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ـــن  ـــامل م ـــاة الع ـــة يف معان ـــل مجتمع ـــذه العوام ـــهمت ه وأس
ـــود  ـــن جه ـــم م ـــى الرغ ـــن. وع ـــت الراه ـــذاء يف الوق ـــة غ أزم
العديـــد مـــن املؤسســـات والـــدول ملواجهـــة األزمـــة، فـــإن 
املعطيـــات الراهنـــة تشـــر الســـتمرارها خاصـــًة يف العامـــن 

الجـــاري واملقبـــل. 

مالمح األزمة
بـــدأت أزمـــة الغـــذاء العامليـــة تتشـــكل يف األشـــهر األخـــرة 
ــاً إىل  ــة، جنبـ ــية – األوكرانيـ ــرب الروسـ ــة الحـ ــى خلفيـ عـ
ـــا  ـــية، وتأثره ـــة القاس ـــروف املناخي ـــات الظ ـــع تبع ـــب م جن
ســـلباً عـــى إنتاجيـــة الحبـــوب يف مختلـــف أنحـــاء العـــامل، 

وُيكـــن إيضـــاح أبـــرز مالمحهـــا عـــى النحـــو التـــايل:

ــاهمت  ــة: سـ ــية واألوكرانيـ ــدادات الروسـ ــل اإلمـ 1- تعطيـ
كل مـــن روســـيا وأوكرانيـــا بحصـــة تزيـــد عـــى 21% مـــن 
صـــادرات القمـــح عامليـــاً يف عـــام 2021، فيـــا اســـتحوذت 
ــادرات  ــايل الصـ ــن إجـ ــن 11% مـ ــر مـ ــى أكـ ــا عـ أوكرانيـ
ـــدالع الحـــرب،  ـــذرة يف العـــام نفســـه. ومـــع ان ـــة مـــن ال العاملي
تعطلـــت إمـــدادات الدولتـــن ألســـواق االســـتهالك، بســـبب 

ـــوب.  ـــحنات الحب ـــل ش ـــات نق ـــكرية وصعوب ـــات العس العملي

ــا  ــا مـ ــيا وأوكرانيـ ــج روسـ ــتية: تنتـ ــات اللوجسـ 2- الصعوبـ
يقـــرب مـــن 105 ماليـــن طـــن مـــن الســـلع ســـنوياً، وفقـــاً 
لتقديـــرات رشكـــة “ماكينـــزي” االستشـــارية، والتـــي عـــادًة 
ـــود  ـــر األس ـــى البح ـــة ع ـــئ املطل ـــر املوان ـــا ع ـــم نقله ـــا يت م

للدولتـــن. 

وعـــى وجـــه خـــاص، تعطلـــت عمليـــات شـــحن الصـــادرت 
األوكرانيـــة عـــر موانـــئ بالبحـــر األســـود، فيـــا ال تتمتـــع 
ــاءة  ــالد بالكفـ ــة يف البـ ــكك الحديديـ ــة للسـ ــة التحتيـ البنيـ
ــدول  ــة إىل الـ ــل الزراعيـ ــحنات املحاصيـ ــل شـ ــة لنقـ الالزمـ

املجـــاورة، ومنهـــا إىل أســـواق التصديـــر.

ـــة  ـــة: بنهاي ـــواد الغذائي ـــر امل ـــارة وتصدي ـــى تج ـــود ع 3- القي
مـــارس املـــايض، بلـــغ عـــدد الـــدول التـــي فرضـــت قيـــوداً عـــى 
ـــت 53  ـــي تبن ـــة، والت ـــو 35 دول ـــة نح ـــواد الغذائي ـــر امل تصدي
ـــا 9  ـــة، منه ـــواد الغذائي ـــارة امل ـــى تج ـــر ع ـــاً تؤث ـــراًء متنوع إج

ـــح. ـــى صـــادرات القم ـــود ع ـــرض قي ـــق بف تدخـــالت تتعل
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ــتراتيجية  أدت األزمـــة الروســـية – األوكرانيـــة إلـــى تعطيـــل اإلمـــدادات العالميـــة مـــن بعـــض الســـلع االسـ
ـــة القاســـية إلـــى  ـــذرة، وارتفـــاع أســـعارها إلـــى مســـتويات قياســـية، كمـــا أدت الظـــروف المناخي كالقمـــح وال

التأثيـــر ســـلبًا علـــى إنتاجيـــة المحاصيـــل الزراعيـــة كالحبـــوب فـــي عـــدة دول كالهنـــد. 
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وكانـــت مـــن أبـــرز تلـــك الـــدول الهنـــد، عـــارش أكـــر دولـــة 
ـــا مـــن  ـــي حظـــرت صادراته مصـــدرة للقمـــح عـــام 2021، والت
ـــوداً عـــى صـــادرات الســـكر، وهـــي  ـــا فرضـــت قي ـــح، ك القم

ـــاً.  ـــه عاملي ـــر مـــن أكـــر املنتجـــن ل تعت

4- الظـــروف املناخيـــة القاســـية: تســـببت الظـــروف املناخيـــة 
القاســـية يف التأثـــر ســـلباً عـــى إنتاجيـــة القمـــح يف عـــدد 
املورديـــن الرئيســـين وأبرزهـــم الهنـــد؛ مـــا دفـــع األخـــرة 
لفـــرض حظـــر عـــى تصديـــره، وإعطـــاء األولويـــة للســـوق 

املحليـــة. 

كـــا تراجعـــت احتياطيـــات القمـــح يف الواليـــات املتحـــدة؛ 
نتيجـــة للجفـــاف القيـــايس الـــذي شـــهدته العـــام املـــايض. 
ـــات خـــالل العـــام املـــايض يف تأخـــر زراعـــة  وتســـببت الفيضان

ـــن. ـــح يف الص ـــول القم ـــث محص ثل

5- ارتفـــاع أســـعار الغـــذاء: ارتفـــع مـــؤرش منظمـــة األمـــم 
ـــى  ـــغ أع ـــة وبل ـــعار األغذي ـــة ألس ـــة والزراع ـــدة لألغذي املتح
ـــارس  ـــه عـــى اإلطـــالق مســـجالً 159.7 نقطـــة يف م مســـتوى ل
ـــن  ـــادر ع ـــة، الص ـــعار الزراعي ـــؤرش األس ـــع م ـــا ارتف 2022، ك
البنـــك الـــدويل، بنســـبة 11% يف الربـــع األول مـــن عـــام 2022 
ـــى  ـــتوى ع ـــى مس ـــل إىل أع ـــنوي، ليص ـــع س ـــاس رب ـــى أس ع
ـــات  ـــذرة ارتفاع ـــح وال ـــعار القم ـــهدت أس ـــد ش ـــالق. وق اإلط

ـــة. ـــهر املاضي ـــالل األش ـــية خ قياس

تحركات أممية 
ــر  ــة بتوفـ ــة واإلقليميـ ــات الدوليـ ــدت بعـــض املؤسسـ تعهـ
الدعـــم والتمويـــل الالزمـــن للتصـــدي النعـــدام األمـــن الغـــذايئ 
ـــأن  ـــذا الش ـــا يف ه ـــت جهوده ـــامل، وتضمن ـــول الع ـــر ح املنت

ـــي: ـــا ي م

ـــات  ـــن املؤسس ـــدد م ـــل ع ـــي: عم ـــاج الزراع ـــز اإلنت 1- تعزي
الدوليـــة عـــى توفـــر الغـــذاء للمناطـــق املعرضـــة ألخطـــار 
ـــك  ـــص البن ـــدد، خص ـــذا الص ـــذايئ. ويف ه ـــن الغ ـــداد األم انع
الـــدويل، كـــا أعلـــن يف مايـــو 2022، مبالـــغ تقـــدر بأكـــر مـــن 
ـــي  ـــذايئ العامل ـــن الغ ـــدام األم ـــدي النع ـــار دوالر للتص 30 ملي
ـــز عـــى  ـــة، مـــن خـــالل الرتكي ـــدار الــــ 15 شـــهراً املقبل عـــى م
توســـيع بعـــض املروعـــات اإلنتاجيـــة الزراعيـــة، وتدشـــن 
مروعـــات جديـــدة يف مجـــاالت عـــدة، تتضمـــن: الحايـــة 

ـــري.  ـــاه وال ـــة، واملي االجتاعي

وعـــى هـــذا املنـــوال أيضـــاً، ســـيقدم االتحـــاد األورويب 
متويـــالت تصـــل إىل 225 مليـــون يـــورو ملســـاعدة رشكائهـــا 
يف الجنـــوب عـــر مبـــادرة “مرفـــق الغـــذاء والقـــدرة عـــى 
الصمـــود”. كـــا وافـــق بنـــك التنميـــة األفريقـــي عـــى 
ــاعد 20  ــي ستسـ ــار دوالر، والتـ ــة 1.5 مليـ ــهيالت بقيمـ تسـ

ـــون طـــن مـــرتي  ـــاج 38 ملي ـــي عـــى إنت ـــزارع أفريق ـــون م ملي
إضـــايف مـــن الغـــذاء.

ــن  ــدد مـ ــز عـ ــررة: يركـ ــدول املتـ ــذاء للـ ــر الغـ 2- توفـ
ــى  ــرى عـ ــة األخـ ــة اإلقليميـ ــوك التنمويـ ــات والبنـ املؤسسـ
ـــرب  ـــبب الح ـــدة بس ـــرة بش ـــق املتأث ـــذاء يف املناط ـــر الغ توف
األوكرانيـــة. وســـيقدم بنـــك التنميـــة اآلســـيوي إعانـــات 
ــة  ــكا ملواجهـ ــتان ورسيالنـ ــل أفغانسـ ــدان مثـ ــة لبلـ غذائيـ

ــذايئ. ــن الغـ ــدام األمـ ــات انعـ تحديـ

جهود سياسية
بذلـــت جهـــود دبلوماســـية ملحاولـــة تصديـــر القمـــح مـــن 

أوكرانيـــا، وذلـــك عـــى النحـــو التـــايل:

ـــوى  ـــاول الق ـــات: تح ـــع العقوب ـــل رف ـــئ مقاب ـــح املوان 1- فت
الدوليـــة الرئيســـية، برعايـــة األمـــم املتحـــدة، التوصـــل 
ــئ  ــغيل املوانـ ــادة تشـ ــدف إعـ ــيا بهـ ــع روسـ ــاق مـ إىل اتفـ
ـــحن  ـــاح بش ـــود، والس ـــر األس ـــى البح ـــة ع ـــة املطل األوكراني
ــد  ــة، بيـ ــواق العامليـ ــة إىل األسـ ــذاء األوكرانيـ ــادرات الغـ صـ
أن موســـكو تطالـــب برفـــع العقوبـــات الغربيـــة املفروضـــة 
عليهـــا، مقابـــل الســـاح بتوفـــر ممـــرات آمنـــة لتصديـــر 

الحبـــوب مـــن موانـــئ أوكرانيـــا.

ـــض  ـــدا بع ـــتخفف بولن ـــري: س ـــل ال ـــهيل رشوط النق 2- تس
الضوابـــط التـــي كانـــت تفرضهـــا يف الســـابق عـــى تصديـــر 
ـــل  ـــع تعطي ـــا؛ ومن ـــر أراضيه ـــة ع ـــوب األوكراني ـــحنات الحب ش
الشـــحنات، وذلـــك بعـــد توقيـــع اتفـــاق بـــن الدولتـــن يف 

الفـــرتة األخـــرة. 

3- تخفيـــف قيـــود تصديـــر املنتجـــات الغذائيـــة: تعهـــدت 
ـــواد  ـــر امل ـــى تصدي ـــر ع ـــرض حظ ـــدم ف ـــبع بع ـــة الس مجموع
ـــا  ـــي. ك ـــذايئ العامل ـــن الغ ـــم األم ـــل دع ـــن أج ـــة، م الغذائي
تعهـــد األعضـــاء الــــ 51 يف منظمـــة التجـــارة العامليـــة بضـــان 
توفـــر مـــا يكفـــي مـــن الغـــذاء للجميـــع، والحفـــاظ عـــى 
ـــة  ـــاء مجموع ـــض أعض ـــب بع ـــا طال ـــة، في ـــواق مفتوح األس
الســـبع الحكومـــة الهنديـــة بإعـــادة النظـــر يف قـــرار حظـــر 

الصـــادرات.

مسار األزمة
رغـــم الجهـــود الســـابقة، مـــن املرجـــح اســـتمرار أزمـــة الغـــذاء 
ــل  ــم التوصـ ــا مل يتـ ــة إذا مـ ــامل، خاصـ ــهدها العـ ــي يشـ التـ
إىل اتفـــاق مـــع روســـيا بشـــأن تخفيـــف قيـــود الصـــادرات 

الزراعيـــة، ويكـــن إيضـــاح ذلـــك عـــى النحـــو التـــايل: 

1- تعطيـــل اإلمـــدادات األوكرانيـــة: مل تنجـــح الجهـــود 
ــكو  ــع موسـ ــاق مـ ــل التفـ ــى اآلن، يف التوصـ ــة، حتـ الدوليـ
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هل ُتسهم جهود المجتمع الدولي في احتواء أزمة الغذاء العالمية؟

يســـمح مبـــرور الصـــادرات األوكرانيـــة. ومبقـــدور موســـكو 
ــدويل،  ــن الـ ــس األمـ ــن مجلـ ــادر عـ ــرار صـ ــل أي قـ تعطيـ
يلزمهـــا بإعـــادة تشـــغيل موانـــئ البحـــر األســـود، وخـــروج 

ــة. ــواق العامليـ ــة إىل األسـ ــوب األوكرانيـ ــادرات الحبـ صـ

ـــى  ـــة ع ـــود املفروض ـــمل القي ـــر: تش ـــود التصدي ـــاء قي 2- بق
تصديـــر واســـتراد القمـــح حاليـــاً نحـــو 21% مـــن حجـــم 
ــن  ــل مـ ــا أقـ ــم كونهـ ــول، ورغـ ــة للمحصـ ــارة العامليـ التجـ
النســـبة البالغـــة 74% إبـــان ذروة أزمـــة الغـــذاء يف الفـــرتة 
2008 – 2011، فإنهـــا مرشـــحة للزيـــادة خـــالل األشـــهر 

القادمـــة، يف ظـــل تقلبـــات أســـعار الغـــذاء.

وياُلحـــظ أن القيـــود التـــي فُرِضـــت يف مـــارس 2022 
ـــود املفروضـــة خـــالل الشـــهرين الســـابقن  ـــل ضغـــف القي متث
عليـــه. كذلـــك، فقـــد أكـــدت الهنـــد مؤخـــراً أنهـــا ال تنـــوى 

العـــدول عـــن قرارهـــا بشـــأن حظـــر صـــادرات القمـــح.

ـــن املرشـــح تراجـــع  ـــذايئ: م ـــاج الغ ـــات برتاجـــع اإلنت 3- توقع
ـــوزام  ـــان ل ـــاع أمث ـــبب ارتف ـــة بس ـــل الزراعي ـــة املحاصي إنتاجي
ـــة  ـــعار العاملي ـــاع األس ـــغ ارتف ـــمدة. وبل ـــة األس ـــة، خاص الزراع
ــى  ــام 2022 وحتـ ــة عـ ــذ بدايـ ــاً منـ ــمدة 30% تقريبـ لألسـ
مايـــو 2022، مـــا دفـــع املزارعـــن إىل اســـتخدام كميـــات 
ــل  ــض املحاصيـ ــن بعـ ــاد عـ ــمدة، واالبتعـ ــن األسـ ــل مـ أقـ
كثيفـــة اســـتخدام األســـمدة، مـــا يهـــدد اإلنتـــاج العاملـــي 

مـــن بعـــض املحاصيـــل.

4- توقعـــات برتاجـــع اإلمـــدادات األوكرانيـــة مـــن الغـــذاء: 
ــاد  ــة يف حصـ ــون مصاعـــب جمـ ــون األوكرانيـ ــد املزارعـ يجـ

وجمـــع املحاصيـــل الحاليـــة 
أو زراعتهـــا، ينخفـــض إجـــايل 
النشـــاط الزراعـــي بأكـــر مـــن 
ــرات  ــر التقديـ ــع. وتشـ الربـ
ـــح  ـــول القم ـــع محص إىل تراج
 %35 بنســـبة  أوكرانيـــا  يف 
ــام  ــالل العـ ــل خـ ــى األقـ عـ
ـــة بعـــام 2021  الجـــاري مقارن

بســـبب ظـــروف الحـــرب.

5- توقعـــات بارتفـــاع أســـعار 
املتوقـــع  مـــن  الغـــذاء: 
أســـعار  ارتفـــاع  اســـتمرار 
ـــة  ـــة والغذائي ـــلع الزراعي الس
ـــح  ـــة. ويرج ـــهر املقبل يف األش
ارتفـــاع  الـــدويل  البنـــك 
ـــى  ـــام 2022 ع ـــن 20% ع ـــر م ـــوب بأك ـــعار الحب ـــؤرش أس م
ـــات الخاصـــة  أن ينخفـــض عـــام 2023 مـــع تخفيـــف االضطراب
باإلنتـــاج والتجـــارة. فيـــا مـــن املتوقـــع أن يرتفـــع القمـــح 
ـــبة 16% يف  ـــض بنس ـــم ينخف ـــام 2022 وث ـــبة 43% يف ع بنس
ـــبة %20  ـــذرة بنس ـــعر ال ـــط س ـــع متوس ـــام 2023. وأن يرتف ع
ــام 2023. ــبة 10% يف عـ ــض بنسـ ــم ينخفـ ــام، ثـ ــذا العـ هـ

ـــن املرجـــح أن يشـــهد  ـــادة حـــدة االنعـــدام الغـــذايئ: م 6- زي
ـــة  ـــى خلفي ـــن التدهـــور ع ـــداً م ـــي مزي ـــذايئ العامل ـــن الغ األم
ـــن  ـــا ب ـــرض م ـــل تع ـــن الحتم ـــث م ـــرة، حي ـــورات األخ التط

ـــوع.  ـــايف للج ـــخص إض ـــون ش ـــون إىل 13.1 ملي 7.6 ملي

ـــة  ـــدار نقط ـــادة مبق ـــإن كل زي ـــدويل، ف ـــك ال ـــاً للبن وووفق
مئويـــة واحـــدة إضافيـــة يف أســـعار الغـــذاء، يُدفـــع يف مقابلهـــا 
مـــا يقـــرب مـــن 10 ماليـــن شـــخص إىل براثـــن الفقـــر املدقـــع 
يف جميـــع أنحـــاء العـــامل، مـــا قـــد يحتمـــل معـــه انـــدالع 
ــعار  ــاع أسـ ــة ارتفـ ــى خلفيـ ــات عـ ــن االضطرابـ ــة مـ موجـ
ــات  ــق ترجيحـ ــة، وفـ ــف املعيشـ ــة وتكاليـ ــلع الغذائيـ السـ

املؤسســـات الدوليـــة.

ـــاول  ـــدويل يح ـــع ال ـــول إن املجتم ـــن الق ـــام، يك ويف الخت
ـــة  ـــدادات الغذائي ـــر اإلم ـــان توف ـــده لض ـــارى جه ـــذل قص ب
للعـــامل، بيـــد أن احتـــواء األزمـــة ســـيتوقف عـــى عاملـــن 
ـــر الســـلع  ـــة لتصدي ـــود العاملي ـــف القي حاســـمن، وهـــا تخفي
ـــأن  ـــاق بش ـــى اتف ـــكو ع ـــة موس ـــب موافق ـــة، إىل جان الرزاعي

ـــة. ـــواق الدولي ـــة إىل األس ـــادرات األوكراني ـــور الص عب
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