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السيـــاق
علــى الرغــم مــن ارتــكاز الحضــارة المصريــة تاريخيــاً علــى
الزراعــة ،إال أن مصــر تواجــه حاليً ــا تحديً ــا حقيقيً ــا لتوفيــر
الغــذاء لمواطنيهــا الذيــن يتزايــد عددهــم بســرعة ،فضـ ًـا
عــن التصــدي لظاهــرة صعوبــة وصــول الغــذاء ألفــراد
المجتمــع المصــري .وتعــد مصــر مــن البلــدان األكثــر
اســتيرادً للغــذاء ،حيــث تســتورد مصــر حاليــاً أكثــر مــن
نصــف محاصيلهــا األساســية مــن الــدول األخــرى ،وهــو
األمــر الــذي يعرقــل األمــن الغذائــي المصــري فــي ضــوء
النمــو الســكاني المتســارع ،والــذي مــن المتوقــع أن يصل

إلــى  ١٥٠مليــون فــرد بحلــول عــام  .٢٠٥٠وفــي ضــوء مــا
تقــدم ،حرصــت مصــر علــى صياغــة االســتراتيجية القوميــة
للســكان والتنميــة والتــي تهــدف إلــى االرتقــاء بنوعيــة
حيــاة المواطــن مــن خــال تحقيــق التــوازن بيــن عــدد
ســكانها ومواردهــا الطبيعيــة الســيما نصيــب الفــرد مــن
الميــاه واألراضــي الزراعــة والطاقــة وذلــك لضمــان عــدم
تأثــر مواطنيهــا ســلباً فــي حــال وصــول عــدد الســكان
للزيــادة المتوقعــة.

تعريف المشكلة
شــهدت مصــر سلســلة مــن الصدمــات االقتصاديــة
واالجتماعيــة خــال العقــد الماضــي ،بــدءً ا مــن ثــورة
ينايــر  ٢٠١١والتبعيــات اإلقتصاديــة لهــا والتــي تســببت فــي
انخفــاض مســتوى الدخــل وارتفــاع معــدالت الفقــر،
ً
وصــوال إلــى تعويــم الجنيــه المصــري وانخفــاض قيمتــه
فــي عــام  ٢٠١٦والــذي أدى إلــى ارتفــاع أســعار المــواد
الغذائيــة .ونظــرً ا ألن مصــر بلــد مســتورد للســلع

األمن الغذائي في مصر نحو استدامة وصول الغذاء للجميع

خاصــة القمــح والــذرة – فــإن النظــام
ً
األساســية -
الغذائــي الوطنــي يظــل عرضــة لعــدم اســتقرار األســعار
العالميــة لتلــك الســلع األساســية .للتصــدي بشــكل
مالئــم لهــذا التهديــد الوشــيك الســتقرار األمــن الغذائي،
يجــب معالجــة األســباب الجذريــة والتحديــات التاليــة التــي
تواجههــا مصــر حاليً ــا:
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1 .ارتفــاع معــدل النمــو الســكاني :يأتــي النمــو
الســكاني الســريع فــي البــاد علــى رأس قائمــة
األســباب الجذريــة التــي تهــدد اســتقرار األمــن
الغذائــي فــي مصــر .فقــد بلــغ وســيطعــدد المواليــد
 ٣،١مولــودً ا فــي عــام  ،٢٠٢٠بمتوســطحجــم ســكاني
حوالــي  ١٠١مليــون نســمة فــي مصــر.
2 .الحصــول علــى الغــذاء وتوفيــره :ال تــزال قضيــة
الحصــول علــى الغــذاء والقــدرة علــى تحمــل تكلفتــه
تمثــل ً
عبئــا ثقيــا علــى األســر المصريــة ذات الدخــل
المنخفــض .وفــي ظــل الزيــادة الكبيــرة والمفاجئــة
فــي أســعار المــواد الغذائيــة ،تضطــر األســر إلــى
تعديــل خياراتهــا الغذائيــة لتتماشــى مــع دخلهــا
المحــدود ومــع ارتفــاع األســعار.
3 .تغيــر المنــاخ :يمثــل تغيــر المنــاخ تهديــدً ا خطيــرً ا
الســتدامة األمــن الغذائــي فــي مصــر ،وذلــك لتأثيــره
بشــكل مباشــر علــى ًكل مــن سلســلة التوريــد
الغذائــي واإلنتاجيــة الزراعيــة .ولذلــك فــإن اســتمرار
التصحــر والتحضــر علــى حســاب األراضــي الزراعيــة
إلــى جانــب نــدرة الميــاه وجفــاف األراضــي وتداعيــات
ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر يفرضــون تحديــات
شــديدة علــى األمــن الغذائــي فــي مصــر.
4 .هــدر الغــذاء :يشــكل هــدر الغــذاء تحديً ــا اقتصاديً ــا
ً
فوفقــا
وغذائيً ــا آخــر لألمــن الغذائــي فــي مصــر.
لمنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة (الفــاو)،
تبلــغ تكلفــة الفاقــد والمهــدر مــن األغذيــة فــي
الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا أكثــر مــن  ٦٠مليــار
ً
فضــا عــن وصــول نفايــات الفواكــه
دوالر أمريــي،
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والخضــروات إلــى  ٪٥٥مــن اإلنتــاج الســنوي لهمــا.
أمــا بخصــوص الفاقــد والمهــدر مــن األغذيــة فــي
مصــر ،فــإن اإلحصائيــات كشــفت أن كل مصــري فــي
ً
كيلوجرامــا مــن الطعــام
المتوســط يتخلــص مــن ٥٠
ً
فضــا عــن تخلصــه بنســبة أكبــر مــن
كل عــام،
العطــل
األطعمــة خــال المناســبات الخاصــة مثــل ُ
الرســمية واألعيــاد.
5 .السياســات الزراعيــة :تؤثــر السياســات الزراعيــة
فــي البــاد علــى اســتدامة األمــن الغذائــي فــي
مصــر .فقــد كان لبرنامــج اإلصــاح الهيكلــي الــذي
تــم تقديمــه فــي عــام  ١٩٩١أثــر مباشــر علــى اإلنتــاج
الزراعــي مــن خــال منــح المزارعيــن الحــق فــي زراعــة
مــا يرونــه مناســباً ،وهــو األمــر الــذي أدى إلــى تفاقــم
مشــكلة األمــن الغذائــي .فقــد أدت تلــك السياســات
إلــى زيــادة إنتــاج محصــول األرز ،وهــو محصــول
يســتهلك الكثيــر مــن الميــاه ،ممــا أدى إلــى تفاقــم
مشــكلة نــدرة الميــاه الموجــودة مســبقا .عــاوة علــى
ارتباطــا
ً
ذلــك ،فــإن األمــن القومــي المصــري يرتبــط
ً
وثيقــا بزراعــة القمــح الــذي يســتخدم فــي إنتــاج خبــز
القمــح المدعــم مــن الدولــة ،ممــا يتطلــب توفيــر
القمــح بكميــات كبيــرة لســد احتياجــات المواطنيــن.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن مصــر انتجــت فــي ،٢٠١٧\٢٠١٦
 ٨,١مليــون طــن متــري مــن القمــح و اســتوردت مــا
يقــرب مــن  ١١,٤مليــون طــن متــري لتلبيــة احتياجــات
االســتهالك القومــي .وفــي ضــوء التزايــد الســكانى
ســالف الذكــر ،فــأن مــن المتوقــع أن تزيــد معــدالت
اســتهالك القمــح والــذي بمقتضــاه ســيرفع
معــدالت اســتهالكه لتلبيــة االحتياجــات الزائــدة .
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السياسات البديلة
ولتعزيــز جهــود الدولــة المصريــة إلطعــام مواطنيهــا،
تهــدف السياســات البديلــة التاليــة إلــى معالجــة األســباب
الجذريــة والتحديــات المذكــورة أعــاه مــن أجــل الحفــاظ
علــى اإلمــدادات الغذائيــة بأفضــل الطــرق :
1.اعتمــاد األدوات التكنولوجيــة المتقدمــة :يمكــن
تصميــم منصــات مختلفــة مــن خــال اســتخدام
الــذكاء االصطناعــي لربــط المســتودعات والبنيــة
التحتيــة اللوجســتية لتمكيــن المنتجيــن مــن خفــض
التكاليــف وتوســيع عملياتهــم ،فضـ ًـا عــن اســتخدام
التكنولوجيــا لميكنــة أنظمــة الــري .عــاوة علــى
ذلــك ،فــإن اســتخدام علــم البيانــات وتحليــل البيانــات
الضخمــة ســيؤدي إلــى ظهــور شــكل جديــد مــن
الزراعــة المعــروف باســم «الزراعــة الذكيــة» التــي
تســتخدم البيانــات الخاصــة بالموقــع الزراعــي وإدارة
المــوارد.
2.الحــد مــن هــدر الطعــام :يجــب الحــد مــن الفاقــد
والمهــدر مــن األغذيــة طــوال سلســلة اإلنتــاج
الغذائــي بمــا فــي ذلــك مرحلتــي مــا قبــل الحصــاد
ومــا بعــده .ومــن الضــروري ً
أيضــا زيــادة الوعــي
وتقديــم التوجيــه بشــأن آليــات الحــد مــن الهــدر
بيــن المزارعيــن والتجــار والمســتهلكين ومديــري
المطاعم/الفنــادق وغيرهــم مــن المعنييــن بهــذا
الشــأن .أخيــرً ا ،فــإن إنشــاء بنــوك الطعــام ومعاقبــة
الكيانــات الكبيــرة علــى إهــدار الطعــام الصالــح لــأكل
مــن شــأنه أن يخلــق بيئــة عامــة حريصــة علــى الحــد
مــن هــدر الطعــام.
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4.بنــاء شــراكات بيــن المجلــس القومــى للســكان
والجهــات الفاعلــة لتصميــم وجبــات غذائيــة
منخفضــة التكلفــة وعاليــة القيمــة :مــن المهــم
ان يتــم بنــاء شــراكات وخلــق فــرص للتعــاون مــع
الجهــات الوطنيــة التــي تعمــل علــى مســتوى الصحــة
العامــة .فعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،يمكــن أن
يســاهم المعهــد القومــي للتغذيــة فــي تصميــم
وجبــات تلتــزم بمعايير الســامة الغذائيــة وذات قيمة
غذائيــة عاليــة بأقــل تكلفــة .ويمكــن أن تســتهدف
الوجبــات الصحيــة أطفــال المــدارس فــي المناطــق
األكثــر فقــراً والتــي تعانــى مــن عــدم اســتدامة
ً
فضــا عــن توزيــع تلــك الوجبــات
المــواد الغذائيــة،
علــى النســاء مــن األســر ذات الدخــل المنخفــض.
فرصــا للشــراكة
ً
فمــن شــأن هــذه المبــادرة أن تخلــق
مــع الجهــات الفاعلــة كمنظمــة الصحــة العالميــة
ومنظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم المتحــدة
(الفــاو) ،والهيئــة القوميــة لســامة الغــذاء.

3.بنــاء قــدرة المزارعيــن علــى التحمــل والمقاومــة
مــن خــال تحســين مهــارات الوقايــة وإدارة
األزمــات :هنــاك حاجــة إلــى صياغــة اســتراتيجية
وطنيــة للتخفيــف مــن اآلثــار المترتبــة علــى التغيــر
المناخــي ،والتــي يمكــن أن تبنــى علــى خمــس عناصــر
رئيســية؛  )١إنشــاء نظــام مســتدام الســتخدام الميــاه
والــري؛  )٢إنشــاء نظــام مســتدام إلدارة المحاصيــل
والتربــة؛  )٣إنشــاء نظــام مســتدام إلدارة الثــروة
الحيوانيــة؛  )٤زيــادة وعــي المزارعيــن أصحــاب الحيازات
الصغيــرة وتمكينهــم مــن المعرفــة والوصــول إلــى
الخدمــات الماليــة المختلفــة العتمــاد أدوات وتقنيــات
تخفيــف ومواجهــة آثــار التغيــر المناخــي عليهــم؛
 )٥دعــم تنويــع ســبل العيــش للفئــات األكثــر عرضــة
لــأذى مــن التغيــر المناخــي وذلــك مــن خالل تشــجيع
صغــار المزارعيــن علــى القيــام ببعــض األنشــطة
االقتصاديــة غيــر الزراعيــة لتنويــع مصــادر الدخــل.
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االستنتاجات والتوصيات
البدائــل السياســية الســالف ذكرهــا توفــر حلـ ً
ـوال قصيــرة
إلــى متوســطة وطويلــة المــدى لتحــدي األمــن الغذائــي
فــي مصــر .وبعــد تمعــن فــي البدائــل السياســية
المختلفــة ،وُ ِجــد أن سياســة الحــد مــن هــدر الطعــام فــي
جميــع مراحــل سلســلة اإلنتــاج الغذائــي هــي الحــل األكثــر
مالءمــة تقنيً ــا واقتصاديً ــا للحــد مــن مشــكلة األمــن
الغذائــي فــي مصــر ،نظــراً لمردوديتهــا االقتصاديــة مــن
تقليــل هــدر الطعــام وإعــادة توزيــع فائــض الغــذاء وخلــق
فــرص عمــل جديــدة .هــذا باإلضافــة إلــى توافــر المعرفــة
الفنيــة لتفعيــل هــذه السياســة مــن خــال االســتفادة
المعرفيــة مــن مشــروع مماثــل تقــوم بتنفيــذه منظمــة
األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم المتحــدة (الفــاو) بشــأن
الحــد مــن هــدر الطعــام .1فــي هــذا الصــدد ،نقتــرح وضــع
اســتراتيجية وطنيــة ترتكــز علــى ســبعة أبعــاد:
1 .بنــاء قــدرات المزارعيــن والتجــار علــى الطــرق المثلــى
لحصــاد المحاصيــل و تغليفهــا وتخزينهــا.
 2 .توفيــر الدعــم علــى أســعار المبيــدات لتقليــل هــدر
المحاصيــل بســبب األمــراض واآلفــات الحشــرية.

4 .إنشــاء وحــدات تجفيــف لتمكيــن المزارعيــن مــن
تجفيــف محاصيلهــم (مثــل الطماطــم المجففــة
بالشــمس والزبيــب) وبيعهــا بســعر أعلــى ،وهــو
األمــر الــذي ســيؤدي إلــى تقليــل الفاقــد الــذي يحــدث
عندمــا ُتتــرك المحاصيــل فــي الحقــل فــي انتظــار
زيــادة أســعارها.
5 .إنشــاء بنــوك الطعــام (أو تشــجيع البنــوك الموجودة)
وتشــجيع محــات الســوبر ماركــت والفنــادق
والمطاعــم وربمــا األفــراد علــى التبــرع بغذائهــم
الفائــض ليتــم توصيلــه إلــى األســر المحرومــة.
6 .رفــع مســتوى الوعــي وزيــادة تثقيــف المســتهلكين
مــن خــال الحمــات اإلعالميــة علــى ســبيل المثــال-حــول مشــكلة فقــد وهــدر الغــذاء والطــرق الممكنــة
للحــد منهــا.
7 .وضــع عقوبــات علــى هــدر الطعــام وتنفيذ سياســات
مثــل الضرائــب الموجهــة نحــو تقليــل هــذا الهدر.

 3 .تحســين طــرق نقــل المحاصيــل مــن خــال اســتخدام
صناديــققويــةذاتفتحــاتللتهويــةوشــاحناتمبــردة.

 1تــم تنفيــذ مشــروع “الحــد مــن الفاقــد والمهــدر من األغذية وتطوير سلســلة القيمة لتحقيق األمن الغذائــي في مصر” بيــن عــام  ٢٠١٥و  ٢٠١٩بالتعاون
بيــن منظمــة األغذيــة والزراعــة (الفــاو) ووزارة الزراعــة واســتصالح األراضــي .يهــدف هــذا المشــروع إلــى الحــد مــن هــدر الغــذاء مــن خــال التركيز على
الطماطــم والعنــب فــي مناطــق النوبارية والشــرقية .شــمل هذا التعاون أنشــطة مثل بنــاء القدرات لمختلف الجهــات الفاعلة ،الحمــات اإلعالمية،
.إنشــاء وحــدات معالجــة لتجفيــف المحاصيل وإنشــاء وحدة رصد وتقييــم الفاقد والمهدر مــن األغذية
«جميع المراجع األكاديمية المشار إليها في هذا الموجز يمكن الرجوع إليها في ورقة السياسات»
ملتقى السياسات العامة  -كلية الشئون الدولية و السياسات العامة بالجامعة األمريكية بالقاهرة
https://gapp.aucegypt.edu/public-policy-hub
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