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 الدكتور ربيع المهتار هو عميد كلية العلوم الزراعية والغذائية بالجامعة األميركية في بيروت، لبنان، وهو أيضًا أستاذ
 الواليات المتحدة األمريكية. الدكتور ،Texas AM University بجامعة College Station في كلية  TEES باحث

 المهتار هو المدير المؤسس لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، وكان أيضًا أول مدير لبرامج الهندسة العالمية في
 إنديانا بالواليات المتحدة األمريكية. ُترّكز أبحاث الدكتور المهتار على الحفاظ على الموارد الطبيعية ،Purdue جامعة
 )ومنها األرض، والماء، والهواء، والثروات البيولوجية( التي تواجه تحديات على مستوى العالم؛ ومنها زيادة إمدادات

 الغذاء والمياه بما يتماشى مع معدل النمو السكاني. ونشر الدكتور ربيع المهتار أكثر من 200 إصدار بحثي، ومنها
مقاالت ُمحّكمة، ومشاركات ُمحّكمة في المؤتمرات، وفصول كتب

◊ المنطقة العربية هي إحدى أكثر المناطق اعتمادًا على استيراد الغذاء 
في العالم، وستزيد ندرة األراضي والمياه فيها من الواردات الغذائية في 
المستقبل. ويعاني 33 مليون شخص في الوقت الحالي في المنطقة 

من نقص التغذية.

المناخ،  وتغير  الطويلة،  الجفاف  ونوبات  الممتدة،  الصراعات  تتسبب   ◊
األمن  على  شديد  تأثير  في  المرتفع  السكاني  والنمو  الموارد،  وندرة 
للتنمية  الثاني  الهدف  تحقيق  فإن  ولهذا،  المنطقة.  في  الغذائي 
والتغذية  الغذائي  األمن  وتوفير  الجوع،  على  )القضاء  المستدامة 
المحّسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة( هو أولوية سياسية ملحة لصانعي 

القرار في مختلف أنحاء المنطقة.

أمن  تحقيق  المستدامة على مجرد  للتنمية  الثاني  الهدف  يقتصر  ◊ ال 
شمل  لجمع  الحوكمة  تحسين  أيضًا  يتناول  وإنما  والتغذية،  الغذاء 
األخرى،  المناطق  تجارب  من  العربية  المنطقة  تستفيد  قد  المنطقة. 
ومنها أمريكا الجنوبية، وأوروبا، وشرق آسيا للتعاون في مجال الغذاء؛ 

للقضاء على الفقر ونقص التغذية.

باألمن  المعنية  والدولية  اإلقليمية  المنظمات  من  العديد  ُأنشئت   ◊
القرن  من  السبعينات  فترة  في  الغذاء  أزمة  أعقاب  في  الغذائي 
أو  التمويل  إلى  الغالب  في  تفتقر  المنظمات  هذه  أن  بيد  الماضي. 
للحوكمة  إطار  هناك  ذلك،  الحاضر. ومع  الوقت  السياسي في  الدعم 
العربي  العالم  استطاع  فإذا  الشأن.  هذا  في  العربية  المنطقة  في 
تعديل ُأطر الحوكمة القائمة بما يتوافق مع متطلبات المستقبل، فإنه 
المستقبل. والتغذية في  الغذاء  أمن  نوعيًة في  نقلًة  يحقق  أن  يمكن 

ملخص تنفيذي
 - اإلقليمية  الغذاء  لمؤسسة  الدعم  العربية  الدول  تقدم  أن  ينبغي   ◊
وهي  الهيئة العربية لاستثمار والتنمية الزراعية - لشراء إحدى الشركات 
وتوزيع  السلع شحن  تجارة  تتولى شركات  السلع.  للتجارة في  العالمية 
الغذاء في مختلف أنحاء العالم، وُتقّدم التمويل للمزارعين في مناطق 
واألسمدة،  البذور  ومنها  الزراعية  المدخات  وتوفر  الرئيسية،  اإلنتاج 
تجارة  شركات  تعتبر  األثناء،  هذه  في  األغذية.  تجهيز  بأنشطة  وتقوم 
السلع الزراعية ميسورة التكلفة نسبيًا. وقد يتيح امتاك إحدى شركات 
العالمي،  السوق  في  رئيسيًا  طرفًا  تصبح  أن  للمنطقة  السلع  تجارة 

وتحقق وفورات الحجم في الواردات الغذائية.

والطاقة  المياه  بين  الترابط  ومنها  المبتكرة،  المفاهيم  تسهم  قد   ◊
والغذاء، في سد الفجوة لتلبية الطلب على الغذاء في العالم العربي 
في  الكفاءة  بتحسين  المحلي  اإلنتاج  تعزيز  ويمكن  المستقبل.  في 
استخدام  للمنطقة  المبتكرة  التقنيات  تتيح  وقد  الموارد.  استخدام 
الطاقة الشمسية لتحلية المياه؛ لزراعة ما يلزمها من منتجات الغذاء حتى 
لابتكار  إنشاء صندوق  ينبغي  الغاية،  ولهذه  الصحراوية.  المناطق  في 
التقنيات  في  للتعاون  العربية  الدول  جميع  بمشاركة  الغذاء  إنتاج  في 

الجديدة.

وسياسية  بيئية  فوائد  الدعم،  نظم  ومنها  الموارد،  تجميع  يحقق   ◊
هامة، والتي من شأنها تعزيز التعاون العابر للحدود.

العربي  العالم  التقليدية في  الغذائية  النظم  تتميز  ◊ فضًا عما سبق، 
تتميز  التي  الغذائية  النظم  الموارد.  استهاك  في  الشديدة  بالكفاءة 
بالكفاءة في استخدام الموارد يمكن أن تقلل من احتياجات المنطقة من 
التقليدية الصحية. ويساعد  الموارد عبر إعادة اكتشاف النظم الغذائية 
وضع إطار عمل إستراتيجي إقليمي بأهداف مشتركة لجميع الدول في 

الجهود المبذولة في هذا الشأن.

الدكتور ربيع المهتار
عميد كلية العلوم الزراعية والغذائية بالجامعة األميركية في بيروت

الدكتور مارتن كيوليرتز
أستاذ مساعد ومدير برنامج األمن الغذائي بالجامعة األمريكية في بيروت

 الدكتور مارتن كيولرتز هو أستاذ مساعد في برنامج األمن الغذائي بالجامعة األمريكية في بيروت، وهذا البرنامج هو
 برنامج الدراسات العليا الوحيد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عن األمن الغذائي. وُيدّرس الدكتور كيولرتز

 موضوعات األمن الغذائي التي تواجه منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والعالم عمومًا لطاب الماجستير.
 وتتمحور المجاالت البحثية له حول إستراتيجيات األمن الغذائي والمائي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وكيفية
 تلبية المنطقة - التي تشهد نموًا سكانيًا متزايدًا - الحتياجاتها الغذائية في المستقبل عبر اإلنتاج المحلي المستدام

والُمعدل، واالبتكار في تقنيات الغذاء، وكذلك تجارة المنتجات الزراعية

.

.
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تفاصيل الموضوع
ال بــد أن ينهــض التعــاون والحوكمــة علــى الصعيــد اإلقليمــي حــول األمــن 
الغذائــي بــدور محــوري، إذا كان العالــم العربــي يرغــب فــي القضــاء علــى 
الجــوع، وتحقيــق أمــن الغــذاء والتغذيــة بحلــول 2030، بحســب مــا يــرد 
فــي الهــدف الثانــي مــن أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 
الجــوع”. ويقتضــي ذلــك تفعيــل دور مؤسســات  بشــأن “القضــاء علــى 
ــًا، والتــي ال تقــوم بدورهــا إلــى حــد بعيــد. ومــن  السياســات القائمــة حالي
جانــب آخــر، ال بــد مــن تحقيــق التناغــم بيــن نظــم الدعــم الحكومــي وزيــادة 
االبتــكارات التكنولوجيــة القائمــة علــى محــور الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة 
والغــذاء )انظــر المربــع 1(. وأخيــرًا، ينبغــي أن يعيــد العالــم العربــي اكتشــاف 
ــه؛ لســد الفجــوة بيــن العــرض والطلــب فــي  ــة ل ــة التقليدي النظــم الغذائي

احتياجــات الغــذاء.

للتنميــة   2030 خطــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  تبنــت   ،2015 فــي 
المســتدامة. ويقــع فــي قلــب هــذه الخطــة أهــداف التنميــة المســتدامة 
الســبعة عشــر، والتــي تدعــو مختلــف الجهــات المعنيــة علــى مســتوى 
ــر فــي هــذا الشــأن.1 وُأدرج هــدف “القضــاء علــى  ــم إلــى اتخــاذ تدابي العال
الزراعــة  وتعزيــز  المحّســنة،  والتغذيــة  الغذائــي  األمــن  وتوفيــر  الجــوع، 
المســتدامة” ضمــن األولويــات فــي الخطــة، وُوِضــع فــي الهــدف الثانــي.

يعانــي نحــو 33 مليــون شــخص فــي الوقــت الحاضــر فــي المنطقــة العربيــة 
مــن نقــص التغذيــة.2 وربمــا يتزايــد هــذا العــدد فــي الســنوات والعقــود 
المقبلــة جــراء الصراعــات الممتــدة، ونوبــات الجفــاف الطويلــة، ومعــدل 
النمــو الســكاني المرتفــع، وتغيــر المنــاخ، ونــدرة المــوارد. تحقيــق الهــدف 
الثانــي للتنميــة المســتدامة هــو ضــرورة سياســية بالغــة األهميــة ألســباب 
أنــه بمثابــة األســاس للســام االجتماعــي فــي العالــم  عديــدة: أهمهــا 
العربــي. ومــع ذلــك، فإنــه أحــد أكثــر التحديــات صعوبــًة التــي تواجههــا 
القيــود الشــديدة المتعلقــة بتوفــر األراضــي والميــاه  المنطقــة بســبب 
إلنتــاج الغــذاء؛ فالمنطقــة هــي أكبــر مســتورد صــاٍف للغــذاء فــي العالــم 

ولــن يتغيــر هــذا الوضــع فــي المســتقبل.3  وبالرغــم مــن ذلــك، هنــاك عــدد 
مــن الفــرص أمــام المنطقــة لتحقيــق أمــن الغــذاء والتغذيــة باســتغال 
ــا الغــذاء. فــي الوقــت المعاصــر،  فــرص الحوكمــة المشــتركة إلدارة قضاي

التعــاون اإلقليمــي حــول األمــن الغذائــي شــبه غائــب.

تنقســم هــذه النظــرة التحليليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية إلــى 
ثاثة أجزاء: الجزء األول يتناول رؤية “للنتيجة المنشــودة” في أمن الغذاء 
والتغذيــة فــي العالــم العربــي. ويعــرض هــذا الجــزء مختلــف األهــداف التــي 
يمكــن أن يحققهــا إطــار الحوكمــة اإلقليمــي بشــأن الهــدف الثانــي للتنميــة 
المســتدامة. ويبيــن أكثــر آليــات الحوكمــة فاعليــة فــي ضــوء األمثلــة مــن 

مناطــق العالــم األخــرى، ومنهــا أوروبــا وأمريــكا الجنوبيــة.

الجــزء الثانــي يلقــي نظــرة نقديــة علــى الفجــوات الحاليــة فــي تلبيــة الهــدف 
الثانــي للتنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة مــن خــال تحليــل أطــر 
الحوكمــة القائمــة فــي الوقــت الحاضــر وحالــة التعــاون فــي المنطقــة. 
ويشــير إلــى نقــاط القــوة والضغــف فــي ترتيبــات الحوكمــة الحاليــة، والتــي 
تعــود فــي معظمهــا إلــى فتــرة الســبعينات مــن القــرن الماضــي، وهــي 
فتــرة كانــت فيهــا أســعار الغــذاء مرتفعــة للغايــة فــي الســوق العالمــي.4 

وأخيــرًا، ُتقــدم النظــرة التحليليــة بعــض التوصيــات حــول كيفيــة االســتفادة 
مــن إمكانــات الحوكمــة والتعــاون علــى الصعيــد اإلقليمــي فــي أربعــة 
مجــاالت رئيســية وهــي: التجــارة، واالبتــكار التكنولوجــي واالســتثمارات، 
التــي  المجــاالت  علــى  الضــوء  وتســلط   الغذائيــة.  والنظــم  واإلعانــات، 
تحتــاج إلــى شــراكات جديــدة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وتبحــث الــدور 
الــذي ينبغــي أن تضطلــع بــه الحكومــات - ومنهــا دولــة اإلمــارات - للريــادة 
فــي المســتقبل. بإيجــاز، تشــير الورقــة البحثيــة إلــى أنــه حــان الوقــت ليعيــد 
العالــم العربــي النظــر فــي كيفيــة إنمــاء، وتبــادل، واســتهاك، والتجــارة 

فــي غذائــه.

المربع 1: ما هو محور الترابط بين المياه والطاقة 
والغذاء؟

إنتاج الغذاء يحتاج إلى مياه وطاقة؛ وإنتاج الطاقة يحتاج 
إلى مياه وهكذا. في السنوات األخيرة، أدركت األوساط 

العلمية أن المياه والطاقة والغذاء يعتمدون على بعضهم 
بعض، ولهذا البد من إدراتهم إدارًة متكاملًة لتحقيق التضافر 

وتحسين اإلنتاجية.

 على سبيل المثال، فإن مزارع Sun Drop في أستراليا بمثابة 
تجسيد حي إلنتاج الخضروات بتوظيف الترابط بين المياه 

والطاقة والغذاء على أرض الواقع. فمزراع Sun Drop هي 
أبرز منتجي الطماطم في أستراليا، وتقوم الشركة بتحلية مياه 

البحر باستخدام الطاقة الشمسية إلنتاج %30 من كل كمية 
الطماطم التي تنتجها في أكثر القارات جفافًا في العالم.

Source: Mohtar and Daher, 2012.
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اإلقليمــي  للتعــاون  المنشــودة”  “النتيجــة 
المســتدامة  للتنميــة  الثانــي  الهــدف  حــول 
العالــم  مناطــق  مــن  الممارســات  وأفضــل 

األخــرى
ــة هدفــًا طموحــًا لنفســها؛ فــا ينبغــي أن  ــد أن تضــع المنطقــة العربي الب
يعانــي أي شــخص مــن انعــدام األمــن الغذائــي بحلــول 2030. وهــذه هــي 
الرؤيــة التــي نتبناهــا فــي هــذه الورقــة البحثيــة. اآلن، َبــْون شاســع يفصــل 
بيــن العالــم العربــي وبيــن تحقيــق االكتفــاء الذاتــي من الغــذاء على الصعيد 
اإلقليمــي. وينبغــي اإلشــارة تحديــدًا إلــى أن نقــص المناطــق الصالحــة 
للزراعــة ونــدرة الميــاه همــا المعوقــان الرئيســيان أمــام إنتــاج الغــذاء علــى 
الصعيديــن المحلــي واإلقليمــي. ونظــرًا لنــدرة المــوارد الطبيعيــة المحليــة، 
الــذي يســتهلكه، ممــا يجعــل  ا لعالــم العربــي معظــم الغــذاء  يســتورد 
ــر المناطــق اعتمــادًا علــى اســتيراد الغــذاء مــن  ــة مــن أكث المنطقــة العربي
بنحــو  الحبــوب  واردات  زادت  المثــال،  ســبيل  علــى  العالميــة.  األســواق 

%15 فــي الســنوات العشــرين الماضيــة.5

المشــار  الضعــف  مواطــن  العربــي  العالــم  فــي  القــرار  صانعــو  تذّكــر 
 2007/2008 فــي  العالــم  فــي  الغــذاء  أســعار  ارتفعــت  عندمــا  إليهــا 
العربيــة.  الــدول  فــي  اجتماعيــة  احتجاجــات  وأعقبهــا  و2010/2011 
وســاهم ارتفــاع أســعار الغــذاء فــي انــدالع مــا يســمى بالربيــع العربــي بعــد 
2011، ممــا جعــل األمــن الغذائــي ضــرورة سياســية للســام االجتماعــي 

الحكومــات. مــن  العديــد  أجنــدة سياســات  فــي 

وهــذا يــؤدي إلــى تحــدي تحقيــق الهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة؛ 
فالعالــم العربــي يعتمــد علــى أســواق الغــذاء العالميــة والتــي ليــس لــه 
إال تأثيــر ضعيــف عليهــا فــي الوقــت الحاضــر وعلــى زيــادة اإلنتــاج المحلــي.  

الحوكمــة اإلقليميــة حــول الهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة يمكنهــا 
النهــوض بــدور حيــوي فــي التصــدي لهــذا القصــور فــي األمــن الغذائــي 

ــة جوانــب: مــن ثاث

بالرغــم مــن نــدرة األراضــي والميــاه فــي العالــم العربــي إال أن النهــج 	 
الزراعيــة بأفضــل  النظــم  اإلقليميــة يمكنهــا المســاعدة فــي إدارة 
الممارســات البيئيــة واالســتفادة مــن صغــار المــاك إلدارتهــا.  قــد 
يتــم إدارة األنهــار والميــاه الجوفيــة علــى الصعيــد اإلقليمــي بمــا 
ــال، يمكــن أن تتعــاون  ــة. علــى ســبيل المث ــدة ممكن ــر فائ يحقــق أكب
مصــر والســودان حــول النيــل لتوزيــع الميــاه وتوجيههــا إلــى المناطــق 
األفضــل مــن حيــث جــودة التربــة واألماكــن التــي يمكــن اســتخدام 

ــر بمــوارد أقــل. ــاج غــذاء أكث ــاه واألراضــي فيهــا إلنت المي

تجميــع نظــم دعــم الغــذاء علــى الصعيــد اإلقليمــي يمكــن أن يعــزز 	 
اإلنتــاج والتخزيــن علــى الصعيــد اإلقليمــي. تتنــوع نظــم الدعــم فــي 
العالــم العربــي فــي الوقــت الحاضــر. علــى ســبيل المثــال، ال يقــدم 
لبنــان أي دعــم تقريبــًا للمزارعيــن بينمــا ســورية لديهــا تاريــخ طويــل مــن 
تقديــم الدعــم للقطــاع الزراعــي. ويمكــن أن يســاعد تجميــع المــوارد 
الماليــة فــي تقليــل التنافــس العابــر للحــدود، وإنتــاج الغــذاء بأفضــل 
عائــد ممكــن. علــى ســبيل المثــال إذا تــم تجميــع نظــم الدعــم فــإن 
ســورية - التــي تتوفــر فيهــا األراضــي الخصبــة - يمكنهــا التركيــز علــى 
المحاصيــل الحقليــة ومنهــا القمــح، فــي حيــن إن لبنــان يمكنــه التركيــز 

علــى إنتــاج الفواكــه والخضــروات.

قــد يجعــل التعــاون اإلقليمــي حــول تجــارة الغــذاء المنطقــة العربيــة 	 
طرفــًا أكثــر قــوًة فــي ســوق الغــذاء العالمــي. تشــتري كل دولــة اآلن 
احتياجاتهــا الغذائيــة بمفردهــا عبــر الجهــات الحكوميــة أو القطــاع 
الخــاص، ممــا ُيضعــف مــن قــوة الــدول الصغيــرة فــي الســوق مقارنــة 
بمــدى قوتهــا عنــد تجميــع المــوارد بينهــا وبيــن شــركائها األكبــر مــن 
الــدول العربيــة. إذا قامــت دول العالــم العربــي بشــراء الســلع بكميات 
كبيــرة معــًا، فإنهــا يمكنهــا تخفيــض الســعر نظــرًا لضخامــة الكميــات.

العالــم العربــي يمكنــه تعلــم دروس هامــة مــن مناطــق العالــم األخــرى. 
علــى ســبيل المثــال، قلصــت أمريــكا الجنوبيــة ودول الكاريبــي الجــوع بيــن 
ســكانها بنســبة النصــف فــي الفتــرة بيــن 1990 و2014. ففــي حيــن أنــه 
فــي عــام 1990 كان هنــاك 68.5 مليــون شــخص أو %15.3 مــن الســكان 
فــي أمريــكا الجنوبيــة ودول الكاريبــي يعانــون مــن نقــص التغذيــة، انخفــض 
هــذا العــدد بنســبة %60 ليصــل إلــى 27 مليــون شــخص أو %6.1 مــن 
الســكان فــي 2014، ممــا يجعلهــا المنطقــة الوحيــدة التــي تحقــق هــدف 
“تقليــص نســبة الذيــن يعانــون مــن الجــوع بمعــدل النصــف” المحــدد لعــام 

2015 فــي األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة.6

المــزارع  علــى  السياســات  تركيــز  بفضــل  هــذه  النجــاح  قصــة  وتحققــت 
المــزارع  تنتــج  حيــث  فيهــا،  المتنوعــة  الغــذاء  إنتــاج  وأنمــاط  العائليــة 
العائليــة فــي أمريــكا الجنوبيــة محاصيــل شــديدة التنــوع ومنهــا البقوليــات، 
الــذي  النجــاح  ويســتند  والخضــروات.  والفواكــه  والــذرة،  والفاصوليــاء، 
حققتــه دول أمريــكا الجنوبيــة إلــى زيــادة اإلنتــاج المحلــي، ويعتبــر قصــة 
نجــاح علــى الصعيــد العالمــي.7  المنطقــة العربيــة يمكنهــا التعلــم مــن 
المزارعيــن علــى  الدعــم لصغــار  النجــاح هــذه، مــن خــال تقديــم  قصــة 

الصعيد اإلقليمي. 

وســيصبح ذلــك بمثابــة انعــكاس للتجربــة األوروبيــة. فقــد شــرع االتحــاد 
األوروبــي فــي تجميــع المــوارد فــي القطــاع الزراعــي منــذ الخمســينات 
مــن القــرن الماضــي عبــر تقديــم الدعــم إلــى المزارعيــن، وتحريــر التجــارة بيــن 
دول االتحــاد األوروبــي للســماح للمزراعيــن بالتصديــر إلــى أي ســوق داخــل 
ــز االســتدامة  ــة لتعزي االتحــاد األوروبــي، واالســتثمار فــي المناطــق الريفي
أن  مــن  بالرغــم  أوروبــا.8   فــي  الريــف  فــي  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
السياســة الزراعيــة المشــتركة ُقوبلــت بنقــد شــديد، إال أنهــا حققــت األمــن 
ــاح التعــاون فــي  ــا علــى مــدار الســتين عامــًا الماضيــة. وأت الغذائــي ألوروب
الزراعــة تحديــدًا للــدول األوروبيــة أطــرًا للتعــاون السياســي، والتــي تعتبــر 
الركائــز األساســية الســتمرار الســام واألمــن ألطــول فتــرة فــي التاريــخ 

األوروبــي.

ومؤخــرًا، أنشــأت الــدول الصاعــدة فــي آســيا شــركات لتجــارة الغــذاء مــع 
التركيــز علــى األســواق العالميــة. شــركات تجــارة الســلع الغذائيــة هــي 
دورهــا  يقتصــر  فــا  الوظائــف.  مــن  العديــد  تــؤدي  اقتصاديــة  أدوات 
وتوزيــع  بشــراء  أيضــًا  تقــوم  وإنمــا  الغذائيــة،  الســلع  فــي  التجــارة  علــى 
الحبــوب وغيرهــا مــن الســلع الزراعيــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال زيــت 
النخيــل.9  فضــًا عمــا ســبق فــإن هــذه الشــركات تربــي الماشــية، وتنتــج 
أعــاف الحيوانــات. وكذلــك تنتــج مكونــات األغذيــة ومنهــا النشــا وســكر 
الجلوكــوز، والزيــوت النباتيــة والدهــون الســتخدامها فــي األغذيــة المعلبــة 
الماليــة  الخدمــات  تقديــم  فــي  أيضــًا  وتشــارك  الصناعيــة.  واألغــراض 
للمزراعيــن فــي صــورة توفيــر الخدمــات االئتمانيــة لهــم وإدارة المخاطــر 
الماليــة فــي ســوق الســلع. وُتوصــف شــركات تجــارة األغذيــة بأنهــا مــن 
ليســت  أنهــا  مــن  بالرغــم  الدولــي  االقتصــاد  فــي  الرئيســية  الشــركات 

معروفــة علــى نطــاق واســع.10
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أدركــت الــدول اآلســيوية الــدور المحــوري لشــركات تجــارة الســلع. علــى 
ــال، اشــترت شــركة Temasek Holdings )الشــركة القابضــة  ســبيل المث
 Olam التابعــة للحكومــة الســنغافورية( حصــة األغلبيــة فــي مجموعــة
لتجــارة الســلع الغذائيــة، ومقرهــا ســنغافورة، فــي 2014 لزيــادة تأثيرهــا 
فــي ســوق الغــذاء العالمــي. فــي ذات الســنة، اشــترى صنــدوق الثــروة 
كونــج.  هونــج  ومقرهــا   Noble مجموعــة   COFCO الصينــي  الســيادي 
الســلع  تجــارة  شــركات  تجربــة  محــاكاة  إلــى  الخطــوات  هــذه  وتســعى 
األمريكيــة واألوروبيــة ومنهــا شــركات ABCD )انظــر المربــع 2(،11 والتــي 
تتحكــم فــي %75 مــن تجــارة الحبــوب علــى مســتوى العالــم. وتســعى 
فــي  دورهــا  لزيــادة  مشــابهة  شــركات  إنشــاء  إلــى  وســنغافورة  الصيــن 
تجــارة الغــذاء علــى الصعيــد العالمــي فــي العقــود المقبلــة. إذا قــرر العالــم 
العربــي أن يحــذو حــذو آســيا، فإنــه يمكنــه إطــاق مبــادرة إقليميــة لشــراء 

شــركة تجــارة ســلع لصالحــه.

األمــن الغذائــي. وتتيــح الهيئــة العربيــة لاســتثمار والتنميــة الزراعيــة علــى 
وجــه التحديــد إطــار عمــل للتعــاون. تشــترك كل الــدول العربيــة فــي هــذه 
ومصــر،  والســودان،  والعــراق،  العربــي،  الخليــج  دول  وتمتلــك  الهيئــة. 
الوقــت  تقــدر فــي  الحصــص فيهــا، والتــي  والجزائــر، والمغــرب معظــم 
ــرأس المــال لاســتثمار  ــار دوالر أمريكــي، وتســهم ب الحاضــر بنحــو 1.1 ملي
فــي  الغــذاء  وخدمــات  والماشــية  النباتــات  وإنتــاج  الغــذاء  تصنيــع  فــي 

الســودان.13

فــي وقــت إنشــاء الهيئــة العربيــة لاســتثمار والتنميــة الزراعيــة، كان ُينظــر 
ــر الــدول الواعــدة كُمصــّدر صــاٍف للســلع الغذائيــة  ــاره أكث للســودان باعتب
فــي حــال ضــخ اســتثمارات رأس المــال فــي البنيــة الزراعيــة التحتيــة لــه. 
وكان هــذا التصــور نابعــًا مــن عــدم اســتغال الســودان لحصتــه كاملــًة 
فــي ميــاه النيــل، والتــي كانــت  %25 بحســب معاهــدة توزيــع ميــاه النيــل 
المبرمــة فــي 1959. لــم يســتغل الســودان هــذه الحصــة بالكامــل إطاقــًا، 
وفــي ضــوء انخفــاض عــدد ســكانه ووفــرة األراضــي الخصبــة فإنــه كان 
بمثابــة “ســلة غــذاء غيــر مســتغلة” للعالــم العربــي بأكملــه.14  ولكــن نظــرًا 
النخفــاض أســعار الغــذاء فــي األســواق العالميــة، وقضايــا نظــم الحكــم 
ومنهــا الفســاد والمشــكات السياســية الداخليــة بمــا فيهــا الثــورات، فــإن 
دور الســودان في األمن الغذائي اإلقليمي وكذلك المؤسســات العربية 
المنشــود.15   الفعاليــة  مســتوى  دون  ظلــت  الغذائــي  باألمــن  المعنيــة 
ومعظــم االســتثمارات الموجهــة لهــذا الغــرض إمــا لــم يتــم ضخهــا إطاقــًا 

أو لــم تتواصــل كمــا ينبغــي.

يمتلــك العالــم العربــي أيضــًا العديــد مــن المنظمــات ذات الطبيعــة البحثيــة 
التــي لديهــا إمكانــات كبيــرة فــي هــذا الشــأن. المنظمــة العربيــة للتنميــة 
الزراعيــة، علــى ســبيل المثــال، يمكــن وصفهــا بأنهــا المؤسســة العربيــة 
المعادلــة لمنظمــة الغــذاء والزراعــة التابعــة لألمــم المتحــدة )الفــاو(. وتــم 
إنشــاء هــذه المنظمــة فــي 1970 تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة، 
وهــي بمثابــة مركــز معنــي باألبحــاث واإلحصائيــات عــن مختلــف أنحــاء 

المنطقــة.16

وتســتضيف المنطقــة العربيــة أيضــًا المراكــز البحثيــة للفريــق االستشــاري 
للبحــوث الزراعيــة الدوليــة )CGIAR(، وهــو بمثابــة مؤسســة تعــاون دوليــة 
حــول األمــن الغذائــي. يقــع مقــر المركــز الدولــي للبحــوث الزراعيــة فــي 
المناطــق الجافــة )ICARDA( فــي العالــم العربــي، وهــو أحــد أهــم المراكــز 
العالــم.  فــي  الجافــة  المناطــق  فــي  الزراعــة  فــي  المتخصصــة  البحثيــة 
والخبــرات الفنيــة للمركــز لهــا أهميــة عالميــة، وخصوصــًا أن المركــز يوجــد 
فيــه أحــد أهــم بنــوك البــذور للمناطــق الجافــة فــي العالــم، والــذي يســاعد 
متطــورة  بتقنيــات  الغــذاء  إنتــاج  علــى  المناطــق  هــذه  فــي  المزارعيــن 

للبــذور.17 

المعهــد الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة )IFPRI( لــه مقــر إقليمــي 
الغــذاء  بسياســات  المتعلقــة  الموضوعــات  ويغطــي  القاهــرة،  فــي 
فــي  للحكومــات  االستشــارات  المعهــد  وُيقــّدم  الريفيــة.18  والتنميــة 
الدعــم  نظــم  ومنهــا  الغذائــي  باألمــن  المتعلقــة  االقتصاديــة  القضايــا 
اإلقليمــي  المقــر  يقــع  ســبق،  مــا  بجانــب  العالميــة.  الغــذاء  وأســواق 
الرئيســي للمعهــد الدولــي الدارة الميــاه )IWMI( فــي القاهــرة، ويعمــل 
العلمــاء فــي هــذا المعهــد علــى تحســين إدارة الميــاه فــي قطــاع الزراعــة 
لتحقيــق الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد المائيــة المتاحــة فــي المنطقــة.19

المركــز الدولــي للزراعــة الملحيــة )ICBA( هــو مؤسســة حديثــة النشــأة 
مقارنــة بالمؤسســات األخــرى، ويتخصــص فــي إنتــاج الغــذاء فــي الظــروف 
القاســية.20 وال توجــد إال روابــط ضعيفــة بيــن هــذه المعاهــد البحثيــة، 
وغالبــًا تقــدم خدماتهــا لألســواق المحليــة الموجــودة فيهــا فقــط. ويعيــق 

ذلــك التقــدم اإلقليمــي فــي تســريع وتيــرة األبحــاث عبــر المنطقــة.

حالة التعاون الحالي وأطر حوكمة الغذاء   
 

هنــاك العديــد مــن المنظمــات المعنيــة باألمن الغذائي في العالم العربي 
)انظــر أيضــًا الجــدول 1(، وقــد ُأنشــئت معظمهــا فــي فتــرة الســبعينات 
مــن القــرن الماضــي فــي إطــار التفاعــل مــع تداعيــات أزمــة النفــط. وفــي 
تلــك الفتــرة، ونتيجــة لحظــر النفــط الــذي فرضتــه منظمــة أوبــك لدعــم 
الفلســطنيين، ارتفعــت أســعار الغــذاء بأكثــر ممــا كانــت عليــه حتــى فــي 
العقــد األول مــن األلفيــة الجديــدة. فــي أعقــاب ذلــك، ُأنشــئت العديــد 
مــن المنظمــات المعنيــة باألمــن الغذائــي فــي العالــم العربــي، ومعظمهــا 
تقودهــا الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي ومنهــا المملكــة 
أدركــت  والبحريــن.12  والكويــت  اإلمــارات،  ودولــة  الســعودية،  العربيــة 
الــدول الواقعــة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة ذات الطبيعــة القاحلــة مواطــن 
واالعتمــاد  الغــذاء  مــن  الذاتــي  االكتفــاء  ضعــف  عــن  الناتجــة  ضعفهــا 

الشــديد علــى األســواق العالميــة.

فــي هــذه األثنــاء، ال تــزال هــذه المؤسســات قائمــة ولديهــا اختصاصــات 
مثيــرة لاهتمــام ويمكــن توســيعها بمــا يتناســب مــع متطلبــات العقــود 
المقبلــة. كان الهــدف مــن وراء إنشــاء الهيئــة العربيــة لاســتثمار والتنميــة 
الزراعيــة والمنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة هــو المســاعدة فــي تحقيــق 

المربع 2: ما المقصود بشركات ABCD؟

 الشركات المشار إليها باسم شركات ABCD هي:

شركة Archers Daniels Midlands )الواليات المتحدة 
األمريكية( - إيرادات قدرها 64.34 مليار دوالر أمريكي )2018(

 شركة Bunge )الواليات المتحدة األمريكية( - إيرادات قدرها 
45.74 مليار دوالر )2018(

شركة Cargill )الواليات المتحدة األمريكية( - إيرادات قدرها 
114.7 مليار دوالر )2018(

شركة Louis Dreyfus )فرنسا( - إيرادات قدرها 36.5 مليار دوالر 
)2018(

Source: Authors’ own research.
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وتمتلك الهيئة إطار حوكمة يشمل جميع الدول 
العربية، ولكن األطراف الرئيسية فيها هم دول 

مجلس التعاون الخليجي، والسودان، ومصر، 
والعراق، والجزائر، والمغرب. وكافة الدول العربية 
األخرى لها حصص محدودة للغاية فيها. ولم يتم 

استثمار إال نصف هذا المبلغ فقط حتى اآلن، 
حيث لم يعد السودان ُينظر إليه باعتباره “سلة 

الغذاء للمنطقة” بسبب ارتفاع معدل النمو 
السكاني فيه، وتدهور جودة التربة، وانعدام 

األمن المائي.

تسعى الهيئة إلى توفير السلع الغذائية 
األساسية للعالم العربي عبر االستثمارات. 

وقدمت 22 دول عربية مبلغًا وقدره 1.1 مليار 
دوالر أمريكي في 1976 الستثمار معظمها 

في السودان إلنتاج السلع الغذائية األساسية 
ومنها الحبوب لاستهاك البشري وكأعاف 

للحيوانات أيضًا.

الهيئة العربية لالستثمار والتنمية الزراعية، 
الخرطوم ودبي

لديها خبرات راسخة حول األسواق واإلحصائيات 
والسياسات الزراعية. ومع ذلك فإن المنظمة ال 

تحصل على التمويل الكافي، ويتناقص تأثيرها 
على الصعيد اإلقليمي. وكذلك فإن الخرطوم، 

وهي المقر الرئيس للمنظمة، تشهد اضطرابًا 
سياسيًا متزايدًا.

“النسخة العربية من منظمة الفاو” تحت مظلة 
جامعة الدول العربية، وتم تأسيسها في 1970. 
وتتولى المنظمة تجميع ونشر البيانات الزراعية 

عن جميع الدول العربية.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخرطوم

المركز لديه خبرات علمية واسعة في زراعة 
المحاصيل في بيئات المياه الملحية والتربة 

المالحة، وفريق مرموق ولكنه صغير من 
الباحثين الدوليين. ويفتقر المركز إلى الخبرات 

في األسواق، والنوع االجتماعي، والسياسات، 
واالقتصاد، والعلوم االجتماعية بصفة عامة. وال 
يوجد لدى المركز إال عدد محدود من المشاريع 
جراء التركيز في الغالب على دول الخليج العربية 

والتي تواجه تحديات فريدة من نوعها في األمن 
الغذائي.

مركز بحثي أسسه البنك اإلسامي للتنمية، 
وصندوق منظمة الدول المصدرة للبترول، 

والصندوق العربي للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية، وحكومة دولة اإلمارات العربية 
المتحدة. يشمل مجال التركيز الرئيس للمركز 

إنتاج الغذاء في البيئات القاسية عبر استخدام 
تقنيات متقدمة وإدارة المحاصيل.

المركز الدولي للزراعة الملحية، دبي

يوجد في المركز علماء مرموقون من مختلف 
أنحاء العالم، ويستضيف واحدًا من أهم بنوك 

البذور على الصعيد الدولي، وتم إنشاء فروع له 
في النرويج ولبنان؛ ألن المقر الرئيس السابق له 
في حلب تعرض للحصار وتم تدميره على أيدي 

أطراف الحرب السورية. ويمكن زيادة التمويل 
لمساعدة الجهات المعنية من القطاعين الخاص 

والعام في الزراعة لاستفادة من المعارف 
المتاحة فيه.

المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 
الجافة هو أحد المراكز التابعة للفريق 

االستشاري للبحوث الزراعية الدولية، وتشمل 
مجاالت التركيز الرئيسية له المناطق القاحلة 

وشبه القاحلة، وتم تأسيسه في 1977. وتمتد 
اختصاصات المركز لتشمل المنطقة العربية 

وغيرها من المناطق الجافة في وسط وجنوب 
آسيا، وكذلك أفريقيا جنوب الصحراء.

 المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق
الجافة، بيروت

يجري المقر اإلقليمي للمعهد بحوثًا حول التنمية 
الريفية وإصاح السياسات في المنطقة العربية، 

ومنها إصاح منظومة الدعم. والمعهد له محور 
تركيز قوي على الجوانب االقتصادية، بهدف 

تقديم استشارات من حيث الكم إلى الحكومات. 
ومع ذلك فإنه ال يزال مقرًا صغيرًا ذا تأثير محدود 

في مختلف أنحاء المنطقة.

تم تأسيس هذا المعهد في 1975 إلجراء 
البحوث حول إصاح سياسات الغذاء لمواجهة 

سوء التغذية، والتنمية الريفية، والنوع 
االجتماعي والتنمية ومؤخرًا تغير المناخ. ويخدم 

المقر الموجود في القاهرة المنطقة العربية 
بكاملها.

المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، 
واشنطن العاصمة والقاهرة

الجدول 1. المنظمات العربية والدولية المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة في المنطقة العربية
المصدر: أبحاث المؤلفين
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)تابع(الجدول 1. المنظمات العربية والدولية المعنية بالهدف الثاني للتنمية المستدامة في المنطقة العربية

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، هنــاك مؤسســات دوليــة هامــة معنيــة بالهــدف 
الثانــي للتنميــة المســتدامة ولهــا حضــور فــي المنطقــة.  لجنــة األمــم 
المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا )االســكوا( فــي بيــروت 
هــي اللجنــة اإلقليميــة التابعــة لألمــم المتحــدة المعنيــة بتعزيــز الحــوار بيــن 
األطــراف المعنيــة فــي الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع 
االقتصــادي،  والتكامــل  االقتصاديــة  التنميــة  مجــاالت  فــي  الخــاص 
واإلحصائيــات، والمــوارد الطبيعيــة، وقضايــا النــوع االجتماعــي والمــرأة، 
وقضايــا  والحوكمــة  للتنميــة  والتكنولوجيــا  االجتماعيــة،  والتنميــة 
الصراعــات. ويدخــل األمــن الغذائــي والهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة 
ضمــن اختصاصــات لجنــة االســكوا. وتهــدف هــذه الحــوارات إلــى تعزيــز 
الــدول  بيــن  الغــذاء  تجــارة  اإلقليمــي؛ ألن  الصعيــد  علــى  الغــذاء  تجــارة 
العربيــة لــم تحقــق إطاقــًا كامــل طاقتهــا وتعوقهــا التعريفــات الجمركيــة 

التشــريعية.21 واالختافــات 

ــر االســتفادة مــن  ــة عب ــة والزراعــة المنطقــة العربي تدعــم منظمــة األغذي
للتنميــة  الثانــي  الهــدف  دعــم  فــي  المانحــة  للجهــات  الدولــي  الدعــم 

أهدافــًا  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  اختصاصــات  وتخــدم  المســتدامة. 
مشــابهًة لمــا يحــدث فــي المناطــق الناميــة األخــرى وهــي: دعــم قاعــدة 
صغــار المــاك لزيــادة اإلنتــاج المحلــي.22  ولكــن المنظمــة ليــس لهــا محــور 
تركيــز قــوي علــى األنشــطة التــي تدعــم التعــاون اإلقليمــي حــول الهــدف 

الثانــي للتنميــة المســتدامة.  

وتتصــدى منظمــة الصحــة العالميــة، بدورهــا، للمســائل المرتبطــة بالصحــة 
كاألمــراض غيــر الســارية الناتجــة مــن اســتهاك الغــذاء ومنهــا الســكري،  
المتابعــة  خــال  مــن  والســرطان،  الدمويــة  واألوعيــة  القلــب  وأمــراض 
ونظــم اإلنــذار المبكــر، وتنفيــذ تدابيــر السياســات بالتعــاون مــع الحكومــات 
الوطنيــة.23  ووضعــت منظمــة الصحــة العالميــة أيضــًا إســتراتيجية إقليميــة 
حــول التغذيــة للفتــرة 2010 إلــى 2019. وتهــدف هــذه اإلســتراتيجية إلــى 
تحســين وضــع التغذيــة لألشــخاص علــى مــدار فتــرة حياتهــم عبــر تشــجيع 
الــدول علــى وضــع التغذيــة فــي قلــب أجندتهــا التنمويــة بمــا يتوافــق مــع 
ظروفهــا ومواردهــا الوطنيــة. وكانــت اإلســتراتيجية أيضــًا بمثابــة إطار عمل 
لمســاعدة الــدول فــي تحديــد تدابيــر التغذيــة المائمــة لســياق معيــن 

نقاط القوة/الضعف الغرض/الرسالة المنظمة/المقر الرئيس

تتعاون جامعة الدول العربية في المقام األول 
مع المنظمات الدولية لمواجهة قضايا األمن 

الغذائي والتغذية في المنطقة. بيد أنها لم 
تستطع تقديم نطاق موسع من الحوكمة 

اإلقليمية للغذاء والزراعة حتى اآلن.

تأسست جامعة الدول العربية في 1945، 
ويتمثل الهدف الرئيس لها في تعزيز العاقات 

بين الدول األعضاء وتنسيق التعاون بينها، 
لصون استقالها وسيادتها، وللنظر بصفة عامة 

في شؤون الباد العربية ومصالحها.

جامعة الدول العربية، القاهرة

نشرت لجنة االسكوا العديد من الدراسات الهامة 
حول األمن الغذائي للدول العربية في العقود 
الماضية رغم العدد المحدود للفريق المختص 
باألمن الغذائي فيها. وتحظى اللجنة باهتمام 
كبير من الجهات المانحة، والتي تقدم التمويل 

لقياس ومتابعة األمن الغذائي. ولما كانت 
المنطقة تشهد اضطرابات سياسية فإن بعض 

الدول فرضت قيودًا على سفر ممثلي الحكومات، 
مما جعل استضافة بيروت لمقر اللجنة صعبًا إلى 

حد ما.  

تأسست لجنة اإلسكوا في 1973، وهي أهم 
لجنة إقليمية تابعة لمنظمة األمم المتحدة، 

وتجمع اللجنة في عضويتها األطراف المعنية 
من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات 
غير الحكومية للتحاور بشأن أهداف التنمية 

المستدامة.

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 
لغرب آسيا )االسكوا(، بيروت

منظمة الفاو لها اختصاصات على مستوى 
العالم للتصدي لألمن الغذائي والتغذوي. وفي 

ضوء تركيز الجهات المانحة الدولية مؤخرًا على 
األمن الغذائي والتغذوي في آسيا وأفريقيا، فإن 

العالم العربي ربما لم يحظ بما فيه الكفاية من 
االهتمام.

تأسست منظمة الفاو في 1945، وهي 
منظمة األمم المتحدة المعنية بالزراعة والغذاء 

واألمن التغذوي. ويقع المقر اإلقليمي 
للمنظمة في القاهرة.

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
)الفاو(، روما والقاهرة

ُيقدم المكتب اإلقليمي مساعدات طارئة 
للدول التي تضربها الصراعات ولاجئين. وفضًا 
عما سبق، يعمل المكتب على النظم الغذائية 
الصحية، والوقاية من التبغ، ومواجهة األمراض 

غير السارية ومنها السكري. ونظرًا للصراعات 
التي ضربت المنطقة مؤخرًا، فإن منظمة الصحة 

العالمية تستغرق طاقاتها في الغالب في 
االستجابة الطارئة بخاف تقديم استشارات 

السياسات بعيدة المدى.

تتولى منظمة الصحة العالمية مسؤولية توجيه 
وتنسيق الشؤون المتعلقة بالصحة العامة ضمن 

وكاالت األمم المتحدة. والمكتب اإلقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط هو 

أحد المكاتب اإلقليمية الستة للمنظمة في 
مختلف أنحاء العالم. ويخدم المكتب منطقة 

شرق المتوسط، والتي تتكون من 21 دولة 
من الدول األعضاء وفلسطين )الضفة الغربية 

وقطاع غزة(.

منظمة الصحة العالمية، جنيف والقاهرة 
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الصحيــة شــيوعًا للمســاهمة فــي  المشــكات  أكثــر  يتوافــق مــع  وبمــا 
تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة. وتناولــت أيضــًا المســائل المســتجدة 
الناتجــة عــن التغذيــة المفرطــة لمواجهــة المعــدالت المتزايــدة للســمنة 

واألمــراض غيــر الســارية الناتجــة عــن النظــم الغذائيــة.24

جامعــة  هــي  الغــذاء  لحوكمــة  األنســب  المنظمــة  إن  البعــض  ويقــول 
الــدول العربيــة. وبالرغــم مــن االجتماعــات علــى المســتوى الــوزاري التــي 
تعقدهــا وحــدة التنميــة المســتدامة فــي الجامعــة العربيــة حــول األمــن 
الغذائــي وعاقــات الشــراكة التــي تدخــل فيهــا مــع منظمــة الفــاو حــول 
األمــن الغذائــي إال أن هنــاك مجــااًل واســعًا لزيــادة أنشــطتها حــول الهــدف 
الثانــي للتنميــة المســتدامة. علــى ســبيل المثــال، فــإن ميزانيــة التعــاون 
بيــن منظمــة الفــاو وجامعــة الــدول العربيــة هــي 500,000 دوالر أمريكــي 
فقــط،25 وهــو مبلــغ قليــل للغايــة مقارنــة بالمهــام المنوطــة بهــا فــي 

حوكمــة األمــن الغذائــي.

التوصيات
تحقيــق الهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة هــو أحــد مجاالت السياســيات 
بالغــة األهميــة التــي ال يســتعد لهــا العالــم العربــي االســتعداد الكافــي  
فــي الوقــت الحاضــر. ومــع ذلــك، فــإن دول المنطقــة يمكنهــا االعتمــاد 
ــًا علــى المنظمــات القائمــة التــي يمكنهــا المســاعدة بكفــاءة عاليــة  نظري
فــي تحقيــق الهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة. ُيختتــم هــذا الموجــز 
األمــن  حــول  التعــاون  توســيع  كيفيــة  عــن  توصيــات  بأربــع  للسياســات 
الغذائــي فــي المنطقــة العربيــة وحــول كيفيــة تحســين حوكمــة الغــذاء 
علــى الصعيــد اإلقليمــي، بحيــث يمكــن تحقيــق الهــدف الثانــي للتنميــة 

المســتدامة.

1. توسيع دور القطاع الخاص في التجارة

يعتمــد العالــم العربــي اعتمــادًا شــديدًا علــى أســواق الغــذاء العالميــة، 
ولكنــه ليــس لديــه شــركة تجــارة للســلع فــي القطــاع الخــاص. وفــي ذات 
ــرًا شــديدًا بالقطــاع  الوقــت، يتأثــر األمــن الغذائــي فــي الوقــت الحاضــر تأث
الماليــة  المــوارد  العربيــة ذات  الــدول  تقــوم  أن  نقتــرح  ولهــذا،  الخــاص. 
لتحويلهــا  الزراعيــة  العربيــة لاســتثمار والتنميــة  للهيئــة  التمويــل  بزيــادة 
إلــى شــركة عالميــة لتجــارة الســلع الغذائيــة. وهــذا يعنــي شــراء شــركة 
تجــارة ســلع قائمــة فــي النصــف الشــمالي مــن الكــرة األرضيــة؛ ألن هــذه 
الشــركات لديهــا فعــًا عقــود قائمــة مــع المزارعيــن فــي أبــرز المناطــق 
الزراعيــة فــي العالــم ومنهــا أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة. ســيزيد إنشــاء 
شــركة تجــارة عربيــة للســلع مــن الــدور التجــاري للمنطقــة علــى الصعيــد 
العالمــي، والــذي يعنــي أنهــا يمكــن أن تســتخدم بنيتهــا التحتيــة القائمــة 
ومنهــا مينــاء جبــل علــي فــي دبــي )المينــاء الــذي يحتــل المركــز التاســع 
علــى مســتوى العالــم(: حيــث ســيتم شــحن الغــذاء عبــر المينــاء ومــن ثــم 

تؤثــر المنطقــة علــى أســعار الغــذاء وبذلــك تزيــد مــن األمــن الغذائــي.

ومــع ذلــك، ليــس كل شــركات التجــارة شــركات عامــة؛ فأكبــر شــركة تجــارة 
علــى مســتوى العالــم وهــي Cargill، علــى ســبيل المثــال، هــي مؤسســة 
عائلية وليســت متاحة للشــراء. وشــركة Louis Dreyfus هي أيضًا شــركة 
ــة Dreyfus. ولكــن ADM وBunge همــا شــركتان  خاصــة مملوكــة لعائل
عامتــان مقرهمــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة ويمكــن شــراؤهما. وفــي 
حيــن أن شــركة ADM قيمتهــا الســوقية نحــو 23 مليــار دوالر أمريكــي، 

وشــركة Bunge قيمتهــا الســوقية 13 مليــار دوالر أمريكــي، فــإن كلتــا 
الشــركتين يمكــن شــراؤهما “بمبالــغ محــدودة” مقارنــة بالشــركات األخــرى 
عنــد النظــر إلــى الفوائــد االجتماعيــة والسياســية التــي يمكــن تحقيقهــا 

جــراء زيــادة األمــن الغذائــي.26 

ويمكــن أن يعطــي تفويــض األمــن الغذائــي إلــى القطــاع الخــاص فــي 
الــدول العربيــة دفعــًة لإلطــار المؤسســي القائــم فــي العالــم العربــي. 
ويعنــي تزويــد شــركة عربيــة بمبالــغ كافيــة للنهــوض بــدور عالمــي أيضــًا 
أن المنظمــات البحثيــة ســتزداد أهميتهــا لدعــم أنشــطة القطــاع الخــاص، 
ممــا يســاعد فــي توفيــر فــرص العمــل للشــباب. وأخيــرًا، فــإن دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي علــى وجــه التحديــد لديهــا فعــًا بنيــة تحتيــة تجاريــة 
كبيــرة للغايــة فــي صــورة موانــئ، وشــركات تصنيــع أغذيــة، والتي ســتحصل 

ــادة حجــم التجــارة. أيضــًا علــى دفعــة إلــى األمــام نتيجــة لزي

2. االرتقــاء بالتقنيــات التــي تحقــق الكفــاءة واالســتدامة فــي الموارد 
واالســتثمار فيها

بالرغــم مــن أن العالــم العربــي ال يوجــد فيــه إال قــدر محــدود مــن األراضــي 
الصالحــة للزراعــة والميــاه إال أنــه يمكنــه اســتغال التقنيــات القائمــة علــى 
لزيــادة كفــاءة اســتهاك  الميــاه والطاقــة والغــذاء  بيــن  الترابــط  محــور 
المــوارد. فعلــى ســبيل المثــال، الــدول العربيــة لديهــا مــوارد وفيــرة مــن 
الطاقــة الشمســية والتــي يمكــن اســتخدامها لتحليــة الميــاه إلنتــاج الغــذاء. 
عــاوة علــى مــا ســبق، يتيــح محــور الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء 
فرصــًا هامــًة للغايــة لارتقــاء بالتكنولوجيــا فــي الريــف فــي الــدول العربيــة، 
حيــث يعيــش أفقــر النــاس فــي المنطقــة كمزارعيــن صغــار.27  ولهــذا فــإن 
هــذا الترابــط ليــس مفهومــًا تكنولوجيــًا ذا فائــدة كبيــرة وحســب وإنمــا أحد 
الحلــول التــي يمكــن أن تخفــف مــن التفــاوت االجتماعــي فــي مختلــف 

أرجــاء العالــم العربــي.

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، يمكــن أن يتيــح محــور الترابــط بيــن الميــاه والطاقة 
والغــذاء فرصــًا للتكامــل اإلقليمــي: فــإذا تــم تكويــن رؤيــة شــاملة عــن 
ــد  ــدول يمكنهــا التعــاون لتحدي ــن المــوارد فــإن ال ــة بي العاقــات المتداخل
كيفيــة االســتخدام األمثــل للمــوارد. وهنــاك حاجــة ماســة لهــذا التعــاون 
عابــرة  طبيعــة  ذات  الميــاه  مصــادر  تكــون  حينمــا  التحديــد  وجــه  علــى 
للحــدود، ومنهــا المناطــق التــي يوجــد فيهــا أحــواض األنهــار أو خزانــات 
الميــاه الجوفيــة. علــى ســبيل المثــال، تســتطيع مصــر والســودان التعــاون 
ليــس حــول ميــاه النيــل وحســب وإنمــا أيضــًا حــول الطاقــة وإنتــاج الغــذاء 

لاســتغال األمثــل للمــوارد.

وقــد تســد االبتــكارات األخــرى ومنهــا الزراعــة الذكيــة مناخيــًا أو االبتــكارات 
القائمــة علــى النبــات أو اللحــوم المصنعــة فجــوات هامــة نحــو تحقيــق 
الهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة. الزراعــة الذكيــة مناخيــًا هــي عبــارة 
عــن عــدد مــن المبــادئ المتكاملــة والمتنوعــة التــي تهــدف إلــى زيــادة 
كفــاءة اســتهاك المــوارد. المجــاالت الرئيســية للزراعــة الذكيــة المناخيــة 
هــي إدارة الميــاه، وتعزيــز قــدرة المحاصيــل علــى تحمــل الظــروف القاســية، 
علــى  الُمحاِفظــة  والزراعــة  العضويــة  والمدخــات  المحاصيــل،  وتداخــل 

المــوارد.28

ومــع ذلــك فــإن هــذه المبــادئ تقتضــي المزيــد مــن االســتثمارات فــي 
البحــوث والتنميــة فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة، ومــن ثــم فإنهــا تعتمــد 
ــة وغيرهــا مــن المؤسســات  ــل للمؤسســات األكاديمي علــى زيــادة التموي
البحثيــة فــي المنطقــة العربيــة. تلــك االســتثمارات يمكــن توفيرهــا مــن 
خــال صنــدوق لابتــكار بــرأس مــال إماراتــي ولكــن بمشــاركة رأس مــال 
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مــن دول أخــرى أيضــًا. ولمــا كانــت االبتــكارات فــي مجــال الغــذاء هــي مــن 
ضمــن أكثــر اســتثمارات رأس المــال الواعــدة فــي الوقــت الحاضــر، فــإن 
تلــك االســتثمارات يمكــن أن تحقــق العائــد منهــا فــي غضــون ســنوات 
عبــر بــراءات االختــراع الجديــدة فــي علــوم الغــذاء التــي يمكــن تســويقها 
لمناطــق أخــرى مــن العالــم والتــي يرتفــع فيهــا معــدل النمــو الســكاني 

وتقــل المــوارد.

3. تجميع نظم الدعم على الصعيد اإلقليمي

العقبــة الرئيســية فــي المنطقــة العربيــة هــي غيــاب اإلرادة السياســية 
ــات، بحيــث  الكافيــة لوضــع األمــن الغذائــي فــي ُســلم أعلــى مــن األولوي
بيــن  الغــذاء  فــإن حوكمــة  وبالتالــي،  المشــتركة.  الفــرص  تحديــد  يمكــن 
ــًة أمــام تحقيــق نتائــج مشــابهة لمــا  ــر عقب الحكومــات ضعيفــة، ممــا يعتب
يحــدث فــي أمريــكا الجنوبيــة، وأوروبــا، وشــرق آســيا، حيــث أثبــت التعــاون 

السياســي جــدواه.

التحديــد،  علــى وجــه  للمزارعيــن  المنســقة  الدعــم  نظــم  نقــص  ويقــود 
ومنهــا دعــم المنتجيــن وخطــط تأميــن المحاصيــل، إلــى نتائــج ضعيفــة عبــر 
المنطقــة. علــى ســبيل المثــال، فــي حيــن يقــل الدعــم المقــدم للمزارعيــن 
فــي لبنــان أو ينعــدم تمامــًا إال أن المزارعيــن فــي ســوريا يحصلــون علــى 
دعــم للمنتجيــن ودعــم للمدخــات من الحكومة. ولهذا، يحقق المزارعون 
الســوريون ميــزة تنافســية أعلــى فــي الغالــب مــن حيــث التكاليــف مقارنــة 
بنظرائهــم فــي لبنــان. ولهــذا، قــد تصبــح المحاصيــل اللبنانيــة عاليــة التكلفة 
لدرجــة تجعــل المســتهلكين ال يقبلــون علــى شــرائها، وقــد ينتهــي بهــا 
الحــال كنفايــات طعــام.29  فــي ذات الوقــت، ونظــرًا لنقــص التفتيــش علــى 
جــودة الغــذاء، فــإن المنتجــات الســورية ربمــا ال تفــي بمعاييــر الجــودة. تثيــر 
أوجــه القصــور هــذه بعــض المشــكات فــي منطقــة تســود فيهــا نــدرة 
المــوارد. إدارة الزراعــة مــن منظــور إقليمــي يمكــن فــي الواقــع أن يقلــل 
مــن أوجــه القصــور ويحقــق أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن كل نقطــة ميــاه.

المنظمــة التــي تشــغل المكانــة األنســب لهــذا الــدور هــي جامعــة الــدول 
العربيــة، غيــر أن أهميتهــا السياســية تناقصــت فــي الســنوات األخيــرة.30  
ومــع ذلــك يمكنهــا النهــوض بــدور رئيــس فــي تحقيــق التناغــم بيــن نظــم 
الدعــم والتجــارة عبــر المنطقــة العربيــة لمواجهــة تحديــات الهــدف الثانــي 
للتنميــة المســتدامة فــي العقــود المقبلــة إذا تــم تزويدهــا بصاحيــات 

ــادة مواردهــا الماليــة الموجهــة لألمــن الغذائــي. ــة وزي سياســية قوي

تجميــع المــوارد هــو تحــٍد سياســي؛ ألنــه يعنــي نهجــًا جديــدًا فــي التعــاون 
الغذائــي  األمــن  تحقيــق  فــإن  ذلــك  ومــع  الوطنيــة.  للحــدود  العابــر 
ــازة لتســليط الضــوء علــى طــرق  والتغــذوي هــو فــي الواقــع فرصــة ممت
السياســي  والتعــاون  المشــتركة  السياســية  الحوكمــة  فــي  جديــدة 
المعضلــة  تواجــه  العربيــة  المنطقــة  فــي  الــدول  المشــترك؛ ألن جميــع 

الغذائيــة. الحتياجتهــا  الغامــض  المســتقبل  فــي  المتمثلــة  ذاتهــا 

4. تعزيز النظم الغذائية التقليدية

فــي أوائــل 2019 نشــرت لجنــة EAT-Lancet، المؤلفــة مــن 22 باحثــًا 
بــارزًا مــن الباحثيــن متعــددي التخصصــات حــول الغــذاء والبيئــة، نشــرت 
نتائجهــا البحثيــة حــول كيفيــة توفيــر احتياجــات الغــذاء لعــدد متنامــي مــن 
الصحيــة.  الغذائيــة  النظــم  بمــوارد طبيعيــة قليلــة وعبــر  العالــم  ســكان 
وتظهــر النتائــج البحثيــة أن البشــرية ال يمكــن توفيــر الغــذاء المســتدام لهــا 
إال إذا تحولــت النظــم الغذائيــة مــن االعتمــاد علــى اللحــوم إلــى النظــم 
والبقوليــات،  الكاملــة،  الحبــوب  علــى  بشــدة  التركيــز  مــع  النباتيــة  شــبه 

والخضــروات.31 والفواكــه  والبــذور،  والمكســرات، 

الغذائــي  النظــام  مــن  شــديدًا  اقترابــًا  الغذائــي  النظــام  هــذا  ويقتــرب 
عليــه  تعتمــد  كانــت  والــذي  المتوســط،  البحــر  منطقــة  فــي  التقليــدي 
أجيــال مــن العــرب آلالف الســنين. ومــن ثــم فــإن تغييــر النظــم الغذائيــة 
مــن النظــام الغذائــي الغربــي الغنــي باللحــوم واأللبــان إلــى النظــام العربــي 
التقليــدي الغنــي بالبقوليــات والفواكــه والخضــروات والمكســرات والبــذور 
والقليــل مــن اللحــوم يمكــن أن يؤثــر علــى جانــب الطلــب بطريقــة تتيــح 
توفيــر الغــذاء المســتدام للعالــم بأكملــه )بمــا فيــه العالــم العربــي( بحلــول 

.2050

فضــًا عمــا ســبق، فــإن هــذا النظــام الغذائــي يمكــن أن يقضــي أيضــًا علــى 
مشــكلة الســمنة المتنامية في العالم العربي وما يرتبط بها من مشــاكل 
صحيــة ومنهــا األمــراض غيــر الســارية كالســكري وأمــراض القلــب واألوعيــة 
الدمويــة والســرطان. فالعالــم العربــي يعانــي مــن أعلــى معــدالت الســمنة 
فــي العالــم حيــث يعانــي نحــو ُربــع الســكان مــن الســمنة، وهــذا المعــدل 
هــو ِضعــف المعــدل العالمــي. وترتفــع هــذه النســبة فــي دول مجلــس 
وجــه  علــى  النســاء  وتتأثــر  الســكان.  عــدد  نصــف  لنحــو  العربــي  الخليــج 
التحديــد بهــذه المشــكلة، ممــا يجعــل هــذا التحــدي لــه ُبعــد مــن ناحيــة 

النــوع االجتماعــي أيضــًا.32 

عبــر  اإلنتــاج  جانــب  فــي  أيضــًا  الحاليــة  الغذائيــة  النظــم  تغييــر  يســاعد 
الســماح للمزارعيــن باتبــاع طــرق أكثــر اســتدامًة. الزراعــة الُمحاِفظــة علــى 
عــدم  ثاثــة مبــادئ وهــي:  تقــوم علــى  المثــال،  المــوارد، علــى ســبيل 
الحــرث )تقليــب التربــة بــاآلالت الميكانيكــة(؛ واســتخدام محاصيــل وقائيــة 
ومنهــا الفرشــات الواقيــة لتغطيــة التربــة؛ وتبديــل المحاصيــل بيــن الحبــوب 
وخصوصــًا البقوليــات لتحســين صحــة التربــة. إذا تــم تعديــل النظــم الغذائية 
بحيــث يدخــل فيهــا نســب أكبــر مــن البقوليــات والحبــوب الكاملــة، فــإن 
المزارعيــن يمكنهــم بســهولة اســتخدام أســاليب الزراعــة الذكيــة مناخيــًا 
الغــذاء  تأثيــرًا إيجابيــًا علــى توفــر  التــي تؤثــر  لزراعــة المحاصيــل الغذائيــة 

واســتغاله عبــر النظــم الغذائيــة الصحيــة.

التعليقات الختامية
إذا تــم تنفيــذ هــذه التوصيــات األربــع مجتمعــة، فإنهــا قــد تســاعد بشــدة 
فــي توفيــر األمــن الغذائــي والتغــذوي المســتدام فــي العالــم العربــي، 
مــن  المســتدامة  للتنميــة  الثانــي  الهــدف  تحقيــق  للمنطقــة  وتتيــح 
خــال اســتخدام هيــاكل الحوكمــة الحاليــة وتعديلهــا بمــا يتناســب مــع 
االحتياجــات المســتقبلية والربــط بينهــا وبيــن المفاهيــم الحديثــة لتحقيــق 

مســتقبل مزدهــر وصحــي للعالــم العربــي.

 ولكــن نجــاح هــذه الجهــود يتوقــف علــى اإلرادة السياســية، ومــن ثــم 
القيــادة السياســية. تســتطيع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، باعتبارهــا 
إحدى الدول التي تضع األمن الغذائي واالســتدامة على قمة أولوياتها، 
أن توســع مــن نطــاق تأثيرهــا اإلقليمــي مــن خــال وضــع الهــدف الثانــي 
للتنميــة المســتدامة فــي صــدارة أجنــدة السياســات الخارجيــة اإلقليميــة، 
وبذلــك تنهــض بــدور هــام فــي التطلــع للمســتقبل لجمــع شــمل المنطقة. 
ويمكــن أن تقــدم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة التمويــل لصنــدوق 
إقليمــي فــي ابتــكارات الغــذاء، والــذي يتولــى البحــث عــن حلــول متكاملــة 
قائمــة علــى مبــادئ محــور الترابــط بيــن الميــاه والطاقــة والغــذاء. وتحقــق 
مــن  وأكثــر  بــل  وجيوسياســية.  ماليــة  فوائــد  السياســية  الريــادة  تلــك 
ــز أنشــطة  ذلــك، تســتطيع دولــة اإلمــارات توســيع دورهــا الرائــد عبــر تعزي
األمــن الغذائــي فــي جامعــة الــدول العربيــة بوســائل منهــا علــى ســبيل 
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المثــال دعــم إطــاق منتــدى جديــد للهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة 
فــي جامعــة الــدول العربيــة. وبهــذه الطريقــة، وعبــر تعزيــز التحــاور بيــن 
الحكومــات، فــإن قضيــة الغــذاء ذات الُبعــد الوجدانــي الشــديد يمكــن أن 
تتحــول إلــى نقطــة انطــاق لتحســين الحوكمــة والتعــاون علــى الصعيــد 

اإلقليمــي.

فيمــا يخــص التعــاون والحوكمــة علــى الصعيــد اإلقليمــي، يمكــن أن يصبــح 
إعــداد إســتراتيجية معدلــة لمنظمــة الصحــة العالميــة 2019-2010 حــول 
التغذيــة بمــا يتوافــق مــع الهــدف الثانــي للتنميــة المســتدامة ووضــع 
الخاصــة  الوطنيــة  إرشــاداتها  لتعديــل  الــدول  لجميــع  واضحــة  أهــداف 
حوكمــة  آلليــة  أســاس  بمثابــة   - الغذائيــة  النظــم  لتحســين  بالتغذيــة 
جديــدة تقودهــا منظمــة الصحــة العالميــة، ولجنــة االســكوا، ومنظمــة 
الفــاو، وتتضمــن مشــاركة الحكومــات الوطنيــة والمؤسســات األكاديميــة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص لوضــع أهــداف ونتائــج 
أهــداف  مــع  متوافقــة   2030 لعــام  ألجنــدة  بوضــوح  للقيــاس  قابلــة 

التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة بشــأن التغذيــة.
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