقــــة والصــــلب 
.المُطلة عليهالموانيوالمنتجات الزراعية التي تنطلق عبر 

 International Maritime)"المنظمـــــة البحريـــــة الدوليـــــة"ومـــــع تصـــــاعد األزمـــــة، دعـــــت 
Organization, IMO)- ممرات زرقـاء"إلى إنشاء –التابعة لألمم المتحدة) "Blue Corridors(، بمـا

ــل العمـــل  يســـمح للســـفن بمغـــادرة البحـــر األســـود دون التعـــرض لخطـــر الهجـــوم؛ حيـــث يُمثـِّ
ــا لســالمة وأمــن األطقــ م العســكري الجــاري فــي البحــر األســود وبحــر آزوف تهديــدًا خطيــرًا وفوريً

ـــة فـــي المنطقـــة ـــا دعـــوة 49.والســـفن العامل ـــك أيضً ـــة للنقـــل البحـــري "واكـــب ذل الغرفـــة الدولي
آمنـة، " ممـرات زرقـاء"إلنشـاء (International Chamber of Shipping and unions)" والنقابـات

لتمكــين الســفن العالقــة وأطقمهــا مــن المغــادرة دون التعــرض لخطــر الضــربات الصــاروخية أو
50.األلغام

ـــــــــررت الحكومـــــــــة فـــــــــي  ق
ــــــتج-إندونيســــــيا  ــــــر مُن أكب

ومُصـــدر لزيـــت النخيـــل فـــي
ـــــود -العـــــالم  تشـــــديد القي

ــــت  علــــى صــــادراتها مــــن زي
ــــــــــل اعتبــــــــــارًا مــــــــــن النخي

، كمـا بـدأت 2022مارس 10
الدول التي تقـع علـى طـول
الطريــــق التجــــاري الــــرئيس
للقمح األوكراني في فـرض

ـــى صـــادراتها مـــن  ـــود عل قي
.القمح

يعــــــاني النظــــــام الغــــــذائي 
العــــــــالمي مــــــــن مخــــــــاطر 
لوجســـــــتية جمـــــــة، ومـــــــع 
تصــــــــاعد األزمــــــــة، دعــــــــت 

" ةالمنظمة البحرية الدوليـ"
" ممــرات زرقــاء"إلــى إنشــاء 

بمــــــــا يســــــــمح للســــــــفن 
بمغادرة البحر األسود دون

التعـــرض لخطـــر الهجـــوم، 
الغرفــة الدوليــة"كمــا دعــت 

ـــا " تللنقـــل البحـــري والنقاب
ممـــــــرات "أليضًــــــا إنشــــــاء 

.آمنة" زرقاء
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ن المتجهة الالفت لالنتباه أنه حتى مع إنشاء هذه الممرات اآلمنة، تتصاعد المخاوف بشأن زيادة أقساط التأمين على السف
كـان . ية المسـتوردةلمنطقة البحر األسود، ما يزيد من التكاليف المرتفعة بالفعل للنقل البحري، ويُفاقم التكاليف النهائية لألغذ

قدمًا عبر المحيطـات قـد زادت سـبعة أمثـال مـا كانـت عليـه 40صندوق النقد الدولي قد أشار إلى أن تكلفة شحن حاوية سعتها 
هـذا، 51. ر، في حين ارتفعت تكلفة النقل البحري للسلع السائبة أكبر من ذلـك بكثيـ2020منذ ثمانية عشر شهرًا تالية على مارس 

ألف دوالر أمريكي، مع حدوث قفزات أعلى في أسـعار 30قدمًا إلى 40آالف دوالر أمريكي لكل حاوية 10ومن المرجح أن ترتفع من 
حـة يأتي ذلك في الوقت الذي تعـاني فيـه المعـدالت الحاليـة مـن ارتفـاع عـن الوضـع المعتـاد، كأحـد تـداعيات جائ52.الشحن الجوي

).13(، كما يوضح الشكل رقم "19-كوفيد"

شكل

2022فبراير –2019تطور معدل الشحن العالمي للحاويات خالل الفترة يوليو 

13

Source: Stastica, Global container freight rate index from July 2019 to February 2022, February 28, 2022,  
https://www.statista.com/statistics/1250636/global-container-freight-index/
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انيـةنحو رؤيــة ُمغايرة لألمـــــــن الغذائـــــــي في ضوء األزمـة الروسية األوكر 

يات وال غرو أن هذه الزيادات في أسعار الشحن سوف تنعكس حتمًا على مستو
لبًا األسعار العالمية والمحلية، وفي مقدمتها أسعار السـلع الغذائيـة، ممـا يـؤثر سـ

ك، أظهـر وللتـدليل علـى ذلـ. على قدرة تحمل تكلفتها، ومن ثَمَّ يعـوق األمـن الغـذائي
دولـة علـى مـدى الثالثـين 143يسـتند إلـى بيانـات –بحث جديد لصـندوق النقـد الـدولي 

ميـع أنحـاء إلى أن تكاليف الشحن تُعدُ محركًـا رئيسًـا للتضـخم فـي ج–عامًا الماضية 
العـــالم؛ ذلـــك أنـــه عنـــدما تتضـــاعف تكلفـــة الشـــحن، فـــإن ذلـــك يرفـــع مـــن مســـتوى 

روته بعد عام، واألكثر من ذلك، يبلغ تأثير ارتفاع هذه التكلفة ذ. التضخم نقطة مئوية
حن وعليـه، يُمكـن القـول بـأن الزيـادة فـي تكـاليف الشـ. شهرًا18ويستمر مداها حتى 

نقطــة 1.5قــد ترفــع مســتويات التضــخم بنحــو 2021التــي شــهدها العــالم خــالل عــام 
53.2022مئوية في عام 

فاعـات حيث يشـهد العـالم ارتاتصالًا، تتفاقم مخاطر األسعار يومًا بعد يوم؛ 
غير مسـبوقة فـي أسـعار الغـذاء، ممـا مهـد الطريـق إلـى زيـادة كبيـرة فـي مسـتويات

لحـديث لـذلك، كـان ا. أسعار المستهلكين التي كانت متضخمة بالفعـل قبـل الحـرب
ارتفـاع عن أزمة غذاء عالمية سابقًا علـى بدايـة الحـرب الروسـية األوكرانيـة، مـدفوعًا ب
لتوريـد أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم نتيجة االضطرابات في سالسل ا

تـزامن تلك العوامل التي ت. العالمية واألحوال الجوية السيئة وارتفاع أسعار الطاقة
المزارعون من تحديات جمة، يـأتي فـي مقـدمتها الجفـاف والعواصـف يواجههمع ما 

األمر . ودالجليدية التي دمرت المحاصيل، باإلضافة إلى ارتفاع أسعار األسمدة والوق
الزميــل األول فــي -) Maurice Obstfeld" (أوبســتفيلدمــوريس "الــذي دفــع الســيد 

وق النقــد لالقتصــاد الــدولي وكبيــر االقتصــاديين الســابق فــي صــندبيرســتونمعهــد 
ــه –الــدولي  اء لــيس مــن قبيــل المبالغــة أن العــالم يقتــرب مــن أزمــة غــذ"ليُصــرح بأن
54".عالمية

 Moody’s)55"لخــدمات المســتثمرينمــوديز"فــي ســياق متصــل، تتوقــع وكالــة 
Investors’ Services)ية أن ينتقل تضخم أسعار الغذاء العالمية إلى األسعار المحل

ــى تآكــل قيمــة الــدخل الحقيقــي ــأثي. فــي أغلــب األحــوال؛ ممــا يــؤدي إل ر وال غــرو أن الت
لغـذاء، سيكون أكثر حدة في حالة االقتصـادات التـي تعتمـد بدرجـة أكبـر علـى واردات ا

وتُخصــــص لــــه حصــــة أعلــــى فــــي ســــلة حســــاب مؤشــــر الــــرقم القياســــي ألســــعار 
التـــي-كــذلك، مــن المــرجح أن تســهم معــدالت التضــخم المرتفعــة . المســتهلكين

ين، تعاني منها البلدان المتقدمة والنامية على حد سـواء فـي زيـادة معانـاة المـواطن
).14(م كما هو الحال في إثيوبيا ونيجيريا وزامبيا، على النحو الموضح بالشكل رق

ســـــوف يـــــنعكس ارتفــــــاع 
ــــــــى  أســــــــعار الشــــــــحن عل
مســـــــــــــتويات األســـــــــــــعار 
العالميـــــــــــــة والمحليـــــــــــــة، 
ــــــادة  وتتفــــــاقم مخــــــاطر زي
ــــا بعــــد يــــوم؛  األســــعار يومً
حيـــــــــث يشـــــــــهد العـــــــــالم 

ي ارتفاعات غير مسبوقة فـ
أســعار الغـــذاء، ممــا مهـــد 

ي الطريق إلى زيادة كبيرة فـ
مســـــــــــــــتويات أســـــــــــــــعار 

ت المســــتهلكين التــــي كانــــ
متضـــــخمة بالفعـــــل قبـــــل 

.الحرب

ــــرب العــــالم مــــن أزمــــة  يقت
غـــــــذاء عالميـــــــة، وتتوقـــــــع 

فــــي هــــذا " مــــوديز"وكالــــة 
م الســـياق أن ينتقـــل تضـــخ

أســــعار الغــــذاء العالميــــة 
إلــى األســـعار المحليـــة فـــي

أغلــب األحــوال؛ األمــر الــذي 
قــد يـــؤدي إلـــى تآكـــل قيمـــة 

.الدخل الحقيقي



44

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري 

اقتصـادًا يرصـدها المتتبـع الشـهري 24تستمر قراءات معدالت التضـخم فـي االرتفـاع، فمـن بـين " فيتش"وحسب وكالة 
، مقارنة بالمتحقق في شهر 2022اقتصادًا قراءات تضخم أعلى على أساس سنوي في أبريل 18للتضخم لدى الوكالة، شهد 

ت ، في حين لم يتغير معـدل التضـخم فـي اقتصـادين، وسـجلت أربعـة اقتصـادات معـدالت تضـخم أقـل ممـا كانـ2022مارس 
. عليه في الشهر السابق

كل رقـم ورغم الزيادات المتتالية التي عانى منها العالم فـي مسـتويات التضـخم خـالل األشـهر الماضـية، كمـا يوضـح الشـ
تتوقع حدوث ارتفاعات متتالية أخرى خالل األشـهر القادمـة؛ مُوضـحة أن )  (56Fitch Solutions"فيتش سوليوشنز"، فإن )15(

سـارًا قبـل أن يبـدأ فـي االنحسـار ويتخـذ م–األمر سـوف يسـتغرق وقتًـا أطـول ممـا كـان متوقعًـا للوصـول إلـى ذروة التضـخم 
من دخلهم علـى الغـذاء، وفـي ظـل تضـخم أسـعار % 60–50ولما كان األفراد يُنفقون في أجزاء عدة في العالم نحو . هبوطيًا

57.تقريبًا في المتوسط، فإن ذلك سوف يؤثر حتمًا على أمنهم الغذائي% 6.9الغذاء في جميع أنحاء العالم بنحو 

شكل

كين نسبة واردات الغذاء من الناتج المحلي اإلجمـالي ووزن الغـذاء فـي سـلة مؤشـر الـرقم القياسـي ألسـعار المسـتهل
*في بلدان ُمختارة
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اد وال شك أن كل هـذه الظـروف العالميـة مجتمعـة سـوف تـنعكس سـلبًا علـى أداء االقتصـ
امت لقد ق. الكلي العالمي، ما يفرض مخاطر إضافية على النمو وأسعار صرف العمالت الوطنية

بخفض توقعاتها بشأن نمو االقتصاد 2022مارس 17في 58"لخدمات المستثمرينموديز"وكالة 
من جهة، ورفع التوقعـات بشـأن -" 19-كوفيد"الذي لم يتعاف تمامًا من صدمة جائحة –العالمي 

. علـى مسـتوى مجموعـة العشـرين) 1(التضخم العالمي من جهة أخرى، كما يوضح الجدول رقـم 
عقاب األزمة تمثَّل الدافع الرئيس لهذا اإلجراء في تغيُّر الظروف االقتصادية بشكل جوهري في أ

. الروسية األوكرانية

لبًا ســ–ارتفــاع معـدالت التضــخم يواكبــهالـذي –هـذا وســوف يــؤثر انخفـاض مســتويات النمــو 
ييد قدرة على مستويات الدخول الحقيقية لألفراد، مما يخلق عبئًا على موازنة األسر من جهة، وتق

كــذلك، ســوف يــزداد عــبء دعــم المــواد . الحكومــات علــى التوســع فــي بــرامج الحمايــة االجتماعيــة
ا، نظــرًا الغذائيــة علــى موازنــة البلــدان األكثــر تضــررًا، والتــي يــأتي فــي مقــدمتها دول شــمال إفريقيــ

.بقة بهالألهمية االجتماعية والسياسية لبرامج دعم المواد الغذائية طويلة المدى الزمني المُط

شكل

) (%)2022–2015(تطور معدل التضخم العالمي على أساس سنوي خالل الفترة 

15

" مــــــوديز"خفضــــــت وكالــــــة 
توقعاتهـــــــا بشـــــــأن نمـــــــو 
االقتصاد العالمي، ورفعت

م توقعاتهــا بشــأن التضــخ
وبـال شـك سـوف. العالمي

ـــؤثر انخفـــاض مســـتويات ي
ويات النمو سلبًا على مسـت

ــدخول الحقيقيــة لألفــرا د، ال
األمر الذي سوف يؤدي إلـى

ة خلق عبء كبير على موازنـ
. األسر

Source: Fitch Solutions, Emerging Markets Monitor: Inflation Tracker – Higher for Longer, Vol 28, Issue 12, March 21, 2022.
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جدول

2023–2022آفاق االقتصاد الكلي العالمي لعدد من البلدان المختارة، 
1

الدولة

)نقطة مئوية(2022فبراير 23المراجعة منذ السيناريو األساسي

نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
نمو الناتج المحلي التضخم نهاية العامالحقيقي

التضخم نهاية العاماإلجمالي الحقيقي

20212022*2023*2022*2023*2022*2023*2022*2023*

....0.2-0.6-....5.03.22.2مةاالقتصادات المتقد

0.21.20.5-0.3-5.73.72.54.22.7الواليات المتحدة

0.4-1.6-....5.32.82.2منطقة اليورو

0.12.41.2-2.0-2.91.82.64.02.9ألمانيا

0.42.40.5-1.5-7.52.81.46.22.6المملكة المتحدة

0.72.60.5-1.1-7.02.71.44.92.3فرنسا

0.43.50.9-1.1-6.63.22.16.02.3إيطاليا

0.3-0.8-....7.34.24.1ةاالقتصادات الناشئ

0.11.60.8-0.4-8.29.15.46.65.0الهند

0.33.90.5-0.5-5.00.11.29.44.5البرازيل

4.511.46.0-9.0-3.016.210.0-7.0-4.5روسيا

1.03.54.0-0.5-11.23.54.035.030.0تركيا

3.37.24.63.32.50.91.11.30.5السعودية

0.23.21.0-0.3-4.91.51.58.26.0جنوب إفريقيا

0.2-0.7-....5.93.63.0جميع الدول

Source: Moody’s Investors Service, Global Macro Outlook (March 2022 Update): Economic Growth will Suffer as Fallout from Russia’s Invasion of Ukraine 
Builds, March 17, 2022.
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؛ نيةالمخاطر اإلنسامجتمعة سوف تنطوي على درجة أعلى من –سابق اإلشارة إليها وغيرها –وبالتالي، فإن هذه المخاطر 
شــرائح حيــث إن اآلثــار التوزيعيــة العكســية الرتفــاع مســتويات التضــخم وتراجــع معــدالت النمــو ســوف تــنعكس ســلبًا علــى ال

" يكونوميسـتاإل"ونتيجـة ذلـك، وفقًـا لمجلـة . السكانية األكثر فقرًا؛ الذين يميلون إلى إنفاق نسبة كبرى من دخولهم علـى الغـذاء
ا جنوب الصحراء اللندنية، سيتم إنفاق نصيب أكبر بكثير من الدخل على الغذاء، وهو األمر الذي سيكون أكثر حدة في بلدان إفريقي

تفرض كل هذه األمور 59).16(الكبرى، وبعض أجزاء من آسيا، وأمريكا الالتينية، الشرق األوسط وإفريقيا، كما يوضح الشكل رقم 
ومــع انخفـاض القـدرة علــى الوصـول إلــى الغـذاء، وتحمــل 60.مجتمعـة مزيـدًا مــن الضـغوط علــى األسـر محـدودة الــدخل والفقيـرة

".انعدام األمن الغذائي"تكلفته، ترتفع حِدة 

شكل

(%) ، وفًقا لإلقليم الجغرافي 2023به عام والُمتنبأ2017اإلنفاق على الغذاء كنسبة من الدخل الشخصي عام 

16

0 10 20 30 40

أمريكا الشمالية

أوروبا ووسط آسيا

شرق آسيا والباسيفيك

االشرق األوسط وشمال إفريقي

أمريكا الالتينية

جنوب آسيا

إفريقيا جنوب الصحراء

مٌتنبأ به2023 2017

Source: Source: The Economist, “Grain Damage: War in Ukraine will cripple global food markets”, March 12, 2022.
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ارة، اإلنتــاج، والطاقــة، واألســعار، والتجــ(تنــذر المخــاطر الســبعة التــي تناولهــا العــرض الســابق 
عالمي بأن النظام الغذائي ال) والمخاطر اللوجستية، والنمو وسعر الصرف، والمخاطر اإلنسانية

ســـوف يواجـــه مزيـــدًا مـــن العثـــرات خـــالل الســـنوات القادمـــة؛ حيـــث تشـــهد أســـواق المحاصـــيل 
واألغذيــة فجــوة متناميــة فــي جانــب العــرض، يرافقهــا ارتفاعــات غيــر مســبوقة فــي مســتويات

وال غـرو أن هـذا. أسعارها، مع تسجيل المخزونات منها أدنى معدالتها خالل السنوات الماضية
.تهاألمر سوف يزداد سوءًا كلما طالت فترة الصراع الروسي األوكراني، خاصة إذا اتسعت رقع

" الفاو"مة وحتى يتسنى فهم الواقع الراهن بدرجة أكبر، تبدو أهمية االستئناس بتعريف منظ
لـى هنـا، يمكـن القـول بـأن األمـن الغـذائي ينطـوي ع. لمفهوم األمن الغذائي، سـابق اإلشـارة إليـه

ل فـي القضـاء علـى تـوافر الطعـام الكـافي واآلمـن و: ثالثة أبعـاد رئيسـة تتكامـل فيمـا بينهـا، تتمثـَّ
.  الجوع، والتغذية السليمة، والحد من هدر الطعام

المي التقريــر العــ"، يشــير بتــوافر الطعــام الكــافي واآلمــنفيمــا يخــص البعــد األول، المعنــي 
مليــون شــخص قــد عــانى مــن أزمــة انعــدام 193إلــى أن مــا يقــرب مــن " 2022ألزمــات الغــذاء لعــام 

فـي السـياق ذاتـه، . مليون نسمة عن العام السـابق عليـه40، بزيادة 2021األمن الغذائي في عام 
الذي ،)(61The Global Food Security Indexيُمكن القول بأن نتائج مؤشر األمن الغذائي العالمي

. يُطلق إشارات إنذار لعدد من البلدان العربية،)Economist Impact(يصدر سنويًا من مؤسسة 
مـاعي يهدف المؤشر إلى قياس مدى تمتع السكان فـي بلـد مـا بإمكانيـة الوصـول المـادي واالجت

صـحية واالقتصادي لطعام كافٍ ومغذٍ في جميع األوقات، بمـا يلبـي احتياجـاتهم الغذائيـة لحيـاة
. ونشطة

دولـة، 113، على مسـتوى البلـدان العربيـة التـي يغطيهـا مـن بـين )2(وكما يوضح الجدول رقم 
ــأتي دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي المقدمــة، حيــث ســجلت قيمــة مؤشــر األمــن الغــذائي  ت

نقطـة فـي قطـر، فـي حـين تسـجل قيمتـه فـي 100نقطة من أصـل 73.6نحو 2021العالمي لعام 
ة بينما تأتي مصر في المرتب. عالميًا44نقطة، لتحل في المرتبة 68.1المملكة العربية السعودية 

ي والالفـــت لالنتبـــاه أن جميـــع البلـــدان العربيـــة المتضـــمنة يعـــان. نقطـــة60.8، بقيمـــة مؤشـــر 62
نهــا مُؤشــرها الفرعــي المعنــي بــالموارد الطبيعيــة والصــمود؛ حيــث ســجلت األردن أعلــى قيمــة بي

، فــي حــين بلغــت قيمــة المؤشــر أدنــى درجــة فــي البحــرين)نقطــة52.0(، تليهــا مصــر )دولــة54.2(
).نقطة39.1(

حال األمن الغذائي العالميرابًعا

ســـــــوف يواجـــــــه النظـــــــام 
الغــــذائي العــــالمي العديــــد 
ــــــــــالل  ــــــــــرات خ مــــــــــن العث
الســــنوات القادمــــة؛ حيــــث 
تشهد أسـواق المحاصـيل

ــــة  ــــة فجــــوة متنامي واألغذي
ا في جانب العرض، يرافقهـ
ي ارتفاعات غير مسبوقة فـ

مســـتويات أســـعارها، مـــع 
تســجيل المخزونــات منهــا 
أدنــــــــى معــــــــدالتها خــــــــالل 

.السنوات الماضية

ــــــر العــــــالمي "أشــــــار  التقري
" 2022ألزمات الغذاء لعـام 

إلـــــــى أن مـــــــا يقـــــــرب مـــــــن
مليـــــون شـــــخص قـــــد 193

عـــــانى مـــــن أزمـــــة انعـــــدام 
األمــــن الغــــذائي فــــي عــــام 

مليــــــــون 40، بزيـــــــادة 2021
نســمة عــن العــام الســابق 

ـــه ـــق مؤشـــر . علي وقـــد أطل
األمن الغذائي العالمي فـي

هــذا الســياق إشــارات إنــذار 
ــة ــدان العربي لعــدد مــن البل
بعــــدم القــــدرة علــــى تلبيــــة

.احتياجاتهم الغذائية



49

انيـةنحو رؤيــة ُمغايرة لألمـــــــن الغذائـــــــي في ضوء األزمـة الروسية األوكر 

جدول

2021أداء مجموعة من البلدان الُمختارة لعام : مؤشر األمن الغذائي العالمي
2

الدولة
ي الترتيب العالم

)113بين (
درجة المؤشر 

العام
مؤشر القدرة على

*تحمل التكلفة
**مؤشر التوفر 

مؤشر الجودة 
***والسالمة

مؤشر الموارد 
****الطبيعية والصمود

األفضل أداء

184.092.975.194.074.1أيرلندا

281.390.575.291.265.7النمسا

381.091.172.789.669.0ةالمملكة المتحد

480.991.766.293.875.1فنلندا

580.489.076.986.465.1سويسرا

البلدان العربية

2473.683.874.483.543.4قطر

3072.280.172.386.443.0الكويت

3571.075.971.388.843.6اإلمارات

4070.088.857.383.845.2عُمان

4368.579.267.579.939.1البحرين

4468.175.067.879.844.3السعودية

4964.680.455.263.554.2األردن

5562.774.454.072.147.6تونس

5762.575.151.872.349.0المغرب

6260.866.560.060.752.0مصر

10637.834.030.153.243.3سوريا

11037.131.831.652.441.4السودان

Source: Economist Impact, Global Food Security Index: Country Rankings 2021, Retrieved on June 3, 2022, from 
https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index

الجة هـذه يقيس قدرة المستهلكين على شراء الغذاء، وتعرضهم لصدمات األسعار في أسواقه، ومدى توافر برامج وسياسات عامة لمع: القدرة على تحمل التكلفة* 
.الصدمات عند حدوثها

.زراعيالتاجيقيس كفاية اإلمدادات الغذائية الوطنية، وخطر تعطل اإلمدادات، وقدرة الدولة على توفير األغذية، وجهود البحث ألغراض التوسع في اإلن: التوافر** 
.يقيس تنوع وجودة الوجبات الغذائية، باإلضافة إلى سالمة الغذاء: الجودة والسالمة*** 

.ولة مع هذه المخاطريُقيِّم مدى تعرض الدولة لتأثيرات التغيُّر المناخي، وقابلية التأثر بمخاطر الموارد الطبيعية، وكيفية تكيُّف الد: الموارد الطبيعية والصمود**** 
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، فــإن 62"2021حالــة األمــن الغــذائي والتغذيــة فــي العــالم لعــام "اتصــالًا، ووفقًــا لتقــديرات األمــم المتحــدة فــي تقريرهــا المُعنــون 
من بين هؤالء، ). 17(، كما يوضح الشكل رقم 2020مليون نسمة يعانون من الجوع ونقص التغذية عام 768هناك ما يقرب من 

مليون 44األكثر من ذلك، تشير التقديرات إلى أن ).  (Chronic and Acute Hunger"جوعًا حادًا ومزمنًا"مليون نسمة 118واجه نحو 
63.طفل في العالم ينتمون لهذه الفئة

ظهر أن ، الذي يُ"تتبع الوصول إلى الغذاء الكافي على مدار العام"وال شك أن األمر يزداد سوءًا عند األخذ بعين االعتبار مؤشر 
، بزيـادة 2020كـانوا يفتقـرون إلـى الوصـول للغـذاء الكـافي فـي عـام –مـن سـكان العـالم % 30أي –مليـار نسـمة 2.37ما يقرب مـن 

إلى تـوافر بعبارة أخرى، يُمكن القول بأن نحو ثلث سكان العالم يفتقرون. مليون نسمة عن العام السابق عليه فقط320قدرها 
".الغذاء الكافي"

شكل

) 2020–2005(تطور سكان العالم الذين يعانون من نقص التغذية خالل الفترة 

17

Source: Food and Agriculture Organization of the United Nations, the world is at a critical juncture, 2021, https://www.fao.org/state-of-food-security-
nutrition.
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أشـــارت تقـــديرات منظمـــة 
ام الصـادرة عـ" اليونيسيف"

ــــــث 2019 ــــــى أن نحــــــو  ثل إل
أطفـــال العــــالم دون ســــن 
الخامســـة ال ينمــــون نمــــوًا 

ارة خاصــةً فــي القــ–ســليمًا 
.اإلفريقية

بلـــــــــــغ عـــــــــــدد األطفـــــــــــال 
ــــالتقزمالمصــــابين  ممــــنب

هـــم تحـــت ســـن الخامســـة 
مليــون طفــل 149قــد بلــغ 

، فــــي حــــين بلــــغ 2018عــــام 
عــــدد األطفــــال المصــــابين 
ـــة ـــالهزال فـــي نفـــس الفئ ب

.مليونًا50العمرية نحو 

ارتفعــــت أعـــــداد األطفـــــال 
الــــذين يعــــانون مــــن زيــــادة 

ـــــا 19–5الـــــوزن بعمـــــر  عامً
ـــذ منتصـــف ســـبعينيا ت من

القــــرن العشــــرين، بمقــــدار
ضـــــــــــــعفًا علـــــــــــــى 12–10

.مستوى العالم

كان وفيما يخص كون الطعام المتوفر صحيا ومُغذيًا، حفاظًـا علـى صـحة وحيويـة سـ
هــذا العــالم، يمكــن االسترشــاد بعــدد مــن المؤشــرات التــي تُــدلل علــى القصــور فــي تحقــق

منظمــة األمــم "كمــا توضــح . الشــرط أيضًــا، ويــأتي فــي مقــدمتها مؤشــر ســوء التغذيــة
، ارتـبط هـذا المؤشـر فـي األذهـان سـابقًا بصـور الجـوع 64)اليونيسـف" (المتحدة للطفولـة

والمجاعـات، خاصـة وقــت الحـروب والكــوارث الطبيعيـة، ولكنــه أضـحى فــي الوقـت الــراهن
ضـافة والهـزال، باإلالتقـزمأكثر رحابة، ليضم شريحة أكبر من األطفال، الـذين يعـانون مـن 

". الجوع المستتر"إلى هؤالء الذين يُواجهون أيضًا ما يُطلق عليه 

ــــا لتقــــديرات  ، ال ينمــــو ثلــــث أطفــــال العــــالم دون ســــن 2019لعــــام " اليونيســــف"وفقً
يعـود ). 18(الخامسة نمـوًا سـليمًا، خاصـة فـي القـارة اإلفريقيـة كمـا يوضـح الشـكل رقـم 

، الـذي "ذيةالعبء الثالثي لسوء التغ"ذلك في األساس إلى كونهم ضحية ما يُطلق عليه 
:ينطوي على اآلتي

 يجـة الـذي يـؤثر علـى عشـرات الماليـين مـن األطفـال نت": نقص التغذية"العبء األول
بدايـة مـن –حرمانهم من الغـذاء الكـافي فـي األلـف يـوم األولـى الحاسـمة مـن عمـرهم 

ومــن. ومــا يليهــا مــن ســنوات الحقــة–فتــرة الحمــل وحتــى يبلــغ الطفــل عامــه الثــاني 
د ممـن هـم تحـت سـن الخامسـة قـبـالتقزمالجدير بالـذكر أن عـدد األطفـال المصـابين 

، فــي حــين بلــغ عــدد األطفــال المصــابين بــالهزال فــي 2018مليــون طفــل عــام 149بلــغ 
.مليونًا50نفس الفئة العمرية نحو 

 اسـية، حيث يؤدي نقص الفيتامينات والمعادن األس": الجوع المستتر"العبء الثاني
تهم في ، إلى خفوت نشاط األطفال وحيوي"المغذيات الدقيقة"التي يُشار إليها عادة بـ 

هــذا،. جميــع مراحــل حيــاتهم، كمــا يُقــوض صــحة وعافيــة األطفــال والشــباب والنســاء
مليـون 340إلـى أن –2018وفـق آخـر بيانـات متاحـة عـام –" اليونيسف"وتشير تقديرات 

.طفل على األقل ممن هم تحت سن الخامسة يعانون عوز المُغذيات الدقيقة

 فـال أشد صوره؛ حيث ارتفعت أعـداد األط" البدانة"وتُعد ": زيادة الوزن"العبء الثالث
ـــا منـــذ منتصـــف ســـبعينيات القـــرن 19–5الـــذين يعـــانون مـــن زيـــادة الـــوزن بعمـــر  عامً

األكثـر مـن ذلـك، وبعـد أن كـان . ضعفًا على مسـتوى العـالم12–10العشرين، بمقدار 
فقـراء؛ يُنظر إلى زيادة الـوزن بوصـفه مـرض األغنيـاء، فقـد انضـم لصـفوفه كثيـر مـن ال

البيـة من األطعمة المشبعة بالسكر والدهون في غ" الرخيصةالحريرات"نتيجة تناول 
.بلدان العالم
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شكل

2018–) ، أو الهزال، أو زيادة الوزنالتقزم(نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يُعانون من النمو غير السليم 
18

.2019النمو السليم في عالم متغيِّر، أكتوبر –األطفال والغذاء والتغذية : 2019اليونيسف، حالة أطفال العالم لعام : المصدر

إن ثلـــث أطفـــال العـــالم دون ســـن 
مالخامسة ال ينمون النمو السلي

أوروبــــا الشــــرقية
وآســيا الوســطى

%22.5

شرق آسيا
والمحيط الهادئ

%17.2

جنوب آسيا
%49.9

الشـــــــرق 
األوسط

وشـــمال 
إفريقيا

%32.4

شــــــــــرق إفريقيــــــــــا 
والجنوب اإلفريقي

%42.1

أمريكـــــــــــــا الالتينيـــــــــــــة
بيومنطقة البحر الكاري

%16.5

غرب ووسط أفريقيا
%39.4

أمريكا الشمالية
%11.6

اناتال تتوفر بي
%

ال توجــــــــــــــــــــــــد 
ـــات حديثـــ ةبيان

60أكثر من 59.9–49.950.0–39.940.0–29.930.0–19.920.0–10.010.0أقل من 



53

انيـةنحو رؤيــة ُمغايرة لألمـــــــن الغذائـــــــي في ضوء األزمـة الروسية األوكر 

" كالعواقب الصحية واالقتصادية لتحدٍ عالمي وشي: البدانة"المُعنون بـ 65"مجموعة البنك الدولي"من الجدير بالذكر أن تقرير 
ة كبيرة، خاصة ، لما ينتج عنها من تداعيات سلبية اقتصادية وصحي"قنبلة موقوتة"بمثابة " زيادة الوزن"يعتبر –2020الصادر في –

يضًـا سـكان بالنسبة للفقراء والسكان الذين يعيشـون فـي البلـدان منخفضـة ومتوسـطة الـدخل، فضـلًا عـن كونهـا أزمـة تواجـه أ
مـن سـكانها % 40، تعاني غالبيـة بلـدان العـالم مـن أن )19(فكما يوضح الشكل رقم . المناطق الحضرية والبلدان مرتفعة الدخل

. يعانون من مرض زيادة الوزن، بما في ذلك البلدان العربية

شكل

2019–البدانة بين السكان وفًقا لمستوى دخل الدولة / انتشار حاالت زيادة الوزن

19

Source: Shekar, Meera and Barry Popkin, Eds. Obesity: Health and Economic Consequences of an Impending Global Challenge, World Bank Group, 2020, 
accessed March 26, 2022, https://bit.ly/3wGhgRJ.

الدول منخفضة ومتوسطة الدخل

الدول مرتفعة الدخل
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وضــح وال غــرو أن هــذه األعبــاء الثالثــة تضــر بالصــحة العامــة وحيويــة المجتمعــات، كونهــا تــرتبط بتــداعيات صــحية عــدة، كمــا ي
ضــعف النمــو واإلدراك واألداء المدرســي، وضــعف المناعــة، واضــطرابات التمثيــل : ، والتــي يــأتي فــي مقــدمتها)20(الشــكل رقــم 

سـكان العـالم ال ومـن ثَـمَّ، يصـبح المثيـر للقلـق أن عـددًا كبيـرًا نسـبيًا مـن. الغذائي، ومشكالت القلب واألوعية الدموية والسكري
ــا كبيــرًا مــن األطعمــة غيــر الصــحية، أو ال يت نــاولون يتنــاولون ســوى القليــل مــن الطعــام الصــحي، فــي حــين أنهــم قــد يتنــاولون كمً

.الطعام الكافي على اإلطالق

شكل

. األضرار الصحية الرئيسة الناتجة عن العبء الثالثي لسوء التغذية

20

العبء األول

نقص التغذية 
والهزالالتقزم

 ضعف النمو وعدوى األمراض
.والموت

 ضعف اإلدراك، وضعف االستعداد
.للمدرسة واألداء المدرسي

 ضعف إمكانات كسب لقمة
العيش في مستقبل الحياة

العبء الثاني

الجوع المستتر
نقص المغذيات الدقيقة

ضعف النمو والنماء.
ضعف المناعة وتطور األنسجة.
 سوء الحالة الصحية وخطر

.الموت

العبء الثالث

زيادة الوزن
البدانة

ية مشكالت القلب واألوعية الدمو
.وضعف الثقة بالنفس

 البدانة والسكري واضرابات
.التمثيل الغذائي

.2019النمو السليم في عالم متغيِّر، أكتوبر –األطفال والغذاء والتغذية : 2019اليونيسف، حالة أطفال العالم لعام : المصدر
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نـب ويزيد من غيابات المشهد ما يعانيه العالم أيضًا من ظاهرة هدر الطعام عبر جميـع مراحـل السلسـلة الغذائيـة علـى الجا
مترتبة اآلخر، رغم ما تشهده اإلنسانية من انخفاض المعروض من اإلنتاج الغذائي، وتنامي مستويات سوء التغذية واألمراض ال

إلى جانب القضاء –تتضمن هدفًا رئيسًا 2030الجدير بالذكر أن األهداف اإلنمائية لأللفية . عليه والسمنة، وارتفاع معدالت الجوع
تهلكين إلـى يتمثل في خفض نصيب الفرد من نفايـات الطعـام علـى مسـتوى البيـع بالتجزئـة والمسـ–على الجوع وسوء التغذية 

".2030النصف، والحد من الطعام المُهدر على طول سالسل اإلنتاج والتوريد، بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 

وي على آثـار تنبع أهمية هذا الهدف اإلنمائي من حقيقة أن كميات كبيرة من الطعام التي يُنتجها البشر ال يتم أكلها، مما ينط
، الصـادر عـن برنـامج األمـم المتحـدة "2021مؤشر نفايات الطعام لعام "هذا، وقد خلص . بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا: سلبية كبيرة

مليون طن من الغذاء ينتهي بها المطاف في القمامة كل عام، غالبية هذا الرقم 931إلى أن ما يقدر بنحو 2021للبيئة في مارس 
مليـون طـن علـى 118و244يندرج تحت فئة النفايات المنزلية، بينما يمثل قطاعا الخـدمات الغذائيـة والتجزئـة –مليون طن 569-

ة إلـى هـدر هذا، وتشير األمم المتحدة إلى أن نصف اإلنتاج العالمي من الخضراوات والفواكه يتم هدره سنويًا، باإلضاف66.التوالي
67.من األسماك% 30من زيوت البذور واللحوم، و% 20من الحبوب، و% 30ما يقرب من 

مُهـدر بنحـووفقًا لنتائج المؤشـر، تُعـدُ الصـين األكثـر إنتاجًـا للطعـام المُهـدر علـى مسـتوى العـالم؛ حيـث يُقـدر حجـم الطعـام ال
). 21(مليون طن في العام، كما يوضح الشكل رقم 68.8مليون طن سنويًا، تليها الهند بنحو 91.6

شكل

مؤشر هدر الطعام في عدد من البلدان المختارة

21

Source: UNEP Food Waste Index Report 2021. In Niall McCarthy, The Enormous Scale of Global Food Waste, Forbes, March 5, 2021, https://bit.ly/3LGf2pI.
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فــي المقابــل، تُعــد أســتراليا األســوأ أداءً فيمــا يخــص إهــدار الطعــام إذا نظرنــا إلــى متوســط
مليـــون طـــن فقـــط مـــن 2.6فعلـــى الـــرغم مـــن أنهـــا تنـــتج . نصـــيب الفـــرد مـــن الطعـــام المُهـــدر

كيلــوجرام مــن نفايــات الطعــام فــي 102نفايــات طعــام ســنويًا، فــإن األســر األســترالية ينــتج عنهــا 
.العام

عتمد كانت قد أشارت إلى أن منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا ت" الفاو"يُذكر أن منظمة 
ة من احتياجاتها الغذائية، في حين أنها تخسر نحو ثلث األغذيـ% 50على االستيراد لتلبية أكثر من 

من األسماك واألغذية % 26من الحبوب، و% 19-% 14التي تقوم بإنتاجها واستيرادها، شاملًا من 
68.من الخضراوات والفاكهة% 45من اللحوم، باإلضافة إلى % 13البحرية، و

نعـدام مـن أزمـة ا–بـدرجات متفاوتـة –تأسيسًا على ما تقدم، يمكن القـول بـأن العـالم يُعـاني 
، مـع األمن الغذائي رباعية األبعاد؛ حيث تواجه نقصًـا فـي جانـب العـرض، يقابلـه هـدر فـي الطعـام

داداتها والالفت لالنتباه هنا أن بلدانًا عدة تحاول في الوقـت الـراهن تـأمين إمـ. سوء تغذية وجوع
مرتفعـة من المنتجات الغذائية للوفاء باحتياجاتها االستهالكية من خـالل تحمـل فـاتورة واردات

صـحي، ال/ بيد أن حجم االستهالك تزيـد علـى المسـتوى اآلمـن. أو زراعته بمساحات أكبر/القيمة و
واألسـر ما ينتج عنه ارتفاع معدالت اإلصابة بأمراض عدة، تتحمل تكلفـة عالجهـا ميزانيـة الدولـة

.على حد سواء

قمح، التي مثال على ذلك المنتجات الغذائية التي يدخل في تكوينها الحبوب، وفي مقدمتها ال
وفر فعلى الرغم من أنهـا تـ. تسعى بلدان عدة في الوقت الراهن إلى تأمين وارداتها وإنتاجها منه

اصـر جزءًا مهمًـا مـن الطاقـة اليوميـة التـي يحتـاج إليهـا اإلنسـان؛ كونهـا تمـد جسـم اإلنسـان بعن
" نالغلـــوتي"فـــإن زيـــادة تنـــاول مـــادة . غذائيـــة مثـــل، البـــروتين واألليـــاف والفيتامينـــات والمعـــادن

من حتــى أصــبح الــبعض يعتبرهــا ضــ–المتــوافرة فــي الحبــوب ينــتج عنهــا أضــرار صــحية بالغــة 
69:يأتي في مقدمتها-المكونات الغذائية السيئة، مع الدهون والسكر والكربوهيدرات 

فـال، التي ينتج عنها حاالت اإلسهال، واالنتفاخ، وفشل النمـو لـدى األط: اضطرابات معوية
.وفقدان الوزن

وفـــي مقـــدمتها فقـــر الـــدم، وقصـــر القامـــة، والتهـــاب المفاصـــل، : اضـــطرابات غيـــر معويـــة
.وهشاشة العظام

ناتجة عن آالم المعدة والغثيان والتهابات جلديةحساسية غذائية ، .

أن " الفــاو"أشــارت منظمــة 
منطقــــــة الشــــــرق األدنــــــى 
وشـــــمال إفريقيـــــا تعتمـــــد 

ــة ــى االســتيراد لتلبي ــر عل أكث
مــــن احتياجاتهــــا % 50مــــن 

ــــة، فــــي حــــين أنهــــا  الغذائي
تخســـر نحـــو ثلـــث األغذيـــة 
التـــــــــي تقـــــــــوم بإنتاجهـــــــــا 

.واستيرادها

ـــــدرجات –يُعـــــاني العـــــالم  ب
من أزمـة انعـدام –متفاوتة 

ـــــــة  األمـــــــن الغـــــــذائي رباعي
ا األبعــاد؛ حيــث تواجــه نقصًــ

ــه ــب العــرض، يقابل فــي جان
هدر في الطعام، مع سـوء 

.تغذية وجوع
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ها بتحمـل إضافة إلى ذلك، يرتبط إنتاج الحبوب واستهالك المنتجات الغذائية المعتمدة علي
الخبـز كمثـال، من بين األبحاث التي اهتمت بتقـدير البصـمة الكربونيـة لرغيـف. أعباء بيئية متزايدة
، بـالتطبيق علـى الخبـز المُنـتج 2011عـام 70"المجلـة الدوليـة لتقيـيم دورة الحيـاة"ذلك الـذي نشـرته 

ــز والمســتهلك فــي المملكــة المتحــدة؛ حيــث اعتمــدت الدراســة علــى شــرائح الخبــز األبــيض وخ ب
–جرام 800–رغيف واحد من شرائح الخبز "القمح الكامل، مع تعريف الوحدة الوظيفية على أنها 

ــ(ذات منشــأ مختلــف أقمــاح، المصــنوعة مــن "يــتم تناولــه فــي المنــزل دا، المملكــة المتحــدة، وكن
، وبنـي، أبـيض(، وأنـواع دقيـق مختلـف )وفرنسا، وألمانيـا، وإسـبانيا، والواليـات المتحـدة األمريكيـة

الدراسـة هذا، وقد خلصـت). أكياس بالستيك وورق(، وتم تعبئتها بمواد مختلفة )وحبوب كاملة
ــا مــن مكــافئ ثــاني 1244–977إلــى أن البصــمة الكربونيــة لرغيــف الخبــز القياســي تتــراوح بــين  جرامً

ــون،  ــرتبط بزراعــة القمــح، فــي حــين أن % 35أكســيد الكرب منهــا تنبعــث مــن عمليــات % 25منهــا ت
. التخزين المبرد والتحميص

ــا علــى مــا ســبق، يُمكــن القــول أن أزمــة انعــدام األمــن الغــذائي، التــي تضــخمت آثا رهــا تأسيسً
وويــالتُ الحــرب الروســية األوكرانيــة، بحاجــة إلــى رؤيــة مُغــايرة " 19-كوفيــد"الســلبية نتيجــة جائحــة 

للتعــــاطي معهــــا، شــــريطة أن تُغطــــي أبعادهــــا األربعــــة مُجتمعــــة، وصــــولًا إلــــى تعزيــــز اإلنتــــاج 
.واالستهالك المُستدامين

نيـــة تتـــراوح البصـــمة الكربو
ين لرغيف الخبـز القياسـي بـ

ــــــــــا مــــــــــن 1244–977 جرامً
ـــــــــاني أكســـــــــيد  مكـــــــــافئ ث

ــرتبط % 35الكربــون،  منهــا ت
بزراعــة القمــح، فــي حــين أن 

منهــــــا تنبعــــــث مــــــن % 25
عمليـــــات التخـــــزين المبـــــرد 

. والتحميص
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مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري 

مستقبل األمن الغذائي العالميخامًسا

فــــي الوقــــت الــــراهن، تســــعى البلــــدان المتضــــررة جاهــــدة إلــــى تــــأمين إمــــدادات الغــــذاء الالزمــــة 
يــة لمواطنيهــا، مــن خــالل تبنــي حزمــة مــن التــدخالت المعنيــة فــي األســاس بجانــب العــرض لتلب

في وقت –على سبيل المثال، اتخذت الصين قرارها للسماح باستيراد القمح من روسيا . الطلب
اتـه نتيجـة بعد أن كانت قـد قامـت بتقييـد وارد–سابق على العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا 

. مخـــاوف مـــن إصـــابة المحصـــول الروســـي بمـــرض، يمكـــن أن ينتقـــل إلـــى المحاصـــيل الصـــينية
جهـودًا حثيثـة باإلضافة إلى ذلك، وفقًا لوزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية؛ فإن الدولة تبذل

". 19-كوفيـد"لضمان تأمين الزراعة في فصل الربيـع فـي وقتهـا، فـي ظـل إجـراءات الحتـواء جائحـة 
رة، كمــا أنهــا تعمــل علــى تحســين هيكــل الزراعــة؛ مــن خــالل تثبيــت نمــو الحبــوب األساســية والــذ

.والتوسع في إنتاج فول الصويا والزيت

، ليصـل )2022(أيضًا، رفعت السعودية سعر شـراء القمـح المحلـي للموسـم الزراعـي الحـالي 
الجدير بالذكر أن . 2022مارس 9للطن، وذلك في ) دوالرًا أمريكيا453.14(ريال سعودي 1700إلى 

ة المؤسســ"هــذه الزيــادة تعتبــر الثانيــة بهــذا الموســم، فــي ظــل المراجعــة الدوريــة التــي تجريهــا 
وفــي مصـــر، أكبـــر . الســـعودية، فــي ظـــل مســـتجدات األســعار الدوليـــة للقمـــح" العامــة للحبـــوب

:مستورد للقمح في العالم، اتخذت الحكومة قرارات عدة، يأتي في مقدمتها

لمـوردة، صرف حافز استثنائي لتوريـد القمـح ونقلـه، لتشـجيع المـزارعين علـى زيـادة الكميـات ا
).مثل الهند(وإجراء محادثات الستيراد القمح من أسواق بديلة 

ميــع علـى أن تلتــزم بـه ج–وفقًـا لقــرار مجلـس الـوزراء المصــري –تحديـد أسـعار بيــع الخبـز الحــر
عار المتــاجر واألفــران الســياحية وغيرهــا مــن منافــذ البيــع، التــي يتعــين عليهــا اإلعــالن عــن أســ

.المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين

 أن 2022إصدار قرار حكومي يُلزم كل من يملك محصولًا مـن القمـح ناتجًـا عـن موسـم حصـاد
ة العامـة الشركة المصـرية القابضـة للصـوامع والتخـزين، الشـرك(يسلم إلى جهات التسويق 

ة، البنــك للصــوامع والتخــزين، شــركة المطــاحن التابعــة للشــركة القابضــة للصــناعات الغذائيــ
إردبًــا عــن كــل فــدان كحــد أدنــى، مــع حظــر بيــع بــاقي 12جــزءًا منــه، بواقــع ) الزراعــي المصــري

.المحصول ألي جهة أخرى إال بعد الحصول على تصريح من جهات التسويق

تســـــعى بلـــــدان عـــــدة إلـــــى 
تــــــأمين إمــــــدادات الغــــــذاء 
الالزمــــة لمواطنيهـــــا، مـــــن 
ــــــي حزمــــــة مــــــن  خــــــالل تبن
ــــــة فــــــي  ــــــدخالت المعني الت
األســاس بجانــب العــرض، 
وفـــي هـــذا الســـياق رفعـــت 
الســـــعودية ســـــعر شـــــراء 
القمـــح المحلـــي للموســــم 

، )2022(الزراعــــــــي الحــــــــالي 
ريـــــــال 1700ليصـــــــل إلـــــــى 

دوالرًا 453.14(ســــــــــعودي 
.للطن) أمريكيا
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أكبـر اتصالًا، تخطط الحكومة المصرية لزيادة المسـاحة المزروعـة مـن القمـح لتـوفير كميـات
ورغم جـدوى زيـادة المسـاحات المزروعـة مـن القمـح . من القمح المحلي خالل السنوات القادمة

ن في المدى الزمنـي القصـير، إال أن إصـالح منظومـة األمـن الغـذائي تحتـاج إلـى حزمـة متكاملـة مـ
. التدخالت

ـــ اعلـــى ســـبيل المثـــال، تشـــير اإلحصـــاءات إلـــى أن متوســـط نصـــيب الفـــرد مـــن القمـــح عالميً
ــــا ســــنويا، عــــام 67.6 فــــي حــــين ســــجل هــــذا المعــــدل فــــي مصــــر نحــــو71، 2020/ 2019كيلوجرامً

عف بعبارة أخرى، يستهلك المواطن المصـري مـا يزيـد عـن ضـ. كيلوجرامًا لكل فرد سنويًا154.9
فـإذا اسـتطاع المجتمـع . كيلوجرامًا سنويًا87.3المتوسط العالمي من القمح، بزيادة تُقدر بنحو 

ى الزمنـي المصري ترشيد استهالكه من القمح ليُقارب المتوسطات العالمية الصحية في المد
. المتوسط، فإن ذلك سيُوفر جزءًا كبيرًا من وارداتها منه

م مؤشر كتلة الجس(من المصريين البالغين من السمنة % 40باإلضافة إلى ذلك، يعاني نحو 
، 2019عـام " مليـون صـحة100"، وفقًـا لمسـح أجرتـه مبـادرة )كيلوجرامًـا للمتـر المربـع30أكثر مـن 

فــي المــدى الزمنــي –ومــن ثــم، فــإن انخفــاض اســتهالك الحبــوب . مليــون مصــري49.7بمشــاركة 
وتبنــي نظــام غــذائي مُحســن، مــن شــأنه أن يحــد مــن معــدالت الســمنة وأمراضــها، –المتوســط 

عزيـز كـل األمـر الـذي يـؤدي الحقًـا إلـى ت. ويخفض من تكلفة العالج التي تتحملها الدولـة واألسـرة
72.من االستهالك واإلنتاج المُستدامين

ق وفـ–بعبارة أخرى، يُمكن القول بأن الحد من حالة انعدام األمن الغذائي بمفهومه األوسع 
ينطـوي علـى إحـداث تغييـرات –) Food and Agriculture Organization" (الفـاو"تعريـف منظمـة 

جوهريــة فــي جانــب الطلــب، للتعويــل علــى منتجــات غذائيــة صــحية، مــع ضــمان اســتجابة جانــب
الشـــبكة "يتفـــق ذلـــك الطـــرح مـــع نهـــج . العـــرض لهـــا، وذلـــك فـــي األجلـــين المتوســـط والطويـــل

الـذي يسـتند فـي ،(The Global Network Against Food Crises)" العالميـة ضـد أزمـات الغـذاء
غـذائي، األساس إلى إحداث تحوالت هيكليـة فـي النظـام الغـذائي، بـالتركيز علـى الزراعـة، واألمـن ال

كونــه يســتهدف ،)x3 Approach3(األمــر الــذي يتحقــق مــن خــالل نهــج يُطلــق عليــه 73.والتغذيــة
يمـا بينهـا، عبر ثالثة أبعاد تتكامـل ف) العالمي، واإلقليمي، والوطني(العمل على ثالثة مستويات 

74:تتمثَّل في

غـذائي فهم أزمات الغذاء؛ في سبيل بنـاء توافـق أكبـر بشـأنها، وتعزيـز األمـن ال: البعد األول
فـــي المســتند إلـــى المعلومــات والمعـــارف، وإصـــدار التقــارير التحليليـــة المُّحدثـــة، مــا يُســـهم

.تحسين جودة بيانات األمن الغذائي

على الرغم مـن اتجـاه مصـر 
إلــــــــى  زيــــــــادة المســــــــاحة 
المزروعة من القمح، فإنها 
تحتــاج إلـــى حزمــة متكاملـــة

مـــــــــن التـــــــــدخالت، حيـــــــــث 
يســــــــــــتهلك المــــــــــــواطن 
المصــــــري مــــــا يزيــــــد عــــــن 
ضعف المتوسط العالمي

بلـــغ نصـــيب -مـــن القمـــح 
الفـــرد مـــن القمـــح عالميـــا 

، عام كيلوجرامًا سنويا67.6
، فــــــــــي حــــــــــين 2020/ 2019

ســــجل هــــذا المعــــدل فــــي 
كيلوجرامًـا154.9مصر نحو 

.لكل فرد سنويًا

مــــــــن % 40يعــــــــاني نحــــــــو 
ــــالغين مــــن المصــــريين الب

ــــــا لمســــــح  الســــــمنة، وفقً
مليـــون 100"أجرتـــه مبـــادرة 

ــــــــــــــــام " صــــــــــــــــحة ، 2019ع
مليـــــــــون 49.7بمشـــــــــاركة 

.مصري
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تحســين التعويــل علــى االســتثمارات االسـتراتيجية لتعزيــز األمــن الغــذائي والنظــام الصـحي والزراعــة؛ مــن خــالل: البعـد الثــاني
.عمليات تخصيص الموارد المالية المتاحة، في سبيل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المحتملة

العامـة ذات توسيع نطاق االهتمام ليشمل الغذاء والقضايا األخرى ذات الصلة؛ بحيث تستطيع السياسـات: البعد الثالث
ف مـع قضـايا األمـن الغـذائي، باعتبارهـا إشـكالية متعـددة األوجـه ن الجهـات هـذا باإلضـافة إلـى إحـداث تكامـل بـي. الصلة التكيـُّ

ئيــة المعنيــة وأصــحاب المصــلحة، للوقــوف علــى الــدوافع الرئيســة لألزمــات الغذائيــة ومعالجتهــا؛ بمــا فــي ذلــك المخــاطر البي
. والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية

ي قضـية هنا، تبدو أهمية تحديث حِزمة السياسات العامة ذات الصلة وأدواتها، أخذًا بعين االعتبار أن قضية األمن الغذائي ه
مــن النظــام البيئــي لأل"لــذلك تصــبح الحاجــة ماســة لصــياغة . للتعامــل معهــا" نهــج حكــومي شــامل"متعــددة األوجــه، تحتــاج إلــى 

ة وطنيـة اتصـالًا، يكـون مـن الضـروري العمـل علـى تصـميم خطـ. بجميع مكوناته، وكل أصحاب المصلحة المنتمين إليـه" الغذائي
، )ط العمــلمثــل االســتراتيجيات الوطنيــة وخطــ(المســتوى الكلــي : متكاملـة، تأخــذ بعــين االعتبــار محــاور التحــرك الحكــومي الثالثـة

توى الجزئـي ، باإلضـافة إلـى المسـ)وتشـمل األطـر التشـريعية والتنظيميـة والمؤسسـاتية ونظـم الحوكمـة(والمستوى الهيكلي 
.ومن بين األطروحات التي يمكن االستفادة بها في هذا السياق ما يلي). المعني بالبرامج والمشروعات والمبادرات(

ل علـى ذلـك، مثـا. تبـدو أهميـة تغييـر ثقافـة التغذيـة وسـلوكياتها. في سبيل إحداث تحول جوهري فـي النظـام الغـذائي المُتبـع
لطالبهـا فــي المرحلــة ) The Healthy Plate" (الطبــق الصـحي"تقـوم بعــض المـدارس فــي أنحـاء العــالم بتــدريس مـا يُطلــق عليـه 

على . نهم الغذائياالبتدائية واإلعدادية، لتعليمهم المكونات الرئيسة التي ينبغي أن تتكون منها وجبتهم الغذائية، حفاظًا على أم
النصـف بملء نصـف طبـق الطعـام بالخضـراوات والفاكهـة الملونـة، علـى أن يـتم تقسـيم" هارفارد"سبيل المثال، تنصح جامعة 

.لغذائي أفضلالمتبقي بين البروتينات الصحية والحبوب الكاملة، علمًا بأنه كلما زادت كمية الخضراوات وتنوعت، كان النظام ا

نــاخي ، التــي أطلقتهــا وزارة التغيُّــر الم"الغــذاء مــن أجــل الحيــاة"أيضًــا، تبــدو أهميــة إطــالق حمــالت توعيــة للســكان، مثــل حملــة 
، "الفاو"مة والبيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في اإلمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة ومنظ

م اســتهدفت هــذه الحملــة تثقيــف األفــراد والتفاعــل معهــم لتوضــيح تــأثير اختيــاراته". دبــي2020إكســبو "علــى هــامش فعاليــات 
ــز معــرفتهم باألنمــاط الصــحية والغذائيــة المســت. الغذائيــة علــى صــحتهم وســالمة كوكــب األرض دامة، هــذا باإلضــافة إلــى تعزي

ى تثقيـف الجدير بالذكر أن هذه الحملة جاءت على إثر نتائج دراسة أُجريت مؤخرًا، أوضحت ضرورة الحاجة إلـ. وتأثيرها على الطبيعة
من سكان اإلمارات يتناولون وجبـات % 25وتوعية المجتمع بأهمية النظم الغذائية الصحية؛ وقد خلصت نتائجها إلى أن أقل من 

75.متوازنة ومتكاملة كل يوم

؛ وفق منظور التي تتبناها الدولة، لتعزيز األمن الغذائيإعادة النظر في السياسات العامة وعلى صعيد مُتصل، تبدو أهمية 
عتمد على مادة من جهة، وتوفير منتجات غذائية بديلة ال تالفدانيةهنا، تبدو أهمية العمل على رفع كفاءة اإلنتاجية . أكثر اتساعًا

لوقـوف إضافة إلى ذلك، يُعد ا. مع تقديم الحوافز االستثمارية لفرص األعمال التي تقوم على إنتاجها،)(Gluten -Free" الغلوتين"
.على مدركات السكان بشأن منطق األمن الغذائي، ونظم الغذاء الصحية غاية في األهمية
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انيـةنحو رؤيــة ُمغايرة لألمـــــــن الغذائـــــــي في ضوء األزمـة الروسية األوكر 

فهم آثـار السياسـات الغذائيـة علـى الصـحة )  (76Abay, et al., 2022"وآخرونآباي"أيضًا، حاول 
ســكر، ال(العامــة، بــالتركيز علــى معــدالت التعرفــة الجمركيــة المطبقــة علــى األغذيــة غيــر الصــحية 

ان ، والدعم الحكـومي، علـى نتـائج وزن األفـراد فـي عـدة بلـد)ومدخالت الحلويات والدهون والزيوت
ــدخل ــى المعلومــات المتاحــة علــى المســتوى الكلــي بشــ. متوســطة ومنخفضــة ال أن اســتنادًا إل

دراسة إلى السياسات الغذائية، وبيانات القياسات الحيوية لعينة من المواطنين، خلصت هذه ال
ارتفــاع يــرتبط بدرجــة كبيــرة ب–كنســبة مــن اإلنفــاق الحكــومي –أن الزيــادة فــي مخصصــات الــدعم 

. معدالت زيادة الوزن والسمنة

ـــر الصـــحية وكثيفـــة  ـــى األطعمـــة غي ـــة عل كـــذلك فـــإن انخفـــاض معـــدالت التعريفـــة الجمركي
ن تداعيات هذه الالفت لالنتباه أ. السعرات الحرارية يرتبط بدرجة سلبية كبيرة بمعدالت السمنة

ء منــه وقــد يعــزو ذلــك فــي جــز. السياســات الغذائيــة كانــت أكثــر وضــوحًا بــين األفــراد األكثــر فقــرًا
يــر لحقيقــة أن األســر األكثــر فقــرًا عــادة مــا تنفــق حصــة كبــرى مــن دخلهــا علــى اســتهالك أغذيــة غ

ق بـين ومن ثم، تبدو أهمية إحداث تواف. كما أنهم األكثر استفادة من اإلعانات الحكومية. صحية
.السياسات التجارية والمالية من جهة، وسياسات األمن الغذائي من جهة أخرى

يسـة، يأتي في مقدمة الجهود المقترحـة تطـوير منظومـة الـدعم العينـي للسـلع الغذائيـة الرئ
وجه، يمكن للداللة على أهمية ذلك الت. لتحويل اإلعانات الغذائية نحو منتجات غذائية صحية أكثر

قــام لقــد. األمريكيــة" مراكــز الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا"االستشــهاد بنتــائج دراســة 
، 2006وحتــى عــام 2001آالف أمريكــي فــي يــوم واحــد، خــالل الفتــرة 10البــاحثون بتحليــل مــا تناولــه 

وحساب مقدار األطعمة المدعومة حكوميًا ضمن وجباتهم الغذائيـة؛ بمـا فـي ذلـك الـذرة وفـول
. الصويا والقمح واألرز والذرة الرفيعة ومنتجات األلبان والماشية

كـانوا لقد خلصت الدراسة إلى أن األشخاص الذين تناولوا كميات أكبر من األغذية المدعومة
، وخطــر اإلصــابة بالســكري المرتفــع فــي الــدم %37أكثــر عرضــة لخطــر اإلصــابة بالســمنة بنســبة 

، وخطـر اإلصـابة بالكوليسـترول %41، وخطـر اإلصـابة بـدهون منطقـة الـبطن بنسـبة %21بنسبة 
الجـــدير بالـــذكر أن الدراســـة أشـــارت إلـــى أن تكلفـــة عـــالج هـــذه األمـــراض 77%.14المرتفـــع بنســـبة 

ر مليـار دوالر أمريكـي سـنويًا، والتـي تُعـد تكـاليف غيـ150بالواليات المتحـدة األمريكيـة ال تقـل علـى 
. مباشرة إضافية تتحملها الدولة جراء منظومة الدعم السلعي التي تتبناها

حاصـيل لذلك، تمثلت إحدى التوصيات الرئيسة فـي ضـرورة تحويـل اإلعانـات الغذائيـة تجـاه م
ـــل، الفواكـــه والخضـــراوات ـــر مث ـــة فـــي األطعمـــة . صـــحية أكث ـــك أن خفـــض الســـعرات الحراري ذل

78.المدعومة سيساعد األفراد على توكيد أمنهم الغذائي

تـــــــــــرتبط الزيـــــــــــادة فـــــــــــي 
–مخصصــــــــــــات الــــــــــــدعم 

كنســـــــــبة مـــــــــن اإلنفـــــــــاق 
بدرجـــــة كبيـــــرة –الحكــــومي 

ــــــادة  بارتفــــــاع معــــــدالت زي
ـــــذلك  ـــــوزن والســـــمنة، ك ال
يـــرتبط انخفـــاض معـــدالت
التعريفــــة الجمركيــــة علــــى

األطعمــــــة غيــــــر الصــــــحية 
يـة وكثيفة السـعرات الحرار

بدرجـــــــــة ســـــــــلبية كبيـــــــــرة 
.بمعدالت السمنة

ون األشخاص الـذين يتنـاول
كميـــات أكبـــر مـــن األغذيــــة 
المدعومة هم األكثر عرضة
لخطــــر اإلصــــابة بالســــمنة

، وخطـــــــــــــر %37بنســـــــــــــبة 
فـع اإلصابة بالسكري المرت
ـــــــدم بنســـــــبة  ، %21فـــــــي ال

وخطــــــر اإلصــــــابة بــــــدهون 
منطقــــــة الــــــبطن بنســــــبة 

، وخطــــــــــــر اإلصــــــــــــابة 41%
ع بالكوليســــــترول المرتفــــــ

%14بنسبة 
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ج وفي سياق متصل، اتجهت دول أخرى إلى تقـديم الطعـام الصـحي لألطفـال مـن خـالل بـرام
ر فــي الوجبــات المدرســية المدعومــة؛ حيــث تُســهم الوجبــات جيــدة التصــميم منهــا بشــكل مباشــ

ــة لأللفيــة  القضــاء علــى (الهــدف الثــاني : ، والمتمثلــة فــي2030بلــوغ ثالثــة مــن األهــداف اإلنمائي
ين ومـن بـ). المساواة بين الجنسـين(، والهدف الخامس )التعليم الجيد(، والهدف الرابع )الجوع

، 1943التجـارب الرائــدة فــي هــذا الســياق التجربــة الفنلنديــة، التــي شــهدت نقطــة تحــول فــي العــام
. بتوفير وجبات مدرسية مجانية لجميع تالميذ المدارس االبتدائية

ـــذي يمكـــن للمدرســـة  ـــوت ال ـــذ بزراعـــة الخضـــراوات أو قطـــف الت ـــع التالمي ـــزم جمي كـــذلك، الت
، تــم تمديـــد نظـــام 1983وفــي عـــام 79.اســتخدامه للوجبـــات المدرســية، تحـــت إشــراف المعلمـــين

وجبــات التغذيـة المدرسـية المجانيــة إلـى المرحلـة الثانويــة، كمـا تُســهم الدولـة فـي تمويــل هـذه ال
، تــم إجــراء 2014و1999وخــالل عــامي . بــنفس الطريقــة المتبعــة فــي مــدارس التعلــيم األساســي

مُكونًا أصيلًا تعديالت تشريعية، لتُصبح التغذية المدرسية جزءًا من المنهج األساسي الوطني و
.من خدمات رعاية الطلبة

ــاك بعــض الــدول التــي تُطلــق  ــا، هن ، كمــا هــو حــال "اســتراتيجية الحــد مــن هــدر الطعــام"أيضً
، مشـاركة بـين وزارة الزراعـة األمريكيـة، 2018الواليات المتحدة األمريكيـة، والتـي تـم إطالقهـا عـام 

ــدواء األمريكيــة، فــي ســبيل خفــض الهــدر فــ ــة األمريكيــة، وإدارة الغــذاء وال ــة البيئ ي ووكالــة حماي
أتي ويرتبط تنفيذ االستراتيجية بالعمل على عدة محاور، ي. 2030بحلول عام % 50الطعام بنسبة 

قياسات من بينها تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ورفع الوعي المجتمعي، وتحسين جودة
عـاون هذا باإلضافة إلى نشر المعلومات بشأن سالمة الغذاء، والت. الفاقد والمُهدر من األغذية

.مع أصحاب المصلحة لخفض الفقد الحادث عبر سلسلة التوريد

ــــــدة  ــــــات جي تُســــــهم الوجب
التصـــــميم المقدمـــــة فـــــي 
ـــــــــــــات المدرســـــــــــــية  الوجب
المدعومـــة بشـــكل مباشـــر

اف في بلوغ ثالثة من األهـد
ـــــــة  ـــــــة لأللفي ، 2030اإلنمائي

الهــــــدف : والمتمثلـــــة فــــــي
القضــــــــاء علــــــــى (الثــــــــاني 

، والهـــــدف الرابـــــع )الجـــــوع
، والهــدف)التعلــيم الجيــد(

المســـاواة بـــين (الخـــامس 
).الجنسين
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الخالصة والتوصياتاسادًس 

كشــفت األزمــة الروســية األوكرانيــة عــن تــداعيات هيكليــة خطيــرة، راســخة منــذ ســنوات، تُغــذي أزمــة انعــدام األمــن الغــذائي
ضـعف وما يزيد األمر سوءًا أن العالم ال يعـاني فقـط مـن. العالمي، التي يتسع نطاقها االجتماعي والجغرافي يومًا بعد يومٍ

، "غير صحي"الوصول للغذاء الكافي، ولكنه أيضًا يتعرض لمعدالت هدر مرتفعة، وفي كثير من األحوال يتناول األفراد طعامًا 
يتسبب في أمراض سوء التغذية والسمنة، مما يرسخ من حدة انعدام األمن الغذائي،

جـارة واآلن، بعد تفاقم الصدمة التي يعاني منها قطاع الزراعة والغذاء في العالم، وتنامي مخـاطر الطاقـة واألسـعار والت
ياجــات والنمــو، والمخــاطر اللوجســتية واإلنســانية، التــي عمقهــا الصــراع الروســي األوكرانــي، بــدت الحاجــة مُلحــة لتــأمين االحت

ة، وقامـت لذلك، اتجهت بلدان إلى زيادة المسـاحة المزروعـة بالمحاصـيل الرئيسـ. الراهنة في البالد في المدى الزمني القصير
. بلدان بفرض قيود على الصادرات، وضبط األسعار واإلعانات

سـلع على مستوى واضعي السياسة العامة، تتمثل األولوية قصيرة المدى في ضبط األسعار وزيـادة المعـروض مـن ال
ــا لحــدوث قالئــل اجت ــا فــي أســعار الغــذاء، منعً ماعيــة الغذائيــة الرئيســة، خاصــة المُوجهــة لألســر الفقيــرة التــي تواجــه ارتفاعً

.ل القريببيد أن األمر يحتاج إلى طرح رؤية مُغايرة إلنجاز مستوى أعلى من األمن الغذائي العالمي في المستقب. وسياسية

ر التي عمقتها تأسيسًا على ذلك، تبنت الورقة إشكالية رئيسة، بحثًا عن آليات تعزيز مسار األمن الغذائي في ظل المخاط
ة، طـرح ولتنـاول هـذه اإلشـكالي. فـي المـدى الزمنـي المتوسـط، مـع إشـارة خاصـة للبلـدان العربيـة" الحرب الروسـية األوكرانيـة

اعيـة الباحث أربعة تساؤالت أساسية، في محاولة للوقوف على تداعيات الحرب على المعروض من إمـدادات المحاصـيل الزر
.الرئيسة، والمخاطر التي يعاني منها قطاع الزراعة العالمي، والمخاطر األخرى التي تؤثر سلبًا على النظام الغذائي

لعـالمي، الغـذائي ا-تلى ذلك استعراض باقة من التحليالت والمؤشـرات الدوليـة الدالـة علـى األبعـاد الرئيسـة لحـال األمـن
لـت أهـم هذا، وقد تمث. المرتبطة بتوافر الطعام والقدرة على تحمل تكلفته، والجوع، وسوء التغذية والسمنة، وهدر الطعام

:النتائج التي توصلت إليها الورقة فيما يلي

اصـة؛ بيـد أن الحـرب الروسـية األوكرانيـة ذات طبيعـة خ. شهد العالم على مر التاريخ حروبًا عدة عطلت األنشـطة الزراعيـة
طـاع الزراعـة لـذلك، فـإن عواقبهـا ال مثيـل لهـا تاريخيًـا علـى ق. كونها حربًا بين قوتين زراعيتين عالميتين في عصر العولمة

.واألمن الغذائي العالمي

 كوفيـد"األمن الغذائي أمرًا صعب المنال؛ حيث يشهد العالم أحوالًا حياتية مُعاكسـة، تسـارعت وتيرتهـا فـي زمـن "أصبح-
.وأحداث المناخ القاسي، واشتدت وطأتها مع بدء الحرب الروسية األوكرانية" 19
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ازدادت تتنــامى هشاشــة النظــام الغــذائي نتيجــة ســبعة مخــاطر رئيســة، كانــت ماثلــة قبــل الحــرب الروســية األوكرانيــة، و
مخاطر اإلنتاج، ومخاطر الطاقة، ومخاطر األسعار، ومخاطر التجارة، والمخاطر اللوجستية، ومخاطر النمو : حدتها، وهي

.وأسعار الصرف، والمخاطر اإلنسانية

ت تنطوي حالة انعدام األمن الغذائي الراهنة علـى نقـص المعـروض مـن المنتجـات الغذائيـة الرئيسـة مـع ارتفـاع معـدال
هدر الطعام، إلى جانب تنامي معدالت الجوع وسوء التغذية، وتزايد مستويات السِمنة، 

 الــذي ، وتتحمــل فــاتورة لــدعم الغــذاء،)كــالقمح(تتكلــف حكومــات عــدة فــاتورة مرتفعــة الســتهالك المحاصــيل الغذائيــة
لي علــى يتســم بارتفــاع ســعراته الحراريــة، ويــؤدي إلــى أمــراض ســوء التغذيــة والســمنة، فيرتفــع اإلنفــاق الحكــومي والعــائ

.العالج

 فــي مصــر، رغــم أهميــة زيــادة المســاحة المزروعــة بــالقمح، تبــدو أهميــة خفــض االســتهالك منــه إلــى الثلــث، ليضــاهي
منة وقتهــا، ســوف يتحســن النظــام الغــذائي للمــواطنين، وتقــل معــدالت ســوء التغذيــة والســ. المتوســطات العالميــة

. وأمراضها، ما يقلل من تكلفة العالج على نفقة الدولة، وتصبح مصر من مصدري القمح

قضـايا : ي ذلكيتطلب تعزيز األمن الغذائي نهجًا حكوميًا شاملًا، لرفع مستوى اإلنتاج واالستهالك المستدامين، بما ف
.المعروض من الغذاء، والجوع، وسوء التغذية والسمنة، وهدر الطعام

القضـايا لذلك، ارتأت الورقة أن الحاجة ماسة لفهم النظام البيئي لألمن الغذائي وأزماته، وتوسيع نطاق االهتمام ليشـمل
ة، األخــرى ذات الصــلة؛ ومنهــا السياســات الزراعيــة، والــدعم العينـــي للغــذاء، والتعريفــة الجمركيــة علــى المنتجــات الغذائيـــ

. والتغذية المدرسية، والوعي المجتمعي

فـق تعريـف و–لتصميم نظـام بيئـي جديـد لألمـن الغـذائي " النهج الشامل للحكومة ككل"األمر الذي يتطلب تبني منطق 
) يالحكومـة وقطـاع األعمـال والمجتمـع المـدن(تتكاتف فيه جهـود جميـع الجهـات المعنيـة –لألمن الغذائي" الفاو"منظمة 

فيذها، الكلية مع المواطنين، لتطوير سياسات عامة مُنسقة لتحقيق األمن الغذائي، يرافقها باقة من التدخالت الالزمة لتن
).البرامج والمشروعات والمبادرات(والجزئية ) المؤسساتية والتشريعية والقانونية(والهيكلية 

فـة لألمـن وختامًا، قـد يتطلـب األمـر أيضًـا تطـوير حزمـة مـن المؤشـرات البسـيطة والمركبـة، التـي تقـيس األبعـاد المختل
اييس توافره، الغذائي في بوتقة واحدة، لضمان مراعاة البعد الصحي والبيئي للغذاء الذي يتم توفيره، جنبًا إلى جنبٍ مع مق

. مجتمــعباإلضــافة إلــى الوقــوف علــى مــدى مناســبته، والقــدرة علــى تحمــل تكلفتــه، وســهولة الوصــول إليــه لجميــع فئــات ال
تصــحيح هــذا باإلضــافة إلــى تطــوير نظــام لحوكمــة أداء التــدخالت المتبنــاة، مــن خــالل عمليــات المتابعــة والتقيــيم والــتعلم ل

.المسار
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