
2016





الشرق األدنى وشمال إفريقيا
نظرة إقليمية عامة حول انعدام األمن الغذائي

اإلدارة المستدامة للمياه في الزراعة 
شرط أساسي للقضاء على الجوع والتكيف مع التغير المناخي

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
القاهرة ، 2017 

2016



 

 

االقتباس المطلوب:

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة. 2017. الشرق األدنى وشمال إفريقيا  - نظرة إقليمية عامة حول 
انعدام األمن الغذائي: اإلدارة المستدامة للمياه في الزراعة شرط أساسي للقضاء على الجوع والتكيف مع التغير 

المناخي، 2016  . القاهرة. 39



 iv مقدمة   

v  شكر وتقدير  

vi 	 	 قائمة األشكال البيانية والجداول والمربعات	

vii 	 	 	 	 اختصارات الدول واألقاليم	

 1 القسم األول 
انعدام األمن الغذائي: إنتشاره واتجاهاته 

 4 القسم الثاني  
الركائز األربع األساسية لألمن الغذائي والتغذية 

 16 القسم الثالث  
االلتزام بالسياسات والخبرات في القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي      

والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة )الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة( : التركيز على المياه وتغير المناخ

30 		 المراجع	

قائمة املحتويات



iv

اســتعرضت النســخة األولــى مــن التقريــر "نظــرة إقليميــة عامــة حــول انعــدام األمــن الغذائــي فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا"، والــذي 
ُأطلــق عــام 2015، التقــدم الــذي أنجــزه اإلقليــم لتحقيــق أهــداف األلفيــة للتنميــة. أمــا هــذه النســخة الثانيــة مــن هــذا التقريــر اإلقليمــي، فتتزامــن 
مــع تبنــي جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة وأهــداف التنميــة المســتدامة الســبع عشــرة، إلــى جانــب اتفاقيــة مكافحــة التغيــر المناخــي التــي تــم 

التوصــل إليهــا خــال الــدورة الحاديــة والعشــرين لمؤتمــر األطــراف التــي عقــدت فــي باريــس.

ولذلــك، يأخــذ التقريــر هــذا الســياق بعيــن االعتبــار، ويولــي اهتمامــًا خاصــًا بوضــع انعــدام األمــن الغذائــي مــن حيــث االســتدامة، وتحديــدًا 
الهــدف الثانــي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي يســعى إلــى القضــاء علــى الجــوع وتوفيــر األمــن الغذائــي والتغذيــة المحّســنة وتعزيــز الزراعــة 
المســتدامة. وفــي مســعًى مــن التقريــر لتحليــل وضــع انعــدام األمــن الغذائــي فــي إقليــم الشــرق االدنــى وشــمال أفريقيــا، فإنــه يســتخدم مؤشــر مــدى 
انتشــار نقــص التغذيــة وتجربــة انعــدام األمــن الغذائــي، وهمــا المؤشــران اللــذان تــم االتفــاق عليهمــا لتتبــع تحقيــق الهــدف الفرعــي 2.1 مــن الهــدف 

الثانــي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.

وبشــكل عــام، ســجلت دول إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا تقدمــًا ثابتــًا مــن حيــث تحســين األمــن الغذائــي والتغذيــة مقارنــة ببدايــة العقــد 
الحالــي، فقــد ارتفــع معــدل إنتــاج األغذيــة، وشــهد انتشــار نقــص التغذيــة والفقــر انحســارًا، إلــى جانــب خفــض انتشــار التقــزم وفقــر الــدم. ورغــم 
ذلــك، فقــد شــهد وضــع األمــن الغذائــي والتغذيــة تدهــورًا كبيــرًا منــذ عــام 2012، وارتفعــت معــدالت انتشــار نقــص التغذيــة وأعــداد األشــخاص 
الذيــن يعانــون منهــا. وأظهــر التقييــم األول الــذي أجرتــه منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة )الفــاو( باســتخدام بيانــات مقيــاس انعــدام األمــن 
الغذائــي أن اإلقليــم يعانــي مــن ارتفــاع نســبة األشــخاص الذيــن يواجهــون تحديــات متوســطة وشــديدة فــي الوصــول إلــى الغــذاء، وال يســبقه فــي 

ذلــك إال دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى. 

وُيعــزى التدهــور فــي وضــع األمــن الغذائــي فــي اإلقليــم بشــكل كبيــر إلــى انتشــار النزاعــات واألزمــات التــي طــال أمدهــا. وعلــى وجــه 
الخصــوص، فقــد تزايــدت حــدة األزمــة الســورية خــال الفتــرة 2015-2016، مــا تــرك أكثــر مــن نصــف الســكان بحاجــة للمســاعدات الغذائيــة 
وتســبب فــي لجــوء أكثــر مــن 4.8 مليــون شــخص، معظمهــم إلــى الــدول المجــاورة. وتشــهد أعــداد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن 

الغذائــي والنازحيــن تزايــدًا كذلــك فــي كل مــن العــراق واليمــن. 

لــى جانــب النزاعــات واألزمــات، يشــير التقريــر إلــى نــدرة الميــاه والتغيــر المناخــي بوصفهمــا التحديــان األساســيان أمــام تحقيــق الهــدف  واإ
الثانــي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. وتعتبــر نــدرة الميــاه العامــل األساســي الــذي يعيــق اإلنتــاج الزراعــي فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال 
أفريقيــا، كمــا تعــد الســبب األساســي العتمــاد اإلقليــم علــى اســتيراد األغذيــة. ويبنــي التقريــر علــى األدلــة المتراكمــة فــي إطــار مبــادرة نــدرة الميــاه 
فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا التــي تبيــن أنــه مــن المتوقــع أن يؤثــر التغيــر المناخــي علــى األبعــاد األربعــة الخاصــة باألمــن الغذائــي؛ 
أال وهــي توفــر الغــذاء، والقــدرة علــى الحصــول عليــه، واســتقراره واســتخدامه. وســتظهر معظــم تأثيــرات التغيــر المناخــي مــن خــال قطــاع الميــاه.

وتؤكــد النظــرة اإلقليميــة كذلــك علــى ضــرورة وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات لتحقيــق اإلدارة المســتدامة للمــوارد المائيــة والتكيــف مــع تأثيــرات 
التغيــر المناخــي علــى قطاعــي الميــاه والزراعــة. ويوثــق التقريــر العديــد مــن التجــارب اإليجابيــة فــي اإلدارة المســتدامة لمــوارد الميــاه والتكيــف مــع 
نتاجيتهــا،  التغيــر المناخــي فــي اإلقليــم. كمــا ُيســلط الضــوء علــى أهميــة تســريع وتيــرة االســتثمارات الراميــة إلــى تحســين كفــاءة اســتخدام الميــاه واإ

فضــا عــن الحاجــة إلحــداث تحــول فــي أنمــاط زراعــة المحاصيــل واالتجــاه نحــو محاصيــل أقــل اســتهاكًا للميــاه.

ويســتعرض التقريــر عــددًا مــن الخيــارات األساســية األخــرى للتكيــف مــع آثــار التغيــر المناخــي علــى قطاعــي الميــاه والزراعــة، بمــا فــي ذلــك 
الحاجــة إلــى وضــع إجــراءات الحمايــة االجتماعيــة وتنفيذهــا لبنــاء قــدرة المزارعيــن علــى الصمــود فــي وجــه األحــداث المتطرفــة، والحــد مــن الفاقــد 

الغذائــي واالرتقــاء بمســتوى سياســات التبــادل التجــاري. 

ويركــز هــذا التقريــر علــى أهميــة بنــاء قاعــدة قويــة لألدلــة، بهــدف تقييــم أثــر التغيــر المناخــي علــى األمــن الغذائــي والوصــول إلــى التكيــف 
المناســب والمــرن إلجــراءات التكيــف المائــي والسياســات الزراعيــة. كمــا يدعــو إلــى تعزيــز التعــاون اإلقليمــي لمواجهــة التحديــات الكبيــرة التــي 
تفرضهــا نــدرة الميــاه وتغيــر المنــاخ، والبنــاء علــى اإلرادة السياســية القويــة التــي عبــر عنهــا القــادة السياســيون فــي اإلقليــم، إلــى جانــب البنــاء 

علــى التجــارب اإليجابيــة فــي العديــد مــن الــدول.

وتقــدم منظمــة الفــاو الدعــم بالفعــل لــدول اإلقليــم بهــدف االرتقــاء بمســتوى إدارة مواردهــا المائيــة فــي إطــار "المبــادرة اإلقليميــة لنــدرة الميــاه"، 
والتــي تبنتهــا جامعــة الــدول العربيــة. وقــد حــان الوقــت لبنــاء إطــار سياســاتي متكامــل وتنفيــذه لتحقيــق الهــدف الثانــي مــن أهــداف التنميــة 

المســتدامة والتكيــف مــع التغيــر المناخــي. 

عبدالسالم ولد أحمد
المدير العام المساعد والممثل اإلقليمي

المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال إفريقيا

مقدمــــــة
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أعــد تقريــر النظــرة اإلقليميــة العامــة حــول انعــدام األمــن الغذائــي فــي الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا عــن طريــق المكتــب اإلقليمــي للشــرق األدنــى 
وشــمال أفريقيــا التابــع لمنظمــة األغذيــة والزارعــة لألمــم المتحــدة )الفــاو(، وتحــت إشــراف الســيد عبــد الســام ولــد أحمــد، الممثــل اإلقليمــي للشــرق 
األدنــى وشــمال أفريقيــا. كمــا تضمنــت هــذه النســخة العديــد مــن النصائــح والمدخــات التــي قدمهــا محمــد اوظاهــر، الخبيــر االقتصــادي فــي 
النظــم الغذائيــة، وبيــرو توماســو بيــري، مســؤول البرامــج والتخطيــط. وتولــى محمــد بــري، الخبيــر اإلحصائــي مســؤولية ضمــان الجــودة. وأشــرف 
علــى فريــق البحــث والتحليــل وكتابــة التقريــر شــيري أجيميــان مستشــارة منظمــة الفــاو، فيمــا قدمــت الخبيــرة االقتصاديــة إيشــن تيليوغلــو ومســؤولة 
التغذيــة فاطمــة هاشــم مســاهمات أساســية إلغنــاء المحتــوى الفنــي، إلــى جانــب الدعــم الــذي قدمــه كل مــن مســؤولة التنميــة الريفيــة داليــا أبــو 
الفتــوح وخبيــرة الصناعــات الزراعيــة والبنيــة التحتيــة جينيفــر ســموالك. وقــدم الســيد عزيــز البحــري، كبيــر مســؤولى التجــارة واألمــن الغذائــي 

مدخــات هامــة وأساســية فــي القســم الثالــث مــن هــذا التقريــر.

وقــد ســاهم العديــد مــن موظفــي المكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الفــاو فــي القاهــرة ومــن مقرهــا الرئيســي فــي رومــا فــي هــذا التقريــر، حيــث قدمــوا 
مدخــات فنيــة وماحظــات ونصائــح. وهــؤالء هــم موظفــون مــن إدارة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، بإشــراف المديــر العــام المســاعد 
كوســتاس ســتاموليس، وبدعــم خــاص مــن كارلــو كافييــرو وبييــرو كونفورتــي مــن وحــدة اإلحصــاءات، ومــوالت ديميكــي وأريــج الجعفــري مــن فريــق 
تحليــل قــرارات السياســة الخاصــة باألغذيــة والزراعــة، وروب فــوس مديــر وحــدة االقتصــاد الزراعــي، باإلضافــة إلــى المراجعــة القيمــة والدعــم 
الــذي قدمــه رشــاد الخفاجــي مــن مكتــب المديــر العــام وماريــو لوبتكيــن، مديــر مجلــس المنظمــة. ويشــمل كذلــك المســؤولين الفنييــن فــي المكتــب 
اإلقليمــي، وهــم بــاوال أنتــون، ودانيــال دايــل، ودوســت محمــد، وفــوزي كراجــه، وفافيــا لورنــزون، وألفريــدو إمبيليــا، ومليكــة مارتينــي، وآنــا بيــزارو، 

وبيليانــا ريدويفيتــش، وماركــوس تيبــو، وشــكيب زواغــي.

وســاهم مديــر إدارة المعرفــة مجــدي لطيــف، وبمســاعدة مــن عصــام عــازوري ومريــم حســنين وأشــرف ســعيد، فــي تنســيق نشــر هــذه الوثيقــة 
بدعــم مشــكور مــن باتريشــيا باســكاو، مــن مكتــب التعــاون واالتصــال المؤسســي. وتولــى تــوم هنــت وهالــة حافــظ تحريــر التقريــر وتدقيــق الطباعــة.

شكـر وتقــدير
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الشكل البياني 1: انتشار نقص التغذية 2016-1990

المصدر: إحصاءات الفاو، 2016

الشكل البياني 2: عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية 2016-1990

المصدر: إحصاءات الفاو، 2016

المربــع 1: اســتنتاجات فتــرة مراقبــة األهــداف اإلنمائيــة لأللفية/مؤتمــر القمــة العالمــي 
لألغذيــة علــى  مســتوى األقاليــم الفرعيــة2

تختلــف مســتويات نقــص التغذيــة واتجاهاتهــا اختافــًا كبيــرًا مــن دولــة 
ألخــرى فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا، وينطبــق األمــر كذلــك 
علــى أقاليمــه الفرعيــة؛ إذ ُيظهــر اإلقليــم الفرعــي الــذي يضــم دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي واليمــن انخفاضــًا طفيفــًا فــي مــدى انتشــار نقــص 
التغذيــة، رغــم ارتفــاع أعــداد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الجــوع فيــه، 
ويرجــع ذلــك أساســًا إلــى الحالــة الخطيــرة لألمــن الغذائــي فــي اليمــن.

 أمــا الشــرق األدنــى، وهــو اإلقليــم الفرعــي الــذي يضــم أكبــر عــدد مــن 
الســكان فــي المنطقــة، فقــد شــهد ارتفاعــًا كبيــرًا فــي معــدل انتشــار نقــص 
التغذيــة؛ إذ ارتفعــت النســبة فيــه مــن 5 بالمائــة فــي الفتــرة 1990-

1999 إلــى أكثــر مــن 8 بالمائــة فــي الوقــت الحاضــر. ويضــم اإلقليــم 
كذلــك أكبــر عــدد مــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة، 
والذيــن يصلــون لنحــو 23 مليــون شــخص، أي مــا يعــادل 70 بالمائــة 
مــن إجمالــي عــدد مــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة فــي اإلقليــم بأكملــه. 
التغذيــة  نقــص  انتشــار  نســبة  انخفضــت  المقابلــة،  الجهــة  فــي 
كبيــر  بشــكل  التغذيــة  نقــص  مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص  وعــدد 
فــي  نجــح  الــذي  الوحيــد  اإلقليــم  وهــو  العربــي،  المغــرب  إقليــم  فــي 
تحقيــق هــدف الحــد مــن الجــوع ضمــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة. 

ــى  ــرق األدن ــي الش ــي ف ــن الغذائ ــدام األم ــول إنع ــة ح ــة عام ــرة إقليمي ــاو، 2015. نظ الف  2
 http://www.fao.org/3/a-i4644a.pdf أفريقيــا.  وشــمال 

القسم األول: انعدام األمن الغذائي: إنتشاره واجتاهاته 

التقــدم المنجــز واالنتكاســات فــي جهــود مكافحــة 
الجــوع فــي دول إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال 
أفريقيــا: تجربــة تحقيــق األهــداف اإلنمائية لأللفية  

كبــرى  أولويــة  أفريقيــا  وشــمال  األدنــى  الشــرق  إقليــم  أولــى  لطالمــا 
لألمــن الغذائــي. ويعــود ذلــك إلــى إدراكــه الدائــم لمــدى هشاشــة مــوارده 
الطبيعية، وعدم االســتقرار الذي يمكن أن ينتج عن االعتماد المفرط 
علــى اســتيراد الغــذاء. واســتثمرت دول اإلقليــم فــي تطويــر مواردهــا 
نتاجهــا مــن الغــذاء، كمــا دعمــت بســخاء المــواد الغذائيــة  مــن الميــاه واإ

األساســية لضمــان توفــر الغــذاء وســهولة الحصــول عليــه. 
ونتيجــة لذلــك، نجحــت جميــع دول اإلقليــم )باســتثناء الــدول األقــل 
تطــورًا فيــه( حتــى وقــت قريــب، فــي اإلبقــاء علــى معــدل انتشــار نقــص 
التغذيــة فــي مســتويات تقــارب تلــك الموجــودة فــي الــدول المتقدمــة. 
هــي   ،)19 أصــل  )مــن  دولــة1   12 نجحــت  فقــد  عــام،  وبشــكل 
الجزائــر، مصــر، إيــران )الجمهوريــة االســامية(، األردن، الكويــت، 
الســعودية، تونــس، واإلمــارات  المغــرب، ُعمــان،  لبنــان، موريتانيــا، 
الجــوع ضمــن  علــى  القضــاء  هــدف  تحقيــق  فــي  عــام 2015  فــي 
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة. فيمــا نجحــت كل مــن الكويــت وُعمــان فــي 
تحقيــق هــدف مؤتمــر القمــة العالميــة للغــذاء والخــاص بتقليــص عــدد 
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي بمعــدل النصــف.

ورغــم بقــاء معــدل انتشــار نقــص التغذيــة بشــكل عــام فــي اإلقليــم 
بيــن  كبيــرة  تفاوتــات  هنالــك  أن  إال  بكثيــر،  العالمــي  المعــدل  دون 
األقاليــم الفرعيــة وبيــن الــدول، أي بيــن الــدول الغنيــة بالنفــط، وخاصــة 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وبيــن الــدول التــي ال تمتلــك أي مــوارد 
نفطيــة. وتنعكــس هــذه التفاوتــات الكبيــرة كذلــك فــي آثــار النزاعــات 
واألزمــات علــى دول بعينهــا، فحالــة األمــن الغذائــي فــي ســوريا التــزال 
محــط قلــق بالــغ، وكذلــك هــو الحــال فــي الــدول المجــاورة لهــا التــي 
اضطــرت الــى اســتيعاب أكثــر مــن مليونــي الجــئ ســوري. وفــي هــذا 
الصــدد، فــإن العــراق، وليبيــا، واليمــن، باإلضافــة إلــى فلســطين ال تــزال 

فــي دائــرة الخطــر فيمــا يتعلــق باألمــن الغذائــي.
وبناء على ذلك لم يتمكن اإلقليم بشكل عام من تحقيق األهداف 
العالميــة المتعلقــة بالحــد مــن الجــوع بســبب النزاعــات واألزمــات. وفــي 
الحقيقــة، كان إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا هــو اإلقليــم الوحيــد 
بيــن األقاليــم كافــة فــي منظمــة الفــاو الــذي شــهد زيــادة فــي انتشــار 
معــدل نقــص التغذيــة فــي الفتــرة مــن 1990 وحتــى 2015 )الشــكل 
البيانــي 1(. يتــم قيــاس المؤشــر حســب متوســط يمتــد لثــاث ســنوات 
للحــد مــن آثــار األخطــاء المحتملــة فــي تقديــر إمــدادات الطاقــة الغذائية 
بســبب صعوبــات تتعلــق بعــدم القــدرة علــى احتســاب التفاوتــات فــي 

المخــزون الخــاص باألغذيــة الرئيســية بالشــكل المناســب.
الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا  إقليــم  وباســتثناء أفريقيــا، كان 
شــهد  الــذي  الفــاو  منظمــة  أقاليــم  مــن  الوحيــد  اآلخــر  اإلقليــم  هــو 
زيــادة فــي أعــداد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة، إذ 
العــدد  1990 و2015، فارتفــع  بيــن عامــي  تضاعفــت أعدادهــم 
مــن 16.5 مليــون فــي عــام 1990 إلــى 33 مليــون فــي 2015 

.)2 البيانــي  )الشــكل 

1 لــم تقــم البحريــن وقطــر بالمراقبــة، ولكــن تظهــر مؤشــرات المراقبــة غيــر المباشــرة أنهمــا 
نجحتــا فــي تحقيــق الهــدف 1 ج مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، أمــا بالنســبة لليبيــا، فلــم 

يتم تسجيل أي بيانات 

آسيا و املحيط الهادئ

آسيا و املحيط الهادئ
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اإلنمائيــة  األهــداف  مــن  األول  الهــدف  مــن 
لأللفيــة إلــى الهــدف الثانــي مــن أهــداف التنميــة 
 المســتدامة: مقيــاس تجربــة إنعــدام األمــن الغذائي

تعريف
يعــد جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة جــدول أعمــال عالمــي وشــامل 
ومتكامــل يتعهــد بعــدم التخلــي عــن أي شــخص. وفــي هــذا الصــدد، 
يتبنــى الهــدف الثانــي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وهــو القضــاء 
وتعزيــز  المحّســنة  والتغذيــة  الغذائــي  األمــن  وتوفيــر  الجــوع  علــى 
الزراعــة المســتدامة، منهجيــة مســتدامة تجــاه األمــن الغذائــي وتجــاه 
جهــود مواجهــة الجــوع. وتأخــذ هــذه المنهجيــة بعيــن االعتبــار األبعــاد 
األربعــة لألمــن الغذائــي؛ أال وهــي توفــر الغــذاء والقــدرة علــى الحصــول 

عليــه واســتقراره واســتخدامه.

الفــاو بمقيــاس  وعلــى مــدى عقديــن مــن الزمــن، اســتعانت منظمــة 
مــدى انتشــار نقــص التغذيــة لتتبــع األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة وأهــداف 
مؤتمــر القمــة العالميــة لألغذيــة المتصلــة بالجــوع. ويعــد مــدى انتشــار 
نقص التغذية مقياسًا لنسبة السكان الذين قد ال يستطيعون الحصول 
علــى مــا يكفــي مــن الطاقــة الغذائيــة، والتــي يتــم الحصــول عليهــا مــن 
والتركيبــة  واســتهاكه  الغــذاء  توفــر  حــول  الوطنيــة  البيانــات  خــال 
الســكانية. كمــا يقيــس نســبة الســكان الــذي يعانــون مــن نقــص حــاد 
فــي الغــذاء. ورغــم ذلــك، قــد يجــد األشــخاص أنفســهم فــي وضــع مــن 
انعــدام األمــن الغذائــي، لكنهــم يظلــون قادريــن علــى تلبيــة احتياجاتهــم 
مــن الطاقــة الغذائيــة، وذلــك مثــًا مــن خــال تنــاول األغذيــة األقــل 
ثمنــًا واألدنــى جــودة والغنيــة بالطاقــة، أو مــن خــال االســتغناء عــن 
احتياجــات أساســية أخــرى، وهــو مــا قــد يكــون لــه آثــار ســلبية علــى 

صحتهــم ورفاههــم بشــكل عــام. 
ولذلــك، ثمــة حاجــة لتوســيع نطــاق مجموعــة المؤشــرات التــي تتبــع 
الهــدف الثانــي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، بهــدف شــمول مختلــف 
أوجــه حالــة األمــن الغذائــي. ولتحقيــق هــذه الغايــة، تــم اســتخدام مــدى 
انتشــار انعــدام األمــن الغذائــي المتوســط والشــديد، الــذي يقــوم علــى 
دوليــًا  مقياســًا  بــات  والــذي  الغذائــي،  األمــن  انعــدام  تجربــة  مقيــاس 
متفقــًا عليــه لتتّبــع الهــدف الثانــي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة. يقــوم 
المقيــاس علــى ثمانيــة أســئلة ويهــدف إلــى قيــاس قــدرة الفــرد أو األســرة 
علــى الحصــول علــى الغــذاء. ويكــون مــدى انتشــار انعــدام األمــن 
الغذائــي هــو نســبة األفــراد أو األســر الــذي يواجهــون صعوبــة فــي 
الحصــول علــى الغــذاء، بنــاء علــى البيانــات التــي جــرى تجميعهــا مــن 
خــال المقابــات المباشــرة فــي إطــار "مشــروع صــوت الجوعــى" التابــع 
لمنظمــة الفــاو. ولمقيــاس تجربــة انعــدام األمــن الغذائــي أهميــة خاصــة 
لتتبــع الهــدف الفرعــي 2.1 مــن الهــدف الثانــي مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة، والــذي ينــص علــى القضــاء علــى الجــوع بحلــول عــام 
2030، وضمــان حصــول جميــع األشــخاص، وخاصــة الفقــراء منهــم 
واألشــخاص المعرضيــن للخطــر، بمــا فــي ذلــك األطفــال الرضــع، 

علــى الغــذاء الكافــي والمغــّذي علــى مــدار العــام. 
ويمكــن احتســاب مســتويات عــدة مــن معــدالت انتشــار انعــدام 
األمن الغذائي من خال هذا المقياس، تتراوح بين المتوسط والشديد 
مــن جهــة والشــديد فحســب مــن جهــة أخــرى، مــا يــدل علــى وجــود 
المتضرريــن. ويمكــن  الســكان  عواقــب مختلفــة ومتميــزة علــى رفــاه 
مقارنــة معــدالت انتشــار انعــدام األمــن الغذائــي بيــن الــدول والشــعوب. 
وســوف تتحقــق اإلمكانــات الكاملــة للمقيــاس عندمــا يتــم تطبيقــه فــي 
الدراســات المســحية التــي تغطــي أعــدادًا أكبــر مــن الســكان، مــا ُيتيــح 
إمكانيــة إجــراء تحليــات مفصلــة، حســب مســتوى الدخــل والجنــس 

والعمــر والعــرق وحالــة الهجــرة واإلعاقــة والموقــع الجغرافــي، وبالتالــي 
توفيــر دليــل حاســم ُيســّهل تحديــد الجماعــات األكثــر ضعفــًا مــن بيــن 

الســكان وتوجيــه القــرارات الخاصــة بالسياســات والتدخــات3. 
ويكّمــل المقيــاس المعلومــات التــي تــم تقديمهــا مــن خــال مــدى 
انتشــار نقــص التغذيــة. وفــي حيــن أنــه مــن المتوقــع أن ُيظهــر انتشــار 
نقــص التغذيــة وانتشــار انعــدام األمــن الغذائــي المتوقــع، والقائــم علــى 
المقيــاس )وباألخــص المســتويات الشــديدة(، توجهــات متشــابهة، فمــن 
المحتمــل أيضــًا أن يكــون عــدد األشــخاص الذيــن عانــوا مــن أي شــكل 
مــن أشــكال انعــدام األمــن الغذائــي أكبــر مــن ذلــك، وعلــى األرجــح 
هــو أكثــر بكثيــر مــن عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون نقــص التغذيــة. 
وفــي هــذا الصــدد، يوفــر المقيــاس معيــارًا مرجعيــًا عالميــًا مناســبًا 
لقيــاس مســتوى انعــدام األمــن الغذائــي. ويجــري اســتخدام مســتويين 
بأنهــا  توصــف  مســتويات  فيحــدد  األول  أمــا  للتصنيــف؛  مختلفيــن 
مســتويات انعــدام أمــن غذائــي "متوســطة أو أكثــر"، فيمــا يحــدد الثانــي 

مســتويات انعــدام األمــن الغذائــي "الشــديدة"4.

تجربــة انعــدام األمــن الغذائــي فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال 
أفريقيا

وفقــًا لمقيــاس تجربــة انعــدام األمــن الغذائــي، فقــد بلغــت نســبة انتشــار 
انعــدام األمــن الغذائــي الشــديد بيــن الســكان البالغيــن فــي إقليــم الشــرق 
األدنــى وشــمال أفريقيــا 9.5 بالمائــة فــي الفتــرة بيــن عامــي 2014 
و2015، أي ما يقدر بنحو 30.1 مليون شخص )الشكل البياني 3(.

الشكل البياني 3: مدى االنتشار الشديد لنقص التغذية ومقياس تجربة إنعدام األمن 
الغذائــي بيــن البالغيــن )15 عامــاً فمــا فــوق( فــي مناطــق مختــارة، وفــي إقليــم الشــرق 

األدنى وشــمال أفريقيا 2015-2014

المصدر: منظمة األغذية والزراعة، مشروع أصوات الجياع، 2016

ُســجلت أدنى تقديرات لحالة انعدام األمن الغذائي الشــديد في المغرب 
العربــي، إذ وصلــت إلــى 4.6 بالمائــة، فــي حيــن بلغــت نســبة انتشــاره 
فــي المشــرق 11.7 بالمائــة، ووصــل العــدد إلــى 22.3 مليــون شــخص 
فــي الفئــة العمريــة المرجعيــة )البالغيــن، 15 عامــًا فمــا فــوق(. كمــا بلــغ 
عــدد األشــخاص البالغيــن الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي 

http://www.fao.org/faostat/ الفــاو  إحصــاءات  بيانــات   .2016 الفــاو،   3
ــة،  ــات بشــكل ســنوي مــن 150 دول ــاو البيان ــة الف ــع منظم ar/#home  مالحظــة: تجم
كمــا أنهــا تشــجع المؤسســات التابعــة للحكومــات الوطنيــة علــى تبنــي مقيــاس تجربــة إنعــدام 

ــي ــن الغذائ األم
 FAO, 2013. Technical paper for reference on the Food  4
 Insecurity Experience Scale (FIES) survey, development of a
global standard for monitoring hunger worldwide. 2013
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الشــديد فــي المشــرق 74 بالمائــة مــن مجمــل األفــراد البالغيــن الذيــن 
عانــوا مــن ذلــك فــي جميــع أرجــاء اإلقليــم، وهــو مــا يشــير إلــى أن 
النزاعــات الممتــدة وواســعة االنتشــار كان لهــا تأثيــر كبيــر علــى تجربــة 

انعــدام األمــن الغذائــي5.

فــي  الشــديد  الغذائــي  األمــن  انعــدام  انتشــار  متوســط  بلــغ  وقــد 
أعلــى  نســبة  بالمائــة(   9.2( افريقيــا  وشــمال  األدنــى  الشــرق  إقليــم 
مــن المتوســط العالمــي، ولكنهــا أقــل مــن المتوســط فــي جميــع الــدول 
الناميــة، ممــا يعكــس مزيجــًا بيــن الــدول التــي تنعــم نســبيًا بحالــة مــن 
التــي  بالمائــة( والــدول  فــي المغــرب العربــي )4.6  الغذائــي  األمــن 
تعانــي مــن حالــة شــدة انعــدام األمــن الغذائــي فــي المشــرق )11.7 

بالمائــة( المتأثــرة بالنزاعــات التــي طــال أمدهــا.
الخاصــة  الغذائــي  األمــن  انعــدام  مقيــاس تجربــة  أرقــام  وتظهــر 
المتوســط والشــديد نمطــًا متماثــًا.  الغذائــي  انعــدام األمــن  بانتشــار 
علــى الرغــم مــن أن األرقــام كانــت أعلــى فــي هــذا اإلقليــم، وهــذا يعكــس 
التعريــف األوســع لحالــة انعــدام األمــن الغذائــي )الجــدول 1(. وقــد 
أظهــرت التقديــرات أن 31.4 بالمائــة مــن الســكان فــي إقليــم الشــرق 
األدنــى وشــمال افريقيــا بأكملــه يعانــون مــن حالــة انعــدام األمــن الغذائي 
الشــديد والمتوســط، وتعانــي دول المشــرق مــن أعلــى مســتويات انعــدام 
األمــن الغذائــي )بنســبة 37.6 بالمائــة( بينمــا ســجلت دول المغــرب 

العربــي أدنــى المســتويات )بنســبة 17.3 بالمائــة(.
المتوســط  المســتويين  فــي  الغذائــي  األمــن  انعــدام  انتشــار  كان 
والشــديد، والــذي تــم قياســه باســتخدام مقيــاس تجربــة انعــدام األمــن 
الغذائــي، أعلــى بقليــل فــي اإلقليــم مقارنــة مــع متوســط األقاليــم الناميــة. 
وكان أداء االقليــم الفرعــي لــدول المغــرب العربــي أعلــى مــن المتوســط 
مقارنــة باألقاليــم الناميــة بشــكل عــام، رغــم أن المقيــاس علــى مســتوى 
الــدول )ليبيــا، وموريتانيــا، والمغــرب(  إلــى أن بعــض  الــدول يشــير 
كانــت لديهــا معــدالت أعلــى مــن انعــدام األمــن الغذائــي مقارنــة مــع 
دول أخــرى )الجزائــر وتونــس(. تصــدر اإلقليــم الفرعــي لــدول المشــرق 
معــدل انعــدام األمــن الغذائــي فــي اإلقليــم، وكانــت دول مثــل العــراق 
والســودان وســوريا واليمــن مــن بيــن الــدول التــي ســجلت أعلــى معــدالت 
فــي العالــم، وهــو مــا يعكــس اآلثــار المدمــرة للنزاعــات المســتمرة فيهــا 
مجلــس  دول  يخــص  فيمــا  أمــا  والتغذيــة6.  الغذائــي  األمــن  علــى 
التعــاون الخليجــي واليمــن، فلــم تكــن المعلومــات مكتملــة، ألن الدراســة 
المســحية لــم تغــط دولتيــن )ُعمــان وقطــر(، فــي حيــن أدى النــزاع الــذي 

طــال أمــده فــي اليمــن إلــى زيــادة متوســط اإلقليــم الفرعــي.
وكمــا هــو الحــال فــي أقاليــم أخــرى، كان انعــدام األمــن الغذائــي فــي 
المســتويين المتوســط والشــديد أعلــى فــي اإلقليــم مقارنــة بمــدى انتشــار 
نقــص التغذيــة، والــذي تشــير التقديــرات إلــى بلوغــه نســبة 8.6 بالمائــة 
عــام 2015 )الفــاو، 2015(، وهــو مــا يشــير إلــى أن المســتويات 
المتوســطة مــن حالــة انعــدام األمــن الغذائــي تشــكل مشــكلة أساســية 

لنســبة كبيــرة مــن الســكان.

المصدر السابق.  5
 FAO, 2013. Technical paper for reference on the Food Insecurity  6
 Experience Scale (FIES) survey, development of a global
standard for monitoring hunger worldwide. 2013. http://www.
fao.org/fileadmin/templates/ess/voh/FIES_Technical_Paper_
 v1.1.pdf

 .

الجــدول 1: مــدى االنتشــار الشــديد والمتوســط إلنعــدام األمــن الغذائــي فــي مناطــق 
ــا 2015-2014 ــى وشــمال أفريقي ــم الشــرق األدن ــي إقلي ــارة، وف مخت

مدى االنتشار الشديد 
والمتوسط إلنعدام 

األمن الغذائي

العالم

19.9 العالم

المناطق المتقدمة  8.3

29.5 المناطق النامية 

إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا 31.4

17.3 المغرب العربي

37.6 المشرق

27.1 دول مجلس التعاون الخليجي واليمن

أفريقيا 49.0

58.7 شرق أفريقيا

51.8 غرب أفريقيا

24.0 شمال أفريقيا

42.5 جنوب أفريقيا

66.4 وسط أفريقيا

55.6 الدول األفريقية جنوب الصحراء 
الكبرى 

أمريكا الاتينية 20.3

20.3 أمريكا الاتينية

آسيا 23.3

26.5 جنوب آسيا

37.4 جنوب آسيا باستثناء الهند

19.8 جنوب شرق آسيا

29.7 غرب آسيا 

المصدر: منظمة األغذية والزراعة، مشروع أصوات الجياع، 2016
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يســتعرض هــذا القســم تطــور األمــن الغذائــي والتغذيــة وفــق الركائــز 
األربــع لألمــن الغذائــي؛ أال وهــي توفــر الغــذاء، والقــدرة علــى الحصــول 

عليــه، واســتقراره واســتخدامه.

توفر الغذاء
هــو  ثابــت  أســاس  وعلــى  الكلــي  المســتوى  علــى  الغــذاء  كفايــة  إن 
شــرط أساســي لتحقيــق األمــن الغذائــي وتحســين التغذيــة. تعبــر كفايــة 
كنســبة  الغذائيــة  الطاقــة  إمــدادات  عــن  الغذائيــة  الطاقــة  إمــدادات 
مــن احتياجــات الجســم مــن اإلمــدادات الغذائيــة الضروريــة ليعيــش 
الشــخص حيــاة صحيــة ونشــطة. يتــم احتســاب معــدل اإلمــداد اليومــي 
مــن الســعرات الحراريــة الســتهاك الغــذاء الخــاص بــكل دولــة أو إقليــم 
عــن طريــق اإلمــدادات الغذائيــة المقــدرة لســكانه بغيــة توفيــر مؤشــر 

لمــدى كفايــة إمــدادات الطعــام مــن حيــث الســعرات الحراريــة. 

اإلمدادات الغذائية على المستوى الكلي 
كفايــة اإلمــدادات: يتمتــع اإلقليــم بكفايــة اإلمــدادات من الســعرات 

الحراريــة، لكــن القليــل منهــا مصــدره اإلقليم نفســه

تبــدو الصــورة إيجابيــة بالنســبة إلــى اإلقليــم، إذ يتجــاوز متوســط كفايــة 
إمــدادات الطاقــة الغذائيــة 100 % مقارنــة بمتوســط احتياجــات الجســم 
مــن اإلمــدادات الغذائيــة لجميــع دول اإلقليــم )الشــكل البيانــي 4(7، 
لــى  وهــو مــا يشــير إلــى كفايــة إمــدادات الغــذاء علــى المســتوى الكلــي. واإ
جانــب ذلــك، حققــت جميــع األقاليــم الفرعيــة نســبة تزيــد عــن المتوســط 

العالمــي، باســتثناء ســوريا والســودان حيــث ال تتوفــر البيانــات.

الشــكل البيانــي 4: معــدل كفايــة إمــدادات الطاقــة الغذائيــة فــي الشــرق األدنــى وشــمال 
أفريقيــا والعالــم - 2008-2010 إلــى 2016-2014

المصدر: إحصاءات الفاو، 2016 يتم تقدير القيم التي تحمل إشارة "*" على أنها توقعات

ارتفعــت كفايــة اإلمــدادات فــي الفتــرة مــن 2008-2010 إلــى 
ن كانــت بنســبة أقــل  2014-2016 فــي جميــع األقاليــم الفرعيــة، واإ
فــي دول المغــرب العربــي ودول مجلــس التعــاون الخليجــي مقارنــة 
بــدول المشــرق. ووفقــًا للبيانــات الفرعيــة، فقــد تمتــع االقليــم الفرعــي 
الطاقــة  إمــدادات  متوســط  بارتفــاع  تاريخيــًا  العربــي  المغــرب  لــدول 
الغذائيــة مقارنــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ودول المشــرق. أمــا 

http://www.fao.org/faostat/ الفــاو.  إحصــاءات  بيانــات   .2016 الفــاو،   7
ــودان  ــوريا، الس ــا، س ــر، ليبي ــن، قط ــي البحري ــات ال تغط ــة: البيان ar/#home  مالحظ

وفلســطين.

على المستوى الوطني، فقد تراجع كل من العراق واليمن، ويعود ذلك 
بشــكل أساســي إلــى أثــر النزاعــات علــى االقتصــاد والقطــاع الزراعــي.

ورغــم تجــاوز إمــدادات الســعرات الحراريــة فــي إقليــم الشــرق األدنــى 
الطاقــة  إمــدادات  نســبة  أن  إال  العالمــي،  المتوســط  أفريقيــا  وشــمال 
الغذائية من اإلنتاج المحلي أقل من المســتوى العالمي، ســواء بالنســبة 

لإلقليــم برمتــه أو أقاليمــه الفرعيــة )الشــكل البيانــي 5(.

الشــكل البيانــي 5: قيمــة إنتــاج األغذيــة للفــرد فــي األقاليــم الفرعية، في الشــرق األدنى 
وشــمال أفريقيا، وفي العالم 2006-2008 إلى 2013-2011

المصدر: إحصاءات الفاو، 82016 

إرتفاع معدل إنتاج األغذية لكن بوتيرة أقل من ارتفاع الطلب

واكبــت قيمــة إنتــاج األغذيــة فــي اإلقليــم وتيــرة النمــو الســكاني علــى 
مــدار العقــد الماضــي )الشــكل البيانــي 5(. وبذلــك ظــل نصيــب الفــرد 
ثابتــًا نســبيًا.  لكــن، وبالرغــم مــن ازديــاد نســبة دخــل  مــن االنتــاج 
الفــرد فــي المنطقــة إال أن نمــو انتــاج الغــذاء المحلــي ال يــزال متأخــرًا 
مقارنــة مــع تزايــد الطلــب علــى انتــاج األغذيــة، وهــذا يــؤدي بــدوره إلــى 
اســتمرار اتســاع الفجــوة بيــن االنتــاج المحلــي والطلــب علــى الغــذاء 
التــي يتــم ســدها مــن خــال الــواردات. وتســاهم نــدرة مصــادر الميــاه فــي 
الحــد مــن قــدرة المنتجيــن المحلييــن علــى تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى 
المنتجــات الحيوانيــة واألغذيــة المصنعــة. وتتضــح الفجــوة المحليــة 
بيــن اإلنتــاج واالســتهاك فــي قطــاع الحبــوب )الشــكل البيانــي 6(، 
الــذي يوفــر القســم األكبــر مــن الســعرات الحراريــة فــي اإلقليــم، لكنهــا 

تظهــر أيضــًا فــي الزيــوت النباتيــة والســكر واللحــوم.
يرتبــط التغيــر فــي األنمــاط االســتهاكية ارتباطــًا وثيقــًا بالتنــوع 
الديموغرافــي فــي اإلقليــم، والــذي يتســم بتزايــد وتيــرة التحضــر والعــدد 
الكبيــر مــن الســكان الشــباب. ورغــم معــدالت النمــو الســكاني، التــي 
أظهــرت تراجعــًا علــى مــدار العقديــن األخيريــن، يشــهد إقليــم الشــرق 
األدنــى وشــمال أفريقيــا "زيــادة كبيــرة فــي أعــداد الشــباب"، إذ تصــل 
نســبة المواطنيــن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 29 عامــًا إلــى 58 بالمائــة 

مــن إجمالــي عــدد الســكان9.

http://www.fao.org/faostat/ الفــاو.  إحصــاءات  بيانــات   .2016 الفــاو،   8
ــن  ــنوات، م ــد 3 س ــط يمت ــى متوس ــر عل ــاب المؤش ــم حس ــة: يت ar/#data/FS مالحظ

2016-2014 إلــى   1992-1990
 United Nations, Department of Economic and Social Affairs,  9
 Population Division. 2015. World population prospects: The
2015 Revision, DVD Edition

القسم الثاين: الركائز األربع األساسية لألمن الغذائي والتغذية 
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الشــكل البياني 6: إنتاج الحبوب واتجاهات االســتهالك الظاهرة، إقليم الشــرق األدنى 
وشمال أفريقيا 2014-1996

المتحــدة  األمــم  بيانــات  وقاعــدة   ،2016 العالميــة  التنميــة  مؤشــرات  الدولــي،  البنــك  المصــدر: 
2016 األساســية  الســلع  تجــارة  إلحصــاءات 

تفرض ندرة المياه وتدهور التربة قيوداً كبيرة على إنتاج األغذية

إن إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا هــو اإلقليــم األكثــر جفافــًا 
فــي العالــم؛ إذ يقــل نصيــب الفــرد مــن الميــاه العذبــة المتجــددة فيــه 
مــن  لذلــك،  وباإلضافــة  العالمــي.  المتوســط  مــن  بالمائــة   10 عــن 
المتوقــع أن تتفاقــم مشــكلة نــدرة الميــاه، نتيجــة للنمــو الســكاني والتغيــر 
المناخــي. كمــا يعــد نصيــب الفــرد مــن مســاحات األراضــي الصالحــة 
للزراعــة واحــدًا مــن النســب األقــل علــى مســتوى العالــم، مــا يجعــل 
ــًا. وتشــمل مشــاكل  الضغــط الُممــارس علــى األراضــي األعلــى عالمي
تدهــور األراضــي الرئيســية فــي اإلقليــم ملوحــة التربــة والميــاه، وفقــدان 
األراضــي الخصبــة بســبب الزحــف العمرانــي والجفــاف والتصحــر، 
وانجــراف التربــة. وباســتثناء عــدد قليــل جــدًا مــن دول اإلقليــم، فمــن 
المتوقــع أن يتحقــق التوســع فــي اإلنتــاج الزراعــي مــن خــال تطويــر 
ساسل القيمة المتكاملة ومن زيادة اإلنتاجية الزراعية، فيما سيعتمد 
توفــر الغــذاء بشــكل كبيــر علــى اســتدامة األنظمــة الغذائيــة فــي اإلقليــم 
مــن مرحلــة اإلنتــاج إلــى االســتهاك، وكذلــك علــى سياســات التجــارة 

والوصــول إلــى األغذيــة المســتوردة.

مــن  أبعــد  الغذائيــة:  الحصــة  حيــث  مــن  اإلمــدادات 
والمتــوازن الصحــي  والغــذاء  الحبــوب 

حققــت إمــدادات البروتيــن فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال 
أفريقيــا ارتفاعــات مختلفــة خــالل العقــد الماضــي

شــهد اإلقليــم زيــادة بنســبة 12 بالمائــة فــي المتوســط اليومــي إلمــدادات 
إلــى  الفتــرة 1991-1989  فــي  للفــرد  جــرام  مــن 76.3  البروتيــن 
85.7 جــرام فــي 2009-2011. ويخفــي هــذا المتوســط اإلقليمــي 
الفتــرة  ففــي    .)7 البيانــي  )الشــكل  البلــدان  بيــن  كبيــرة  اختافــات 
2009-2011، تــراوح نصيــب الفــرد اليومــي مــن إمــدادات البروتيــن 
مــن 108.3 جــرام فــي الكويــت إلــى 58.3 جــرام فــي اليمــن )أي مــا 

يعــادل نصــف المعــدل فــي الكويــت(.

الشــكل البياني 7: متوســط إمدادات البروتين في إقليم الشــرق األدنى وشــمال أفريقيا 
1989-1991 و2011-2009

المصدر: إحصاءات الفاو، 2016

وتبيــن أن أكبــر زيــادة فــي إمــدادات البروتيــن فــي الفتــرة مــن 1989-
1991 إلــى 2009-2011 كانــت فــي الكويــت إذ حققــت زيــادة )بنســبة 
59.6 بالمائــة(، تلتهــا ُعمــان )بنســبة 36.6 بالمائــة(، والســودان )بنســبة 
22.3 بالمائة(، ومصر )بنســبة 22.0 بالمائة( والجزائر )بنســبة 18.3 
يران )الجمهورية االســامية( واألردن وتونس فقد  بالمائة(. أما المغرب واإ
تراوحت معدالت الزيادة فيها حول متوسط الزيادة اإلقليمي البالغ 12.3 
بالمائة. وعلى النقيض من ذلك، فقد عانى العراق واإلمارات ولبنان من 
مؤشرات سلبية بنسبة -20.8 ، و-2.3 ، و-1.1 بالمائة على التوالي. 
أمــا اليمــن وموريتانيــا، فقــد حققتــا زيــادة طفيفــة بلغــت 1.5 و4.9 بالمائــة، 

فــي حيــن حققــت الســعودية زيــادة متواضعــة بلغــت 6.5 بالمائــة.
ويحقــق اإلقليــم باســتمرار أعلــى معــدل فــي إمــدادات البروتيــن مقارنــة 
باألقاليم النامية )الشكل البياني 8(، كما كانت معدالت إمدادات البروتين 
في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من األقاليم الفرعية األخرى في 
تسعينيات القرن الماضي واستمرت على نفس الوتيرة خال العقد األول 
مــن القــرن الحالــي، رغــم التقــدم المحــرز فــي تلــك األقاليــم. ومــن وجهــة 
نظــر تغذويــة، يتــم احتســاب احتياجــات الجســم مــن البروتيــن علــى أســاس 
0.8 جــرام لــكل كيلوجــرام مــن وزن الفــرد فــي اليــوم الواحــد. علــى ســبيل 
المثــال، فــإن احتياجــات البروتيــن اليوميــة لرجــل متوســط يبلــغ وزنــه 70 
كيلوجرامــًا هــي 56 جرامــًا. وبنــاء علــى مــا ســبق، فــإن متوســط إمــدادات 
البروتيــن فــي اإلقليــم )والبالــغ 85.7 جــرام للشــخص فــي اليــوم( يتجــاوز 
متوســط احتياجــات الجســم مــن البروتيــن البالغــة 56 جــرام يوميــًا. ورغــم 
ذلــك، فــا تتمتــع جميــع شــرائح الســكان بإمكانيــة الحصــول علــى إمــدادات 
البروتيــن بالتســاوي، وهــو مــا يتجلــى فــي نقــص التغذيــة )الشــكل البيانــي 
8(، وخاصة بالنســبة للدول التي ال تتجاوز فيها إمدادات البروتين الحد 

األدنــى المطلــوب إال بشــكل طفيــف )مثــل اليمــن(. 
تضاءلــت أهميــة الحبــوب والجــذور والدرنــات بوصفهــا مصــدرًا للطاقة 
فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا علــى مــدار الســنين، حالــه حــال 
جميع األقاليم باستثناء الدول األفريقية جنوب الصحراء الكبرى، وهو ما 
ينعكــس بالزيــادة فــي معــدل إمــدادات البروتيــن مــن أصــل حيوانــي )الشــكل 
البيانــي 9 والشــكل البيانــي 10(. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه علــى مســتوى 
األقاليــم الفرعيــة، حافظــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي واليمــن علــى 
حصتها من إمدادات الطاقة الغذائية المســتخلصة من الحبوب والجذور 
والدرنــات. وبالتالــي، يمكــن اســتنتاج أنــه بينمــا فــي شــمال أفريقيــا والمشــرق 
أصبحــت البروتينــات كمصــدر حيوانــي تحــل محــل البروتينــات التــي يتــم 
الحصــول عليهــا مــن الحبــوب والجــذور والدرنــات كإمــدادات للطاقــة، فقــد 
شهد النظام الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة واضحة في 

اســتخدام البروتيــن مــن المصدريــن الحيوانــي والنباتــي.
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الشكل البياني 8: متوسط إمدادات البروتين 1990-1992 إلى 2011-2009

المصدر: إحصاءات الفاو، 2016

ــوب  ــذاء المســتخلصة مــن الحب ــة مــن الغ ــي 9: حصــة إمــدادات الطاق الشــكل البيان
2011-2009 إلــى   1992-1990 والدرنــات  والجــذور 

المصدر: إحصاءات الفاو، 2016

الشــكل البيانــي 10: متوســط إمــداد البروتيــن مــن أصــل حيوانــي 1990-1992 إلــى 
2011-2009

المصدر: إحصاءات الفاو، 2016

القدرة على الحصول على الغذاء وتحمل تكاليفه
إن القــدرة علــى الحصــول علــى الغــذاء؛ أي القــدرة علــى امتــاك المــوارد 
الماديــة واالقتصاديــة للحصــول علــى األغذيــة الكافيــة والمناســبة للنظــام 
الغذائــي المغــذي، هــي ركيــزة أساســية مــن ركائــز األمــن الغذائــي. كمــا أن 
النمــو االقتصــادي وضعــف الدخــل وانعــدام المســاواة هــي مــن أهــم العوامل 

التي تحد من القدرة على الحصول على الغذاء. وعلى نحو متساٍو، فإن 
البنيــة التحتيــة الجيــدة )بمــا فــي ذلــك الطــرق والقــدرات التخزينيــة( واألســواق 
الفاعلــة بشــكل جيــد، هــي أمــور أساســية لتأميــن الحصــول علــى الغــذاء. 

شــهدت القــدرة علــى الحصــول علــى الغــذاء فــي إقليــم 
الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا تحســنًا، بينمــا ال تــزال 

المشــكلة قائمــة فــي مناطــق النــزاع
بين العوامل األساسية التي تعيق الحصول الفعلي واالقتصادي على الغذاء 
هو مدى العجز الغذائي المقدر في كل بلد، وهو يشير إلى عدد السعرات 
الحراريــة الضروريــة لتحســين حالــة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص 
التغذية، عندما تكون كل العناصر األخرى متساويًة، وهو ما يعتبر مؤشرًا 
على حجم النقص في األغذية على مستوى االقتصاد الوطني. وقد نجحت 
معظــم الــدول، خــال الفتــرة مــن 2004-2006 إلــى 2014-2016، فــي 
خفــض مســتوى عمــق نقــص األغذيــة فيهــا، وهــو مــا يشــير إلــى تحقيــق 
تحســينات فــي جانــب األمــن الغذائــي )الشــكل البيانــي 11(. ولكــن، يظــل 
عمق نقص األغذية في كل من العراق واليمن من بين أعلى المستويات 
علــى الصعيــد العالمــي. وتشــير التقديــرات الخاصــة بالفتــرة 2016-2014 
إلى وصول هذا المســتوى إلى 185 ســعرة حرارية للشــخص في اليوم في 
العــراق و182 ســعرة حراريــة للشــخص فــي اليمــن، وهــو أعلــى مــن متوســط 
الــدول ذات الدخــل المتدنــي والتــي تعانــي مــن نقــص الغــذاء )بنســبة 138 
ســعرة حراريــة للفــرد فــي اليــوم( والــدول األفريقيــة جنــوب الصحــراء الكبــرى 
)بنســبة 176 ســعرة حراريــة للفــرد فــي اليــوم( ويشــير تحليــل نقــص الغــذاء 
إلــى حالــة أمــن غذائــي مأســوية فــي الــدول التــي تعانــي مــن النزاعــات، حيــث 
االحتياجــات كبيــرة وحيــث يواجــه العمــل اإلنســاني العديــد مــن العقبــات10. 

الشــكل البيانــي 11: مــدى عمــق العجــز الغذائــي فــي دول مختــارة مــن إقليــم الشــرق 
ــا 2004-2006 إلــى 2016-2014 األدنــى وشــمال أفريقي

المصدر: إحصاءات الفاو، 2016 يتم تقدير القيم التي تحمل إشارة "*" على أنها توقعات

الفقر والنمو االقتصادي وعدم المساواة 
يظــل ضعــف الدخــل أحــد القيــود األساســية علــى القــدرة علــى الحصــول 
علــى الغــذاء. وقــد نجــح إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا فــي الحــد مــن 
معــدالت الفقــر وأعــداد الفقــراء فــي الفتــرة 1995-2008، وذلــك بفضــل 
الزيــادة المضطــردة فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــال 
نفس الفترة، والتي كانت أعلى من العديد من الدول النامية11. وقد ترجم 
 World Bank, 2016. World development indicators. Highlights  10
Featuring SDG Booklet
 Mthuli Ncube, John Anyanwu and Kjell Hausken: Inequality,  11
 Economic Growth and Poverty in the Middle East and North
Africa (MENA)2013
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ذلــك مــن خــال انخفــاض معــدالت الفقــر، علــى الرغــم مــن التباينــات 
الكبيــرة بيــن الــدول. كمــا تظــل معــدالت الفقــر فــي المناطــق الريفيــة 
مرتفعــة، وهــو مــا يعكــس تدنــي معــدالت االلتحــاق بالتعليــم والحصــول 
علــى الخدمــات الصحيــة والبنيــة التحتيــة وفــرص الحصــول علــى الدخل 
)الجــدول 2(12. إن الزراعــة هــي مصــدر الدخــل الوحيــد تقريبــًا فــي 
المناطــق الريفيــة فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا، فيمــا يرتبــط 
تزايــد اإلنتاجيــة الزراعيــة علــى المســتوى العالمــي بانخفــاض معــدالت 
الفقــر ونقــص التغذيــة. وفــي هــذا الصــدد، تســاعد السياســات التــي 
تســتهدف زيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة فــي اإلقليــم علــى الحــد مــن معــدالت 

الفقــر فــي المناطــق الريفيــة13.
عــام  منــذ  اإلقليــم  منهــا  عانــى  التــي  المتعــددة  للصدمــات  كان 
2008، والتــي شــملت ارتفــاع أســعار الغــذاء واألزمــة االقتصاديــة 
العالميــة منــذ عــام 2011، وعــدم االســتقرار والنزاعــات، أثــر كبيــر 
علــى األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة بشــكل عــام. فقــد ارتفعــت 
معــدالت الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي فــي العديــد مــن الــدول. أمــا 
فــي الــدول المتضــررة مــن النزاعــات، فقــد حدثــت انتكاســات كبيــرة 
فــي مكاســب الحــد مــن الفقــر. فعلــى ســبيل المثــال، تشــير التقديــرات 
الخاصــة بســوريا أن 80 بالمائــة مــن الســكان يعيشــون فــي الفقــر14.  

12 البنك الدولي. مؤشرات التنمية فى العالم. 2015. 
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 World Bank. 2016. MENA economic monitor – April 2016: Syria:  14
.reconstruction for peace

الحماية االجتماعية ذات أهمية جوهرية لمعالجة انعدام 
األمــن الغذائــي فــي اإلقليم، ولكنها بحاجة لتحســينات

تمتلــك جميــع دول اإلقليــم تقريبــًا أنظمــة للحمايــة االجتماعيــة تشــتمل 
والتأمينــات  العمــل  بأســواق  الخاصــة  المســاعدات  برامــج  علــى 
االجتماعيــة والمســاعدات االجتماعيــة. وتقــدم الحكومــات معظــم هــذه 
تقديــم  تقــوم علــى  مــا  كذلــك، وعــادة  إدارتهــا  أمــر  البرامــج وتتولــى 
والمحروقــات15.  الغــذاء  دعــم  مثــل  شــاملة،  اجتماعيــة  مســاعدات 

أثبتــت برامــج دعــم المســتهلك غيــر المســتهدفة الخاصــة بالغــذاء 
والكهربــاء والمحروقــات فــي اإلقليــم بأنهــا برامــج مترديــة وتشــكل عبئــًا 
كبيــرًا علــى ميزانيــة الــدول. ورغــم ذلــك، فقــد توســعت دول اإلقليــم فــي 
توفيرهــا كاســتجابة لألزمــة الماليــة التــي ضربــت االقتصــاد العالمــي 
عامــي 2007-2008. وقــد لجــأت الحكومــات لمثــل هــذه البرامــج 
لحمايــة الســكان مــن ارتفــاع األســعار وللحــد مــن الفقــر فــي الــدول 
فقــد  للنفــط،  المصــدرة  الــدول  يخــص  فيمــا  أمــا  للنفــط.  المســتوردة 
اســتخدمت لدعــم قطاعــات معينــة مــن االقتصــاد والقطــاع الخــاص 
وكوســيلة إلعــادة توزيــع الثــروات. ووصلــت قيمــة اإلنفــاق علــى شــبكات 
األمــان االجتماعــي فــي اإلقليــم قبــل األزمــة االقتصاديــة العالميــة إلــى 

 Jawad, R. 2015. Social protection and social policy systems in  15
the MENA region: emerging trends. UNDESA. US

الجدول 2: التقدم المنجز نحو القضاء على الفقر كان متفاوتاً في دول إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر

المستوى 
الوطني 

المناطق 
الحضرية 

المناطق 
الريفية

السنة المرجعية المستوى 
الوطني

المناطق 
الحضرية

المناطق 
الريفية

السنة المرجعية

النسبة المئوية النسبة المئوية

25.2 15.3 32.3 2010 21.6 11.0 28.9 2008 مصر

18.9 14.8 30.6 2012 22.4 15.7 39.0 2006 العراق

14.4 13.9 16.8 2010 األردن

27.0 2012 لبنان

42.0 20.8 59.4 2008 46.7 28.9 59.0 2004 موريتانيا

8.9 4.8 14.4 2007 15.3 7.6 25.1 2000 المغرب

46.5 26.5 57.6 2009 السودان

15.5 2010 23.3 2005 تونس

34.8 20.7 40.1 2005 40.1 32.3 42.5 1998 اليمن

25.8 26.1 19.4 2011 25.7 25.8 21.9 2010 فلسطين

 المصدر: البنك الدولي. مؤشرات التنمية فى العالم. 2015.
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نحو 10.1 بالمائة من إجمالي اإلنفاق العام، ولكنها ما لبثت أن 
لى 12.5 بالمائة بعدها. ارتفعت إلى 11.9 بالمائة خال األزمة واإ

كان لمأسســة برامــج الدعــم هــذه، ونجاحهــا، نظــرا إلــى حجمهــا 
الواســع، فــي الحــد، ولــو قليــا، مــن معــدالت الفقــر. وهــذا مــا جعــل 
مــن الصعــب التخلــص منهــا، خصوصــا علــى الصعيــد السياســي. 
مــن ناحيــة أخــرى، يتوجــب علــى أي محاولــة إلصــاح نظــام الدعــم 
العامــة،  والســكانية  االجتماعيــة  الضغوطــات  بالحســبان  تأخــذ  أن 
جنبــًا إلــى جنــب مــع تصــورات اإلقليــم لكفــاءة الحكومــات وشــفافيتها 
ومســاءلتها. بــدأت بعــض الــدول مثــل مصــر واألردن ولبنــان والمغــرب 
والســودان، وفلســطين، بإحــداث تحــوالت فــي برامــج الدعــم بغيــة إيجــاد 
أنظمــة حمايــة اجتماعيــة أفضــل، إلــى جانــب اســتثمارها فــي برامــج 
الشــاملة  الدعــم  برامــج  عــن  االبتعــاد  وبالتالــي  النقديــة،  التحويــات 
لتســتبدلها بــاألدوات المناســبة المصممــة بشــكل جيــد والتــي تعــد إلــى 

حــد كبيــر أداة أكثــر كفــاءة فــي مكافحــة الفقــر16. 

الحماية االجتماعية في السياق اإلنساني 
إن حاجــة اإلقليــم لمعالجــة الفقــر وهشاشــته تجــاه التغيــر المناخــي، 
جنبــًا إلــى جنــب مــع اعتمــاده الكبيــر علــى اســتيراد الحبــوب، تدعــو إلــى 
دمج أنظمة الضمان االجتماعي والحماية االجتماعية وتحسينها، بما 
يتجاوز إصاح برامج الدعم. وبالفعل، بدأت بعض الدول في تقليص 
حجــم برامــج الدعــم وتحســين مســتوى كفاءتهــا وقدرتهــا علــى اســتهداف 
الفئــات األنســب وتغطيتهــا وفوائدهــا. فعلــى ســبيل المثــال، ُتشــير رؤيــة 
المــدى 2015/2014- طــار االســتثمار متوســط  مصــر 2030 واإ

2019/2018 إلــى نيــة الحكومــة تخفيــض دعــم الطاقــة خــال 3 إلــى 
طاق  5 سنوات، وزيادة الراتب التقاعدي من الضمان االجتماعي، واإ
برنامــج يســتهدف الحمايــة االجتماعيــة والتحــول مــن البطاقــات الورقيــة 
إلى البطاقات الذكية، وزيادة الســلع التي تغطيها البطاقات الذكية من 
الزيــت والســكر واألرز لتشــمل 30 ســلعة أخــرى، إضافــة إلــى شــمول 
المزارعيــن والعامليــن الزراعييــن غيــر المشــمولين بالتأميــن الصحــي 
الحكومــي فــي نظــام التأميــن الطبــي، وتبنــي برامــج التحويــات النقديــة 
المشــروطة التــي تســتهدف الســكان األكثــر ضعفــًا وغيــر القادريــن علــى 
لــى جانــب ذلــك، فثمــة جهــود مبذولــة لتحســين اســتهداف  العمــل. واإ
فــي كل مــن األردن ولبنــان، وفلســطين،  النقديــة  برامــج التحويــات 

والســودان واليمــن. 
ونــادرًا مــا تغطــي شــبكة الحمايــة االجتماعيــة العامليــن فــي القطــاع 
الزراعــي والعامليــن غيــر الرســميين والاجئيــن؛ إذ ال تتجــاوز نســبة 
اإلقليــم  فــي  االجتماعيــة  المســاعدات  ببرامــج  المشــمولين  الســكان 
األشــد  الســكان  مــن  المشــمولين  نســبة  تتجــاوز  فيمــا  بالمائــة،   50
فقــرا والواقعيــن ضمــن الفئــة الثانيــة مــن التقســيم الخمســي لمســتويات 
الدخــل حاجــز الـــ40 بالمائــة بقليــل17. إن األمــن الغذائــي والتغذيــة 
ليســا بالضــرورة مــن المكونــات األساســية للبرامــج الحاليــة، باســتثناء 
فــي  والاجئيــن  النازحيــن  لألشــخاص  الخدمــات  تقــدم  التــي  تلــك 
الســياق اإلنســاني )وذلــك مــن خــال المســاعدات الغذائيــة العاجلــة 
المدرســية.  التغذيــة  وبرامــج  العينيــة(  والمســاعدات  الغــذاء  وقســائم 
إيــران )الجمهوريــة االســامية( والعــراق واألردن ولبنــان  تســتضيف 
فيهــا.  اجتماعيــة  تحديــات  ظهــور  إلــى  أدى  مــا  ســوريين،  الجئيــن 
وعلــى الرغــم مــن الخطــط الهادفــة للتعامــل مــع تدفــق الاجئيــن، مثــل 
IMF. Subsidy Reform in the Middle East and North Africa, 2014  16

ــة  ــر حلق ــة: كس ــة والزراع ــة االجتماعي ــة 2015. الحماي ــة والزراع ــة األغذي ــاو، حال الف  17
يرجــى  مالحظــة:    http://www.fao.org/3/a-i4910a.pdf.الريــف فــي  الفقــر 
الرجــوع إلــى األشــكال البيانيــة 10 و11 مــن تقريــر حالــة األغذيــة والزراعــة 2015 

خطــة الصمــود الوطنــي واالســتجابة لألزمــة الســورية وخريطــة الطريــق 
للتدخــات ذات األولويــة لتحقيــق االســتقرار مــن الصــراع الســوري فــي 
لبنــان، فغالبــًا مــع تعانــي اســتراتيجيات الحمايــة االجتماعيــة الوطنيــة 
مــن نقــص عنصــر األمــن الغذائــي بوصفــه مكونــًا أساســيًا فــي إطــار 

تصميمهــا ونتائجهــا.
ثمــة حاجــة لتعزيــز أوجــه االندمــاج بيــن القطــاع الزراعــي والحمايــة 
االجتماعيــة، وخاصــة عندمــا يكــون للقطــاع الزراعــي دور محــوري 
فــي الهيــكل االقتصــادي للدولــة، كمــا هــو الحــال فــي الســودان وســوريا 
لــى جانــب ذلــك، فهنالــك حاجــة لدمــج الحمايــة االجتماعيــة  واليمــن. واإ
فــي التنميــة، ليــس بوصفهــا أداة للحــد مــن الفقــر أو وســيلة مــن وســائل 
المســاعدات اإلنســانية وحســب، بــل بوصفهــا اســتثمارًا فــي رأس المــال 
القــدرة علــى الصمــود وتعزيــز االقتصــادات  لبنــاء  البشــري ووســيلة 
المحليــة. يجــب أن تأخــذ البرامــج بعيــن االعتبــار دور المــرأة فــي توفيــر 
األمــن الغذائــي لألســر واألعبــاء التــي تتحملهــا المــرأة، وخاصــة فــي 
المناطــق التــي تعانــي مــن النزاعــات، وحيــث تســهم المــرأة إســهامات 
كبيــرة فــي القطــاع الزراعــي فــي المناطــق الريفيــة. وثمــة مجــال أيضــًا 
ذات  األزمــات  توقــع  فــي  التكيفيــة  االجتماعيــة  الحمايــة  الســتغال 
الصلــة بالمنــاخ، والتــي يمكــن أن تضطلــع بــدور فــي تعزيــز االســتقرار 
خال مواســم الجفاف. ونظرًا ألن نصيب قطاع الزراعة يقارب نحو 
22 بالمائــة مــن األضــرار الناجمــة عــن األخطــار والكــوارث الطبيعيــة، 
فمــن المهــم أيضــًا أن يتــم تصميــم برامــج الحمايــة االجتماعيــة لتكــون 
أكثــر قــدرة علــى االســتجابة للصدمــات، وأن تــدرك المخاطــر المحتملــة 
مــن خــال ربطهــا بأنظمــة اإلنــذار المبكــر. إن اإلقليــم بحاجــة اآلن 
لمعالجــة  تهــدف  االجتماعيــة،  للحمايــة  إقليميــة  اســتراتيجية  إلــى 
للطــوارئ  للتخطيــط  بدائــل  توفيــر  مــن خــال  الصدمــات واألزمــات 
والتمويــل الــذي يتيــح فــي نهايــة المطــاف الوصــول لبرامــج مســتدامة 

وربطهــا بالتنميــة الريفيــة.

استخدام الغذاء: العبء الثالثي لسوء التغذية 
حققــت دول اإلقليــم تقدمــًا كبيــرًا فــي تحســين الوضــع الصحــي لألطفــال 
علــى مــدار العقــود األربعــة الماضيــة؛ فقــد انخفضــت معــدالت وفيــات 
الرضــع واألطفــال. ولكــن علــى الرغــم مــن التحســن اإلجمالــي فــي هــذه 
المعــدالت، لــم يشــهد الوضــع التغــذوي لألطفــال دون ســن الخامســة 
فــي بعــض دول اإلقليــم تطــورًا إيجابيــًا، إذ مــا تــزال ســبع مــن 19 دولــة 
فــي اإلقليــم تشــهد معــدالت ســوء تغذيــة مســتدامة )أي أكثــر مــن 20 
بالمائــة(. اعتــادت معظــم دول إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا 
ومنــذ منتصــف وأواخــر ثمانينيــات القــرن الماضــي، علــى تقديــم تقاريــر 
ن بشــكل متباين،  حول مدى انتشــار ســوء التغذية المســتدام والشــديد، واإ
والتــي يتــم حســابها علــى أســاس التقــزم والهــزال علــى التوالــي. وفــي 
الوقــت الحالــي، يتفــاوت مــدى انتشــار التقــزم بيــن دول اإلقليــم، مــع 
تســجيل الســودان واليمــن أعلــى المســتويات، فــي حيــن ارتفعــت نســبة 
األطفال الذين يعانون التقزم في اإلقليم. رغم وجود سياسات لمعالجة 
ســوء التغذيــة، إال أن اإلقليــم يفتقــر لوجــود اســتراتيجية واضحــة وشــاملة 
والتزامــات لدعــم البرامــج التغذويــة مــن أجــل مراقبــة مســتوى التغذيــة 
وتعزيــزه بشــكل أفضــل. وتشــهد العديــد مــن دول اإلقليــم ذات الدخــل 
العــبء  ذلــك، يظــل  التغذيــة18. وفــي ضــوء  فــي  المتوســط تحــوالت 
التحول في التغذية حتى 2030، لم قد تتحمل الدول النامية العبء األكبر. الفاو،2005.   18
http://www.fao.org/fileadmin/templates/esa/Global_persepctives/ 
Long_term_papers/JSPStransition.pdf
مالحظــة: يشــير التحــول فــي التغذيــة إلــى نقــص التغذيــة غيــر الناتــج عــن نقــص الغــذاء، ولكــن 
ــات  ــي بالفيتامين ــذاء الغن ــتبدال الغ ــودة؛ أي اس ــة الج ــات عالي ــى المغذي ــار إل ــة االفتق نتيج
ــون  ــاف، والده ــكر المض ــة بالس ــة الغني ــة المصنع ــة باألغذي ــات الدقيق ــادن والمغذي والمع

ــوم. المشــبعة والصودي
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الثاثــي لســوء التغذيــة، أال وهــو نقــص التغذيــة، ونقــص المغذيــات 
الدقيقــة واإلفــراط فــي الغــذاء، يشــكل تحديــات لــدول اإلقليــم.

نقص التغذية: انتشاره بين األطفال دون الخامسة
يعــد وزن  فيمــا  عــدة،  بطــرق  لــدى األطفــال  التغذيــة  نقــص  يظهــر 
الطفــل وطولــه فــي ســن معينــة مــن المؤشــرات األكثــر شــيوعًا. أمــا 
المؤشــرات الثاثــة األكثــر شــيوعًا فهــي التقــزم )قصــر الطــول مقارنــة 
بالعمــر(، والهــزال )انخفــاض الــوزن مقارنــة بالطــول( ونقــص الــوزن 
)انخفــاض الــوزن مقارنــة بالعمــر(. ومــن الجديــر بالذكــر أن المؤشــر 
الثالــث اســتخدم فــي األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، فــي حيــن تســتهدف 

أهــداف التنميــة المســتدامة التقــزم والهــزال. 
ُتظهــر مقارنــة بيــن معــدالت انتشــار التقــزم فــي تســعينيات القــرن 
والتحديثــات  وفلســطين(  واإلمــارات  الســودان،  )باســتثناء  الماضــي 
)إيــران  دول  ثــاث  نجــاح   2015-2005 الفتــرة  خــال  األخيــرة 
]الجمهوريــة االســامية[ واألردن والســعودية( فــي تخفيــض معــدالت 
التقــزم مــن أكثــر مــن 20 بالمائــة إلــى أقــل مــن 10 بالمائــة. ونجحــت 
دولــة واحــدة )المغــرب( فــي تخفيــض المعــدل مــن 30 إلــى 15 بالمائة. 
ولكــن مــا تــزال معــدالت انتشــار التقــزم تزيــد عــن 20 بالمائــة فــي ســبع 
دول هــي مصــر والعــراق وليبيــا وموريتانيــا وســوريا، وترتفــع النســبة فــي 
كل مــن الســودان واليمــن إلــى 38.2 بالمائــة و46.8 بالمائــة علــى 

التوالــي )الشــكل البيانــي 12(19.

ــال دون الخامســة 1999-1990  ــن األطف ــي 12: معــدالت التقــزم بي الشــكل البيان
و2015-2005

المصــدر: الفــاو، حالــة إنعــدام األمــن الغذائــي 202014 )بيانــات للفتــرة 1999-1990( 
العالميــة، 212016   حصــاءات الصحــة  واإ

من ناحية أخرى، تظهر البيانات الخاصة بالهزال خال الفترة 2005-
2015 وصول معدالت سوء التغذية الشديد إلى ما دون 5 بالمائة في ست 
دول إقليمية، وهو ما يضعها على قدم المســاواة مع هدف جمعية الصحة 

العالمية الخاص بالهزال في 222025  )الشكل البياني 13(.
http://www.fao.org/faostat/ الفــاو.   إحصــاءات  بيانــات   2016 الفــاو،   19
ــة مفادهــا  ــة نتيجــة حقيق ar/#data/FS  مالحظــة: ارتفعــت نســبة اإلحصــاءات اإلقليمي
ــة ترتفــع فيهــا نســبة  ــدول التــي ترتفــع فيهــا معــدالت انتشــار التقــزم عــن 20 بالمائ أن ال
األطفــال مــن عــدد الســكان، بمــا فــي ذلــك العــراق ومصــر والســودان واليمــن. وبالمقارنــة، 
ــي  ــون) ف ــزم (2.24 ملي ــن التق ــون م ــن يعان ــال الذي ــن األطف ــدد م ــر ع ــي الســودان أكب ف

ــم. اإلقلي
http://www.fao.org/publications/ .2014 الفــاو، حالــة إنعــدام األمــن الغذائــي  20

 sofi/2014/ar
World Health Statistics, 2016. http://www.who.int/gho/  21
 publications/world_health_statistics/2016/en
 World Vision International. 2012. Article of world health  22
assembly. http://www.wvi.org/nutrition/article/world-health-
assembly

الشــكل البيانــي 13: معــدالت الهــزال بيــن األطفــال دون الخامســة 1999-1990 
و2015-2005

حصاءات الصحة العالمية، 2016. المصدر: الفاو، حالة إنعدام األمن الغذائي 2014، واإ

أفــادت أربــع دول بوجــود معــدالت ســوء التغذيــة الشــديد بيــن 5 
للهــزال(، وتراوحــت  يعــد مســتوى متوســطًا  مــا  بالمائــة )وهــو  و10 
معــدالت ســوء التغذيــة الشــديد بيــن 10 و15 بالمائــة فــي ثــاث دول 
)وهــو مــا يعــد مســتوى مرتفعــًا للهــزال(، فيمــا تجــاوزت معدالتــه حاجــز 

الـــ 15 بالمائــة فــي دولتيــن.  
اإلقليــم )موريتانيــا  فــي  تطــورًا  األقــل  الثــاث  الــدول  بيــن  ومــن 
تخفيــض  فــي  كبيــرًا  نجاحــًا  موريتانيــا  حققــت  واليمــن(،  والســودان 
ومعــدالت  بالمائــة،   22 إلــى  بالمائــة   54.8 مــن  التقــزم  معــدالت 

بالمائــة.   11.6 إلــى  بالمائــة   17.4 مــن  الهــزال 

ــن النســاء  ــة: مــدى انتشــاره بي ــات الدقيق نقــص المغذي
واألطفــال 

المغذيــات  العديــد مــن  نقــص  إلــى أن  المتاحــة  البيانــات  تشــير 
الدقيقــة مثــل الحديــد وفيتامينــي )أ( و)د( واليــود تشــكل مصــدر قلــق 
لســكان اإلقليــم. ومــا يــزال نقــص الحديــد وفقــر الــدم مــن أكبــر مشــاكل 
الصحــة العامــة المتعلقــة بنقــص المغذيــات الدقيقــة فــي دول اإلقليــم. 
وترتفــع معــدالت انتشــارهما بيــن النســاء، وخاصــة النســاء فــي ســن 
اإلنجــاب وعنــد األطفــال. ارتبــط فقــر الــدم المرتبــط بنقــص الحديــد 
الشــديد لــدى النســاء الحوامــل ارتباطــًا مباشــرًا بحــاالت الــوالدة المبكــرة 
وانخفــاض وزن األطفــال عنــد الــوالدة، فيمــا يــؤدي فقــر الــدم الشــديد 
لــدى الرضــع واألطفــال إلــى تأخــر النمــو والتطــور ويترافــق مــع زيــادة 

التعــرض للعــدوى. 
وتبيــن أن انتشــار فقــر الــدم بيــن أطفــال اإلقليــم دون الخامســة 
يتــراوح بيــن 7.4 بالمائــة إلــى 80.4 بالمائــة، وبيــن 10.4 بالمائــة 
إلــى 57.5 بالمائــة بيــن األطفــال فــي ســن المدرســة، و16 بالمائــة 
إلــى 58.4 بالمائــة بيــن النســاء الحوامــل، وبيــن 21.3 بالمائــة إلــى 
63 بالمائــة بيــن النســاء فــي ســن اإلنجــاب. وبلغــت أعلــى معــدالت 
لفقــر الــدم بيــن األطفــال دون الخامســة )80.4 بالمائــة( وبيــن النســاء 
فبلغــت  فــي األردن،  أمــا  الســودان،  فــي  بالمائــة(  الحوامــل )58.4 
النســبة بيــن األطفــال فــي ســن مــا قبــل المدرســة )57.5 بالمائــة(. 

وزاد معــدل انتشــار نقــص فيتاميــن )د( فــي الســنوات األخيــرة، 
وخاصــة بيــن األطفــال والنســاء؛ إذ تراوحــت معــدالت انتشــار نقــص 
الفيتاميــن بيــن األطفــال دون الخامســة بيــن 9.5 بالمائــة )فــي قطــر( 
بالنســبة  أمــا  البحريــن(.  فــي  الــوالدة  بالمائــة )بيــن حديثــي  و90.3 
معــدالت  أعلــى  كانــت  فقــد  المدرســة،  قبــل  مــا  ســن  فــي  لألطفــال 
النتشــار نقــص فيتاميــن )د( فــي إيــران، بنســبة بلغــت 76.3 بالمائــة. 
كمــا أبلــغ عــن معــدالت انتشــار مرتفعــة بيــن األطفــال القطرييــن الذيــن 
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تتــراوح أعمارهــم بيــن 11 و16 عامــًا )بنســبة 61.6 بالمائــة(، وبيــن 
الفتيــات الســعوديات بيــن 12 و15 عامــًا )بنســبة 81 بالمائــة(. وفيمــا 
يخــص البالغيــن، تشــير التقديــرات إلــى وصــول معــدل انتشــار نقــص 
الفيتاميــن )د( بيــن النســاء الحوامــل إلــى 88.8 بالمائــة فــي البحريــن 
النســاء  بيــن  أعلــى معــدالت  فــي األردن. وكانــت  بالمائــة  و60.3 
فــي ســن اإلنجــاب فــي الســعودية، وتراوحــت نســبتها بيــن 80 و85 

بالمائــة. 
لــى جانــب نقــص فيتاميــن )د(، يعانــي اإلقليــم مــن انتشــار نقــص  واإ
ن كانــت  فيتاميــن )أ( كذلــك، وهــو مــا يعــد مشــكلة صحــة عامــة، واإ
فــي عــدد محــدود مــن بلــدان اإلقليــم. وقــد لوحظــت هــذه المشــكلة بيــن 
األطفــال فــي ســن مــا قبــل المدرســة، وفــي ســن المدرســة، وبيــن النســاء 
فــي ســن اإلنجــاب، وتتــراوح بيــن 0.5 بالمائــة إلــى 62.4 بالمائــة 
بيــن األطفــال. ووصــل أعلــى معــدل بيــن األطفــال دون الخامســة فــي 

اليمــن.
وأخيــرًا، رغــم أن منظمــة الصحــة العالميــة تُعــد نقــص اليــود مشــكلة 
صحــة عامــة كبيــرة فــي اإلقليــم والتــي تطلبــت اهتمامــًا عاجــًا فــي 
البيانــات حولهــا  مــن  قــدر محــدود  يتوفــر ســوى  العقــد األخيــر، ال 
فــي اإلقليــم. ورغــم ذلــك، أفــادت مصــر أن أعلــى معــدالت انتشــار 
نقــص اليــود لديهــا كان بيــن األطفــال فــي ســن المدرســة وبلــغ )91.9 

بالمائــة(. 

زيــادة الــوزن والســمنة: مــدى انتشــارهما بيــن األطفــال 
والبالغيــن 

فــي اإلقليــم صــورة خطــرة تتعلــق بزيــادة انتشــار معــدالت  تتكشــف 
 .)14 البيانــي  )الشــكل  الخامســة  دون  األطفــال  بيــن  الــوزن  زيــادة 
ســجلت خمــس دول فــي اإلقليــم معــدالت انتشــار للبدانــة بيــن 10 
و14 بالمائة، وسجلت 3 دول معدل انتشار بين 15 و20 بالمائة، 
فيمــا أبلغــت دولــة واحــدة عــن معــدالت تجــاوزت 20 بالمائــة. وتعكــس 

البيانــات معــدالت مــا قبــل االزمــة فــي دول مثــل ليبيــا وســوريا.

الشــكل البيانــي 14: مــدى انتشــار األطفــال زائــدي الــوزن دون الخامســة فــي إقليــم 
الشــرق األدنــى وشــمال افريقيــا

المصدر: اليونيسف/منظمة الصحة العالمية/البنك الدولي تمت زيارة مواقعها اإللكترونية في 
حزيران/يونيو 2016.

إذ يرتفــع عــدد  المراهقيــن  بيــن  نفســه  التوجــه  ويمكــن ماحظــة 
حــاالت زيــادة الــوزن والبدانــة بيــن الشــباب. ويتــراوح معــدل انتشــار 
زيــادة الــوزن بيــن المراهقيــن الذكــور بيــن 17.4 بالمائــة فــي تونــس 
و30 بالمائــة فــي الكويــت. أمــا بالنســبة للمراهقــات، فتتــراوح النســبة 
بيــن 13.4 بالمائــة فــي لبنــان و31.8 بالمائــة فــي الكويــت. كمــا 

ُتظهــر البيانــات الخاصــة بالبدانــة فــي إيــران والكويــت ولبنــان وقطــر 
أن مــدى انتشــار البدانــة بيــن المراهقيــن يتــراوح بيــن 9 و15 بالمائــة 

وبيــن المراهقــات مــن 2 إلــى 13 بالمائــة.
وهنــاك أدلــة عالميــة كبيــرة تربــط بيــن الســمنة فــي مرحلــة الطفولــة 
والمراهقــة وزيــادة مخاطــر اإلصابــة بالســمنة واألمــراض فــي مرحلــة 
البلــوغ ومضاعفاتهــا الاحقــة، مثــل مــرض الســكري وأمــراض الشــريان 
التاجــي وارتفــاع ضغــط الــدم وهشاشــة العظــام. تواجــه معظــم دول 
اإلقليــم، باســتثناء موريتانيــا والســودان واليمــن، مخــاوف صحــة عامــة 
متصلــة باألمــراض غيــر المعديــة الناجمــة عــن مشــاكل زيــادة الــوزن 
والبدانــة عندمــا يتعلــق األمــر بالســكان البالغيــن، وذلــك بغــض النظــر 
عن التجمعات االجتماعية واالقتصادية. وفي الواقع، فإن المعدالت 
فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا مرتفعــة، وأعلــى مــن نظيراتهــا 
فــي الــدول التــي لديهــا مســتويات مماثلــة مــن دخــل اإلفــراد. وشــهد هــذا 
التوجــه ارتفاعــًا حــادًا خــال العقــود الثاثــة األخيــرة، وهــو مــا يظهــر 
بشــكل جلــي بيــن البالغــات. وبنــاء علــى البيانــات التــي جمعتهــا منظمــة 
الصحــة العالميــة )قاعــدة معلومــات منظمــة الصحــة العالميــة( حــول 
األشخاص من سن الـ 15 وأكثر، فقد سجلت أعلى مستويات لزيادة 
الــوزن فــي اإلقليــم فــي كل مــن الكويــت ومصــر واإلمــارات والســعودية 
بيــن  الــوزن والســمنة  تتــراوح نســبة زيــادة  واألردن والبحريــن، حيــث 
74 بالمائــة و84 بالمائــة لــدى النســاء و69 بالمائــة و77 بالمائــة 
لــدى الرجــال. وتشــير األدلــة إلــى زيــادة الــوزن والســمنة بتقــدم العمــر، 
ويعــود ذلــك فــي األســاس إلــى انخفــاض معــدل اســتهاك الطاقــة وقلــة 

النشــاط البدنــي.
وتتبــدى تداعيــات الصحــة العامــة لمثــل هــذه المعــدالت المرتفعــة 
فــي زيــادة حــاالت اإلصابــة باألمــراض غيــر المعديــة فــي اإلقليــم، 
مثــل أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســكري والســرطان23. وتشــير 
التقديــرات إلــى أن 47 بالمائــة مــن أعبــاء األمــراض فــي اإلقليــم يمكــن 
نســبتها لألمــراض غيــر المعديــة، مــع توقعــات بارتفاعهــا إلــى 60 
بالمائــة بحلــول عــام 2020. وقــد ُيشــّكل ذلــك دعــوة لدراســة األنمــاط 
الحيوانيــة  المنتجــات  اســتهاك  ارتفــاع  فــي  تتمثــل  التــي  الغذائيــة 
البدنــي،  النشــاط  مســتويات  وانخفــاض  والملــح،  والســكر  والدهــون 

وتعزيــز ذلــك مــن خــال التوعيــة الغذائيــة.
نظــرًا إلــى أن إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا شــهد تحــوالت 
سلبية في األنماط الغذائية وارتفاعًا في معدالت زيادة الوزن والبدانة 
واألمــراض غيــر المعديــة، فقــد ازداد االســتثمار فــي قطــاع الصحــة 
العامــة )بمتوســط بلــغ 2-3 بالمائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي(. 
وارتفــع اإلنفــاق الصحــي للفــرد بأكثــر مــن الضعــف بيــن عامــي 1995 
و2012 فــي جميــع الــدول باســتثناء موريتانيــا واليمــن وســوريا. وال بــد 
مــن التوســع فــي قطــاع الصحــة العامــة بهــدف االســتجابة للتغيــرات 
فــي مصــادر المخــاوف الصحيــة المتعلقــة بســامة الغــذاء واألنمــاط 

الغذائيــة والتحديــات المعقــدة لســوء التغذيــة فــي اإلقليــم.

سالمة الغذاء
حقــق اإلقليــم تقدمــًا كبيــرًا مــن حيــث توفيــر الميــاه ومرافــق الصــرف 
الصحــي، والتــي هــي أمــور أساســية لضمــان توفيــر الظــروف المناســبة 
لاســتفادة مــن الغــذاء. وبشــكل عــام، حقــق اإلقليــم أهدافــه الخاصــة 
باألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة فيمــا يخــص اســتخدام مصــادر الميــاه 

ومرافــق الصــرف الصحــي المحّســنة. 
لكــن، وعلــى الرغــم مــن محدوديــة اإلمــدادات مــن الميــاه العذبــة، 
إال أنــه يمكــن لنحــو 92.5 بالمائــة مــن ســكان اإلقليــم الوصــول إلــى 

23 WHO. 2015. Fact sheets on Non-communicable diseases (NCDs). 
Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/. 
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مصــادر محســنة لميــاه الشــرب واســتخدامها، فقــد وصلــت نســبة الذيــن 
تمكنــوا مــن الحصــول عليهــا خــال فتــرة األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة 
التعــاون  مجلــس  دول  كانــت  بالمائــة.   40 إلــى   1990 عــام  منــذ 
الخليجــي العربــي هــي الــدول التــي حققــت أفضــل حالــة مــن التحســن، 
وتيــرة  علــى  ســارت  التــي  االقتصاديــة  التنميــة  بســبب  ذلــك  ويعــود 
متســارعة خــال هــذه الفتــرة. إلــى جانــب ذلــك، تتجــاوز نســبة اســتخدام 
مصــادر الميــاه المحســنة فــي معظــم دول اإلقليــم 90 بالمائــة، وذلــك 
أمــا  التحتيــة.  البنيــة  فــي  بفضــل االســتثمارات الحكوميــة والخاصــة 
العــراق وموريتانيــا وســوريا، فلــم تشــهد إال تقدمــًا محــدودًا. وتتذيــل كل 
مــن موريتانيــا وفلســطين دول اإلقليــم مــن حيــث اســتخدام مصــادر 
لــى جانــب  محســنة لميــاه الشــرب وبنســبة ال تتجــاوز 58 بالمائــة. واإ
ذلــك، يتمتــع اإلقليــم بمســتوى مرتفــع مــن الوصــول إلــى مرافــق الصــرف 
اســتخدامها  نســبة  تقريبــًا بوصــول  الــدول  تفيــد جميــع  إذ  الصحــي، 
لمرافــق الصــرف الصحــي إلــى أكثــر مــن 90 بالمائــة. أمــا بالنســبة 
فــي  األقــل  هــي  موريتانيــا  كانــت  اإلقليــم،  فــي  تقدمــًا  األقــل  للــدول 
اســتخدام مثــل هــذه المرافــق، وبنســبة وصلــت إلــى 40 بالمائــة. وال 

تتوفــر بيانــات حــول الســودان واليمــن. 
يزيد الصراع الدائر في بعض دول اإلقليم من تعقيدات الحصول 
علــى الميــاه ومرافــق الصــرف الصحــي. وأدت هــذه األحــداث المســتمرة 
منــذ عــدة ســنوات إلــى تركيــز معظــم اإلنفــاق العالمــي الطــارئ علــى 
الميــاه والصــرف الصحــي وحفــظ الصحــة فــي اإلقليــم )إذ بلغــت قيمتــه 
أكثــر مــن 220 مليــون دوالر أمريكــي فــي 2015 وتمــت مــن خــال 
منظمــة األمــم المتحــدة لرعايــة الطفولــة "اليونيســف"(. وكانــت العــراق 

واألردن ولبنــان وســوريا فــي مقدمــة الحاصليــن علــى هــذا الدعــم24.  
تشــكل حــاالت اإلصابــة باألمــراض المنقولــة عــن طريــق األغذيــة25 
فــي اإلقليــم انعكاســًا لمســتوى ســامة الميــاه المســتخدمة فــي تنظيــف 
ومعالجــة األغذيــة. كمــا أنهــا انعــكاس للمســتوى الضعيــف لعمليــات 
تصنيــع األغذيــة والتعامــل معهــا )بمــا فــي ذلــك االســتخدام غيــر المائــم 
للمــواد الكيميائيــة الزراعيــة(، وعــدم وجــود بنيــة تحتيــة لتخزيــن الغــذاء أو 
ضعــف تطبيــق المعاييــر التنظيميــة. وفــي المقابــل، يعــد تدنــي مســتوى 
ســامة الغــذاء وجودتــه حاجــزًا أمــام تمكيــن أســواق اإلقليــم مــن الوصــول 
إلــى األســواق ذات القيمــة المضافــة. وتشــير تقديــرات منظمــة الصحــة 
العالميــة )2015( إلــى تــراوح عــبء األمــراض المنقولــة عــن طريــق 
األغذيــة بيــن 360 و570 ســنة مــن ســنوات العمــر المعدلــة حســب 
اإلعاقــة26 لــكل 100,000 شــخص فــي دول شــرق المتوســط 27، 
والتــي كانــت أمــراض اإلســهال المســبب الرئيســي لهــا. وتظــل هــذه 
التقديــرات أفضــل مــن مثياتهــا فــي األقاليــم الفرعيــة فــي آســيا وأفريقيــا، 

ولكنهــا تتخلــف كثيــرا عــن األقاليــم الفرعيــة المتقدمــة.

 UNICEF. 2016. Annual Results Report 2015: Water, Sanitation  24
and Hygiene. Geneva
منظمــة الصحــة العالميــة، 2015 حــددت تقديــرات المنظمــة 4 فئــات (2015): عوامــل   25
ــة والســموم ــات والمــواد الكيميائي ــة، والطفيلي أمــراض اإلســهال، عوامــل األمــراض المعدي
 WHO, Health statistics and information systems. 2016.  26
Disability-Adjusted Life Years (DALY). Available at: http://www.
/who.int/healthinfo/global_burden_disease/metrics_daly/en
ــف  ــمالن التعري ــط "ب" و"د" تش ــرق المتوس ــم ش ــة 2015. إقلي ــة العالمي ــة الصح منظم  27

ــط.   ــرق المتوس ــم ش ــرق إقلي ــوب ش ــة جن ــدول الواقع ــة وال ــدول العربي ــع لل األوس
http://www.who.int/choice/cost-effectiveness/results/emr_B/en/
and http://www.who.int/choice/cost-effectiveness/results/
 emr_D/en

استقرار الغذاء 
يظــل اســتقرار الغــذاء أكبــر تحــد لألمــن الغذائــي والتغذيــة فــي إقليــم 
الكبيــر  النزاعــات واالعتمــاد  أفريقيــا. وتعــد  الشــرق األدنــى وشــمال 
علــى اســتيراد الغــذاء وعــدم اســتقرار األســواق العالميــة واألســعار أهــم 

أســباب انعــدام األمــن الغذائــي فــي اإلقليــم.

الرئيســي  الســبب  همــا  الطويلــة  واألزمــات  النزاعــات 
إلنعــدام األمــن الغذائــي فــي اإلقليــم

إن النزاعــات وعــدم االســتقرار السياســي فــي العديــد مــن دول اإلقليــم 
)العــراق وليبيــا وســوريا واليمــن( هــي أهــم مســببات االضطرابــات فــي 
توفــر الغــذاء والحصــول عليــه، وهــي وراء ارتفــاع معــدالت نقــص 
التغذيــة بيــن األطفــال. فقــد وصــل عــدد األشــخاص الذيــن يحتاجــون 
للمســاعدات اإلنســانية فــي العــراق وســوريا واليمــن إلــى 8.2 مليــون 

و13.5 مليــون و21.1 مليــون نســمة علــى التوالــي28.  
ففــي ســوريا واليمــن، لعبــت المســاعدات اإلنســانية دورًا جوهريــًا 
فــي  التدخــات  الحفــاظ علــى األرواح، رغــم عرقلــة مثــل هــذه  فــي 
بعــض األحيــان بســبب القيــود األمنيــة والسياســية29. وبالنســبة لســوريا، 
فقــد أدى الصــراع إلــى الحــد بشــكل كبيــر مــن إنتــاج الطعــام وتســويقه 
واســتيراده ممــا حــد مــن توفــر الغــذاء والتســبب فــي ارتفــاع أســعاره. 
كمــا انخفضــت أعــداد الثــروة الحيوانيــة مــن الدواجــن واألبقــار واألغنــام 
بنســبة 50 و30 و40 بالمائــة علــى التوالــي منــذ عــام 302011. 
إلــى  الوصــول  علــى  القــدرة  تقليــص  إلــى  األمنيــة  المخــاوف  وأدت 
المراعــي، فــي حيــن ارتفعــت أســعار األعــاف بنســبة 168 بالمائــة 
تكّيــف  اســتراتيجيات  تبنــي  علــى  األســر  وأجبــرت   .312015 عــام 
ســلبية، مثــل بيــع األصــول المنتجــة، وخفــض عــدد الوجبــات، واختيــار 
األغذيــة األرخــص ثمنــًا وأقــل قيمــة غذائيــة. وأدى العنــف كذلــك إلــى 
حــدوث نقــص فــي الغــذاء المحلــي والميــاه والخدمــات الصحيــة مــا أدى 

إلــى وفيــات خاصــة بيــن األطفــال.  
أمــا بالنســبة لليمــن، فقــد أظهــرت تقييمــات الفــاو األخيــرة أن أكثــر 
مــن نصــف الســكان يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي، إذ يعيــش 26 
بالمائــة منهــم فــي مناطــق تعانــي مــن مســتويات طارئــة مــن انعــدام 
األمــن الغذائــي، ويعيــش 27 بالمائــة فــي مناطــق أزمــات غذائيــة32. 
ويتجــاوز حجــم الغــذاء المطلــوب فــي اليمــن أكثــر بكثيــر ممــا يمكــن 
مــن  فيمــا أدى عــدم وجــود احتياطــي  للمنظمــات اإلنســانية توفيــره، 
العمــات األجنبيــة إلــى الحــد مــن توفــر الســلع الغذائيــة األساســية. 

وفــي العــراق، كان الضــرر الــذي لحــق القطــاع الزراعــي والبنيــة 
التحتيــة فــي المناطــق الريفيــة كبيــرًا؛ إذ أظهــر تقييــم احتياجــات فــي 
البنــك الدولــي 2016. تكلفــة الحــرب والســلم فــي االقليــم الفرعــي لــدول المشــرق.   28
مالحظــة: وفقــاً للبنــك الدولــي، ينخفــض نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
ســوريا والعــراق بنســبة 23 و28 بالمائــة علــى التوالــي مقارنــة بمــا ســيكون عليــه الوضــع 

فــي حــال لــم يكــن هنالــك أي نــزاع. 
 /http://www.fao.org/news/story/ar/item/382185/icode .2015 الفــاو  29
ــة لنحــو 1.5 مليــون شــخص فــي ســوريا عــام  مالحظــة: قدمــت الفــاو مســاعدات زراعي
ــوب لخطــة االســتجابة  ــغ المطل ــة مــن المبل ــم جمــع ســوى 6 بالمائ ــم يت ــا ل 2015، ولكنه
ــة فــي اليمــن  اإلنســانية البالغــة قيمتهــا 86.5 مليــون دوالر أمريكــي. أمــا الفجــوة التمويلي
http://www.fao.org/fileadmin/user_  الفــاو 2016. تقريــر الوضــع فــي ســوريا  30
upload/emergencies/docs/SyriacrisisSitReport_ Apr2016.pdf

المصدر السابق.  31
http://www.fao.org/fileadmin/ اليمــن   فــي  الوضــع  تقريــر   .2016 الفــاو   32
user_upload/emergencies/docs/FAO%20Yemen%20_%20
Situation%20Report%20-%20September%202016%20
CLEARED.pdf
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ثــاث محافظــات )والتــي كانــت مصــدرًا فــي الســابق لنصــف إنتــاج 
العــراق مــن الحبــوب( انخفاضــًا فــي المحاصيــل بســبب عــدم توفــر 
الخاصــة  التحتيــة  بالبنيــة  لحــق  الــذي  والضــرر  واألســمدة،  البــذور 
واآلالت   واألدوات  التخزيــن  مرافــق  أصــاب  الــذي  والدمــار  بالــري، 
األغنــام  قطعــان  مــن  بالمائــة   80 فقــدان  عــن  وُأبلــغ  الزراعيــة33. 
والماعــز و50 بالمائــة مــن األبقــار، فــي حيــن نفــق مــا يصــل إلــى 
90 بالمائــة مــن الدواجــن. ولــم تتجــاوز نســبة أماكــن إيــواء المواشــي 
الســليمة 10-20 بالمائــة. كمــا لــم يســلم قطــاع مصايــد األســماك 
وتربيــة األحيــاء المائيــة، إذ تضــررت بــرك تربيــة األســماك وقــوارب 

التفريــخ.  الصيــد وماكينــات 
تتســم آثــار النزاعــات واألزمــات بأنهــا تســتمر لفتــرة طويلــة.  وال 
يقتصــر تأثيرهــا علــى القــدرات اإلنتاجيــة والنمــو االقتصــادي فحســب، 
ولكــن يمتــد أيضــًا إلــى قــدرة األفــراد واألســر والمجتمعــات والــدول علــى 

الصمــود. 

التغيــر المناخــي يشــكل تهديــدًا لألمــن الغذائــي ولــه 
دور مثبــت فــي تأجيــج النزاعــات

يهــدد التغيــر المناخــي بزيــادة مســتوى انعــدام األمــن الغذائــي ويفاقــم 
نــدرة الميــاه فــي اإلقليــم، الــذي هــو فــي األصــل أحــد المناطــق األشــد 
فقــرًا بالميــاه فــي العالــم. تعانــي بعــض المناطــق مــن ازديــاد وتيــرة 
موجــات الجفــاف، فيمــا تعانــي مناطــق أخــرى مــن ارتفــاع منســوب 
ميــاه البحــر. وســترتفع درجــات الحــرارة المســجلة فــي اإلقليــم مــن درجــة 
مئويــة واحــدة إلــى خمــس درجــات بيــن عامــي 1986 و2005 مقارنــة 
مــع درجــات الحــرارة الحاليــة، ويعتمــد ذلــك علــى مختلــف ســيناريوهات 
التغّيــر المناخــي34. ومــن المتوقــع أيضــًا أن يكــون االقليــم الفرعــي 
لــدول المغــرب العربــي، وخاصــة موريتانيــا والمغــرب األشــد تأثــرًا35. 
كمــا ســتؤثر التغيــرات فــي معــدالت الهطــول المطــري علــى إمــدادات 
الميــاه مــن منطقــة جبــال أطلــس ومنطقــة أعالــي النيــل وتجمعــات 
نهــري دجلــة والفــرات. وستشــمل تأثيــرات التغيــر المناخــي فــي شــبه 
الجزيــرة العربيــة ودول المغــرب العربــي الثــروة الحيوانيــة والمجتمعــات 
التــي تعتمــد علــى الزراعــة، وســتخفض مــن إمــدادات الميــاه وتضيــف 
مزيــدًا مــن الضغــط علــى قطــاع الطاقــة لتوفيــر خدمــات التبريــد مــع 

ازديــاد حــدة فصــول الصيــف.
ورغــم ان النظــم اإليكولوجيــة للغابــات واألحــراج فــي اإلقليــم تلعــب 
دورًا مهمــًا فــي التكيــف مــع التغيــر المناخــي والتخفيــف مــن تداعياتــه، 
إال أن الجهــود المبذولــة لتوســيع الغابــات نــادرة36. أمــا علــى المســتوى 
القطــري، فثمــة مســتوى كبيــر مــن تحويــل األراضــي الحرجيــة إلــى 
زراعيــة أو حضريــة، وخاصــة فــي إيــران والســودان، فيمــا أدت عمليــة 
التحويــل فــي تونــس إلــى توســيع رقعــة الغابــات مــن خــال عمليــات 

التشــجير37. 
عــن  الناجمــة  الصلــة  ذات  والصدمــات  المناخــي  التغيــر  ُيفاقــم 
الطقــس مــن انعــدام األمــن اإلقليمــي، ويشــكل عامــًا إضافيــًا مــن 
العوامــل التــي تؤجــج النزاعــات. فعلــى ســبيل المثــال، نشــبت الحــرب 

http://www.fao. الفــاو 2016. تقييــم احتياجــات الزراعــة واألســر فــي العــراق  33
org/fileadmin/user_upload/FAO-countries/Iraq/ToR/FAO_

Assessment1.pdf
 RICCAR 2015 data cited in UNESCWA. 2015. Arab Sustainable  34
.Development Report – First Edition. Beirut

المصدر السابق.  35
الفاو 2015. حالة الغابات في إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا. القاهرة.  36

المصدر السابق.  37

األهليــة فــي ســوريا بعــد موجــات جفــاف شــديدة بيــن عامــي 2006 
و2010 شــّلت قطــاع الزراعــة وقضــت علــى ســبل المعيشــة لنحــو 
50 بالمائــة مــن المزارعيــن. وقــد أســهم ذلــك فــي تفاقــم حالــة عــدم 
االســتقرار جنبــًا إلــى جنــب مــع ارتفــاع أســعار الغــذاء ومعــدالت الفقــر 
والصــراع االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي38، مــا أدى فــي النهايــة 

إلــى تفاقــم حالــة عــدم االســتقرار. 

االعتماد الكبير على اســتيراد الحبوب وتقلبات األســواق 
العالمية يشــكالن مخاطر كبيرة على اســتقرار الغذاء

يفــرض اعتمــاد اإلقليــم المتزايــد علــى األغذيــة المســتوردة ومــا ينتــج 
عنــه مــن تعــرض لتقلبــات األســعار فــي األســواق العالميــة، إضافــة 
إلــى القيــود المفروضــة علــى إمــدادات الغــذاء فــي إقليــم الشــرق األدنــى 

وشــمال أفريقيــا تحديــات كبيــرة علــى توفــر الغــذاء واســتقراره. 
فقــد ارتفــع معــدل االعتمــاد علــى اســتيراد الحبــوب بشــكل كبيــر 
خــال الفتــرة مــن 2000-2014، إلــى درجــة جعــل الفجــوة بيــن توافــر 
نتاجهــا تــزداد بنســبة 75 بالمائــة خــال نفــس  الحبــوب )لاســتهاك( واإ
الفتــرة )الشــكل البيانــي 15(.  ومــن حيــث االســتقرار، فــإن ذلــك يعنــي 
أن أي نقــص فــي اإلمــدادات مــن األســواق العالميــة ســيكون لــه تأثيــر 

ســلبي مباشــر علــى اإلقليــم.  
لــى جانــب ذلــك، فقــد وصلــت حصــة فاتــورة المســتوردات مــن  واإ
لــى جانــب ذلــك، فقــد وصلــت حصــة فاتــورة المســتوردات مــن  إجمواإ
إجمالــي عوائــد التصديــر )الشــكل البيانــي 15( إلــى مســتويات خطيــرة 
باســتثناء دول مجلــس  بالنســبة لمعظــم دول اإلقليــم،  هــي األخــرى 
الحاضــر  الوقــت  فــي  الطاقــة  أســواق  الخليجــي39. وتشــهد  التعــاون 
يشــهد  أن  المتوقــع  مــن غيــر  والــذي  النفــط،  أســعار  فــي  انخفاضــًا 
ارتفاعــًا علــى المــدى القصيــر، وهــو مــا يشــير إلــى انخفاضــات كبيــرة 
فــي القــوة الشــرائية لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تعتمــد علــى 

العوائــد النفطيــة لضمــان اســتيراد األغذيــة.
وتجلــت شــدة تعــرض اإلقليــم لتقلبــات أســعار المــواد الغذائيــة فــي 
األســواق العالميــة فــي التقلبــات الكبيــرة فــي األســعار المحليــة بعــد 
فقــد شــهد  أســعار األغذيــة خــال عامــي 2007-2008؛  ارتفــاع 
اإلقليــم ارتفاعــًا فــي عــدم االســتقرار وزيــادة كبيــرة فــي األســعار المحليــة 
)بنحــو 3 مــرات( مقارنــة بالمناطــق األخــرى )الشــكل البيانــي 16( 
خــال الفتــرة مــن 2007-2008. ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى 
فــي  المرونــة  وعــدم  الحبــوب  اســتيراد  علــى  الكبيــر  اإلقليــم  اعتمــاد 

الطلــب عليهــا.

 Global Food Policy Report. Washington, 2015-IFPRI. 2015 2014 38
 DC. See Chapter 7 of publication co-authored by Breisinger,
 C. Ecker, O.; Trinh Tan, J.F. and entitled Conflict and Food
Insecurity - How do we break the links https://www.ifpri.org/

 sites/default/files/gfpr/2015/feature_3086.html
http://www.fao.org/faostat/ الفــاو    إحصــاءات  بيانــات   2016 الفــاو،   39
ar/#home  مالحظــة: تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي بعــض الحــاالت، لــم يكــن اإلنفــاق 

المطلــق لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي .
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الشــكل البيانــي 15: حصــة فاتــورة المســتوردات الزراعيــة مــن عوائــد التصديــر 
 402014 اإلجماليــة 

UN Comtrade, 2015

الشكل البياني 16: تفاوت أسعار الغذاء في السوق المحلي 2014-2000

 المصدر: إحصاءات الفاو، 2016

تعزيز تجارة األغذية البينية  
تمتلــك تجــارة األغذيــة البينيــة فــي اإلقليــم إمكانــات كبيــرة لتحســين 
األمــن الغذائــي وتأميــن شــراء األغذيــة والحــد مــن تكاليــف الــواردات. 
ن بوتيرة بطيئة؛ إذ أن غالبية صادرات  تشهد التجارة البينية زيادة، واإ
اإلقليــم مــن األغذيــة تذهــب لــدول أخــرى ضمــن نفــس اإلقليــم )الشــكل 
فيــه.  الصــادرات  أهــم  الفواكــه والخضــروات  البيانــي 17(، وتشــكل 
كمــا تشــكل الــواردات مــن داخــل اإلقليــم 18 بالمائــة فقــط مــن إجمالــي 
الــواردات )الشــكل البيانــي 18(، وهــو مــا يعكــس أن اإلقليــم يســتورد 
معظــم احتياجاتــه مــن الســكر والحبــوب والمحاصيــل الزيتيــة واللحــوم، 

وهــي المنتجــات التــي ال يمتلــك أي ميــزة تنافســية فيهــا. 

http://www.fao.org/faostat/ الفــاو   إحصــاءات  بيانــات   .2016 الفــاو   40
ــود  ــن تع ــن والبحري ــن اليم ــكل م ــة ل ــواردات الزراعي ــف ال ar/#home مالحظــة: تكالي

2013 لعــام 

الشــكل البيانــي 17: صــادرات إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا حســب 
2015 الوجهــة، 

UN Comtrade, 2015

حســب  أفريقيــا  وشــمال  األدنــى  الشــرق  إقليــم  واردات   :18 البيانــي  الشــكل 
2015 المصــدر، 

 2015 األساســية  الســلع  تجــارة  المتحــدة إلحصــاءات  األمــم  بيانــات  قاعــدة   المصــدر: 
.http://comtrade.un.org

أكــد "إعــان الريــاض لتعزيــز التعــاون العربــي لمواجهــة أزمــة الغــذاء 
العالميــة"، الــذي صــدر عــن الــدول العربيــة األعضــاء فــي جامعــة 
الــدول العربيــة فــي أعقــاب األزمــة الماليــة العالميــة التــي هــزت العالــم 
البينيــة  األغذيــة  تجــارة  دور  أهميــة  علــى   2008-2007 عامــي 
وغيرهــا مــن أشــكال التعــاون فــي تحقيــق األمــن الغذائــي. إلــى جانــب 
ذلــك، لــم تحقــق منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى جميــع إمكاناتهــا 
بعــد، فرغــم عــدم فــرض الــدول العربيــة رســومًا علــى الــواردات الزراعيــة 
وغيرهــا مــن الســلع، ال يــزال مســتوى التجــارة البينيــة منخفضــًا مقارنــة 

بالمســتويات العالميــة فــي أقاليــم أخــرى )الشــكل البيانــي 19(.
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الشــكل البيانــي 19: التجــارة البينيــة للمنتجــات الزراعيــة بيــن دول اإلقليــم كنســبة 
مــن تجــارة الســلع، إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا وتكتــالت تجاريــة مختــارة 

2015

UN Comtrade, 2015

تُفســر القيــود األخــرى، باســتثناء غيــر الجمركيــة، ســبب تدنــي 
مســتوى التجــارة البينيــة الزراعيــة فــي اإلقليــم، فعلــى ســبيل المثــال، 
فــإن متوســط تكلفــة التجــارة فــي المــواد الزراعيــة فــي دول اإلقليــم 
هــو أعلــى بمعــدل 3 مــرات مقارنــة بالــدول األوروبيــة الواقعــة شــمال 
ســبانيا(. كمــا تتجــاوز تكاليــف  يطاليــا واإ حــوض المتوســط )فرنســا واإ
التجــارة فــي االقليــم الفرعــي لــدول المغــرب العربــي  أو بيــن دول 
المشــرق الواقعــة شــرق المتوســط نظيراتهــا مــن الــدول األوروبيــة41.

توفــر التجــارة البينيــة فرصــًة ســانحًة للحــد مــن تكاليــف اســتيراد 
األغذيــة مــن خــال تقليــص تكاليــف التجــارة والحــد مــن الحواجــز 
غيــر الجمركيــة. ويوفــر تجميــع اإلنتــاج الزراعــي والــواردات فرصــًا 
كبيــرًة لضمــان اســتقرار الســوق، وخاصــة مــن خــال التجــارة العابــرة 
للحــدود، وبالتالــي فإنــه يســهم فــي تعزيــز األمــن الغذائــي فــي اإلقليــم 
وفــي   .42)2016 والتنمية-الفــاو  االقتصــادي  التعــاون  )منظمــة 
هــذا الصــدد، يمكــن لتشــغيل منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى 
لغــاء الحواجــز غيــر الجمركيــة، أن يعــود بفوائــد كبيــرة علــى اإلقليــم  واإ
برمتــه. تظهــر تجــارب المحــاكاة أن الحــد مــن اســتخدام التدابيــر 
غيــر الجمركيــة فــي اإلقليــم ســيعزز القطاعــات التــي يتــم تداولهــا 

بشــكل كبيــر، وخاصــة المنتجــات الغذائيــة. 
ويمكــن فــي هــذا الصــدد أن تشــكل اإلمكانــات التــي يمتلكهــا 
تنافســية  ميــزة  تمتلــك  والتــي  الغذائيــة،  للمنتجــات  كســلة  الســودان 
فيهــا، مصــدر فائــدة لإلقليــم بأســره؛ إذ تقــدر مســاحة األراضــي التــي 
يمكــن زراعتهــا فــي الســودان بأكثــر مــن 84.3 مليــون هكتــار، ال 
تتعــدى نســبة المســتغل منهــا 20 بالمائــة فقــط. ويمتلــك الســودان 
ميــزة تنافســية جليــة فــي تحقيــق إنتــاج مســتدام لبعــض الحبــوب، مثــل 
المحاصيــل الزيتيــة وقصــب الســكر والبقوليــات والخضــار والفواكــه. 
لــى جانــب ذلــك، مــن غيــر المحتمــل أن يكــون لتغيــر المنــاخ أثــر  واإ
كبيــر علــى مــوارد الســودان المائيــة، وهــو مــا يخلــق الفرصــة لتحقيــق 
 Peter Talks. 2015. FAO and EBRD. Agricultural policies and  41
 institutions specialist. Agri-food Trade and Food Security in
the Southern and Eastern Mediterranean Countries. http://
www.medagri.org/docs/group19/Regional%20Trade%20
Integration.pdf
 www.oecd.org  2016. See also FAO and EBRD, 2015. Egypt,  42
 Jordan, Morocco and Tunisia Key trends in the agrifood
-sector. http://www.fao.org/3/a-i4897e.pdf

إنتــاج مســتقر. ويشــجع الســودان اســتقطاب االســتثمارات األجنبيــة 
المباشــرة والدخــول فــي شــراكات فــي القطــاع الزراعــي، ورغــم ذلــك، 
يعــد االســتثمار فــي قطــاع البنيــة التحتيــة أمــرًا بالــغ األهميــة، ناهيــك 

عــن الحاجــة لارتقــاء بمســتوى البيئــة االســتثمارية فــي ذلــك البلــد.

ــي  ــف التجــارة مــن خــالل االســتثمار ف الحــد مــن تكالي
البنيــة التحتيــة والنقــل والتصنيــع

يجــب علــى سياســة التجــارة كذلــك أن تســعى لتخفيــض قيمــة فاتــورة 
التــي  التجــارة الضمنيــة  الحــد مــن تكاليــف  لــى جانــب  الــواردات، واإ
تأتــي علــى شــكل إجــراءات غيــر جمركيــة، فهنــاك مجــال للحــد مــن 
علــى  الضــوء  القمــح  مســألة  وتســلط  للتجــارة.  المباشــرة  التكاليــف 
التحديــات واإلمكانــات المتاحــة أمــام االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة 
وتســهيل اإلجــراءات اإلداريــة، إذ تتجــاوز التكاليــف اللوجســتية علــى 
)حيــث  الدوليــة  األعــراف  اإلقليــم  فــي  القمــح  إمــداد  سلســلة  طــول 
إلــى 40 دوالر للطــن مقارنــة مــع 11 دوالر  تصــل فــي المتوســط 
للطــن فــي هولنــدا و17 دوالر فــي كوريــا الجنوبيــة(. وبالمثــل، فــإن 
الوقــت المســتغرق فــي نقــل القمــح أطــول؛ إذ يصــل إلــى 78 يومــًا فــي 
دول اإلقليــم مقارنــة مــع 18 يومــًا فــي هولنــدا و47 يومــًا فــي كوريــا  
الجنوبيــة43. ففــي مصــر، علــى ســبيل المثــال، مــن المتوقــع أن تكلــف 
التعقيــدات فــي نظــام مناقصــات االســتيراد أكثــر مــن 30 مليــون دوالر 
ســنويًا، مع إمكانية تحقيق وفورات ســنوية تبلغ 43 مليون دوالر من 

خــال تحديــث أنظمــة تخزيــن القمــح44. 

 World Bank and FAO. 2012. The grain chain: Food security and  43
managing wheat imports in Arab countries. Washington
 FAO and EBRD. 2016. Egypt: Wheat sector review, by J.  44
 McGill, D. Prikhodko, B. Sterk, and P. Talks. FAO Investment
Centre Country
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القســم الثالــث: االلتــزام بالسياســات واخلــرات يف القضــاء علــى اجلــوع وتوفــر 
األمــن الغذائــي والتغذيــة املحّســنة وتعزيــز الزراعــة املســتدامة )اهلــدف الثــاين 

مــن أهــداف التنميــة املســتدامة(: الرتكيــز علــى امليــاه وتغــر املنــاخ 

تشــكل نــدرة الميــاه وتغيــر المنــاخ تحديــات كبيــرة 
وتوفيــر  الجــوع  علــى  للقضــاء  الراميــة  للجهــود 
األمــن الغذائــي والتغذيــة المحســنة وتعزيــز الزراعــة 
المســتدامة في إقليم الشــرق األدنى وشــمال أفريقيا

يواجــه اإلقليــم تحديــات كبيــرة لتحقيــق جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة 
2030، وخاصة تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 
المتمثــل بالقضــاء علــى الجــوع وســوء التغذيــة، والقضــاء علــى الفقــر 
المســتدامة. وينبــع  الزراعيــة  التنميــة  الريفيــة وتعزيــز  المناطــق  فــي 
طــال  التــي  واألزمــات  النزاعــات  أثــر  مــن  إلحاحــًا  األكثــر  التحــدي 
أمدهــا؛ إذ يوجــد فــي اإلقليــم نحــو 7.3 مليــون الجــئ و15.5 مليــون 
العالميــة.  اإلنســانية  األزمــات  مــن  بالمائــة   60 يقــارب  ومــا  نــازح، 
وتعتبــر األزمــة الســورية أخطــر أزمــة إنســانية يشــهدها العالــم منــذ 

الحــرب العالميــة الثانيــة.
ووصلــت التكلفــة اإلجماليــة لنــداءات االغاثــة اإلنســانية الخاصــة 
بأزمــات اإلقليــم )فــي كل مــن العــراق وليبيــا وســوريا وفلســطين واليمــن( 
إلــى 37.5 مليــون دوالر45، خــال الفتــرة 2012-2016، خصــص 
أكثــر مــن 14 مليــار دوالر منهــا لتحقيــق األمــن الغذائــي. ففــي ســوريا، 
تجــاوزت آثــار الصــراع علــى البنيــة التحتيــة االقتصاديــة وعلــى المــوارد 
الطبيعيــة والبيئــة، اجمالــي الناتــج المحلــي الســوري. كمــا تتســبب آثــار 
األزمــات المتعــددة فــي اإلقليــم )فــي العــراق وليبيــا وســوريا واليمــن( فــي 
تكبــد خســائر اقتصاديــة كبيــرة للــدول المجــاورة بشــكل خــاص واإلقليــم 
برمتــه بشــكل عــام، مــع تدهــور قطــاع الســياحة وانحســار االســتثمارات 
األجنبيــة المباشــرة وتدفقــات التجــارة الدوليــة وتحويــات العامليــن فــي 

العديــد مــن الــدول. 
وفــي الوقــت ذاتــه، مــن المرجــح أن تواجــه دول اإلقليــم تباطــؤًا فــي 
النمــو االقتصــادي علــى المدييــن القصيــر والمتوســط؛ إذ مــن المتوقــع 
التعــاون الخليجــي  فــي دول مجلــس  النمــو االقتصــادي  أن يســتمر 
باالنخفــاض، ليصــل إلــى 1.8 بالمائــة فــي 2016، مقارنــة مــع 3.3 
بالمائــة فــي 2015، ليســتقر عنــد مســتوى 2 بالمائــة علــى المــدى 
عــن  ينتــج  وقــد  النفــط.  أســعار  انخفــاض  بســبب  وذلــك  المتوســط، 
انخفــاض العوائــد النفطيــة تدنــي المســاعدات الحكوميــة والتحويــات 

مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي لــدول اإلقليــم غيــر النفطيــة.
خــال  الجــاري  حســابها  تعديــل  الــدول  معظــم  علــى  وســيتعين 
الســنوات المقبلــة )الشــكل البيانــي 20(، وســيكون لديهــا حيــز مالــي 
محــدود علــى المدييــن القصيــر والمتوســط لاســتمرار فــي مشــاريع 
البنيــة التحتيــة الكبــرى الراميــة إلــى تخفيــف التداعيــات االجتماعيــة 

اإلقليــم. فــي  للنزاعــات  واالقتصاديــة 
يرتبــط األمــن الغذائــي فــي جميــع أنحــاء اإلقليــم ارتباطــًا وثيقــًا 
بالقــدرات الماليــة الازمــة لســداد قيمــة واردات الغــذاء وتوفيــر شــبكات 
األمــان لضمــان حصــول الفقــراء والضعفــاء علــى الغــذاء، ولذلــك، 
ســوف تواجــه البلــدان صعوبــة مفاضلــة فــي ســعيها لتحقيــق الهــف 
الثانــي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، الــذي مــن المرجــح أن يختبــر 
وجــود إرادة سياســية قويــة لتحســين األمــن الغذائــي والقضــاء علــى 

الجــوع )المربــع 2(.
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الشــكل البيانــي 20: ميــزان الحســاب الجــاري )كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي( 
فــي دول مختــارة مــن إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال افريقيــا 2021-2008

المصدر: صندوق النقد الدولي، بيانات ميزان المدفوعات، 2016. القيم والتوقعات

التنميــة  أهــداف  مــن  الثانــي  الهــدف  تحقيــق  طــرق  تتســم 
المســتدامة بأنهــا خاصــة بــكل دولــة، وتعتمــد علــى عمليــات معقــدة 
لتحديــد األولويــات الوطنيــة، التــي تكــون عرضــة العتبــارات سياســية 
واقتصاديــة معينــة، ومــع ذلــك، فمــن الممكــن تحديــد بعــض القضايــا 
الرئيســية التــي ســتكون جوهريــة فــي أي اســتراتيجية للقضــاء علــى 

المســتدامة.  الزراعيــة  التنميــة  وتعزيــز  التغذيــة  وتحســين  الجــوع، 
ومــن هــذه القضايــا نــدرة الميــاه والتغيــر المناخــي، وذلــك بســبب 
أثرهمــا الكبيــر علــى األمــن الغذائــي وعلــى الزراعــة المســتدامة والبيئــة 
العنصــر  هــو  المــاء  أن  كمــا  عــام.  بشــكل  والمجتمــع  واالقتصــاد 
األساســي للتنميــة الزراعيــة فــي اإلقليــم، وبشــكل غيــر مباشــر لألمــن 
الغذائــي. وبشــكل أساســي، ســتظهر آثــار التغيــر المناخــي مــن خــال 
المتوفــرة،  الميــاه  الميــاه، وذلــك علــى شــكل انخفــاض كميــة  قطــاع 
وزيــادة طلــب المحاصيــل علــى الميــاه وارتفــاع نســبة األراضــي الجافــة 
وفقــدان التنــوع البيولوجــي. كمــا ســتُفاقم آثــار التغيــر المناخــي إضافــة 
إلــى النمــو الســكاني المســتمر فــي اإلقليــم، مشــكلة نــدرة الميــاه كمــا 
ســتعقد نقــاط الضعــف الهيكليــة المتعلقــة باألمــن الغذائــي بمــا فيهــا 
االعتمــاد علــى واردات الغــذاء وزيــادة الضغــط علــى األراضــي والفقــر 

فــي المناطــق الريفيــة والهجــرة.  
ســتتوقف قــدرة اإلقليــم علــى تحقيــق تقــدم ملمــوس لتحقيــق الهــدف 
الثانــي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي جــزء كبيــر منهــا علــى 
السياســات واالســتراتيجيات التــي يمكنهــا توفيــر إدارة مســتدامة للميــاه 
المســتخدمة فــي الزراعــة، وتكييــف قطاعــي الزراعــة والغــذاء مــع آثــار 
طــورت  وقــد  المتطلــب،  هــذا  اإلقليــم  دول  تــدرك  المناخــي.  التغيــر 

سياســات عامــة وتدخــات لتحقيــق هــذه الغايــة.
وفــي هــذا الصــدد، تحلــل األقســام التاليــة أثــر التغيــر المناخــي 
علــى قطاعــي الميــاه والزراعــة فــي اإلقليــم، وتســتعرض خبــرات الــدول 
والخيــارات المتاحــة أمامهــا لارتقــاء بمســتوى إدارة مصــادر الميــاه 
المســتخدمة فــي الزراعــة، وذلــك مــن خــال ســتة أبعــاد، هــي: )1( 
التكيــف مــع آثــار التغيــر المناخــي فــي قطــاع الميــاه والزراعــة؛ )2( 
توفيــر الحمايــة االجتماعيــة لبنــاء القــدرة علــى الصمــود أمــام التغيــر 
المناخــي؛ )3( الحــد مــن الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء؛ )4( تعزيــز 
فــي  التجــارة  دور  وتعزيــز  تحديــد   )5( مســتدامة؛  اســتهاك  أنمــاط 
التكيــف مــع التغيــر المناخــي؛ )6( ترســيخ التعــاون اإلقليمــي والعمــل 

الجماعــي.
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المربــع 2: إرادة سياســية قويــة لمعالجــة األمــن الغذائــي ُعبــر عنهــا مــن خــالل العديــد 
مــن المبــادرات الوطنيــة واإلقليمية

يدرك القادة العرب التحديات المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية، فقد تصدرت 
قضيــة األمــن الغذائــي جــدول أعمــال العديــد مــن اجتماعــات القمــة العربيــة، 
كمــا تــم إطــاق العديــد مــن المبــادرات الراميــة لتعزيــز األمــن الغذائــي والتنميــة 

الزراعية.
وأســهمت مبــادرة الملــك عبــد اهلل بــن عبــد العزيــز التــي أطلقــت عــام 2009 
في زيادة إسهامات السعودية في رأس مال "مشروع األمن الغذائي العربي" 
الذي أطلقته السودان. ويسعى هذا المشروع إلى ردم فجوة الغذاء في الوطن 
العربي، والتي تقدر بنحو 45 مليار دوالر سنويًا، وذلك من خال مضاعفة 
حجــم المســاحات المرويــة مــن 4 إلــى 8 ماييــن هكتــار، إلــى جانــب زيــادة 

المساحات المزروعة والمروية بمياه األمطار بنحو 4 مايين هكتار.
وأكــد "إعــان الكويــت"، الصــادر عــن القمــة العربيــة االقتصاديــة التــي ُعقــدت 
فــي الكويــت عــام 2009، إدراك القــادة العــرب ألهميــة منــح األولويــة لتنفيــذ 
برنامــج لألمــن الغذائــي، بوصفــه اســتراتيجية رئيســية فــي تحســين المســتوى 
المعيشــي للمواطنيــن. أمــا فيمــا يخــص األمــن المائــي، فقــد ُكلــف مجلــس 
وزراء الميــاه العــرب بمهمــة إعــداد اســتراتيجية لألمــن المائــي فــي المنطقــة 
العربية، بهدف معالجة التحديات وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة. ودعا 
اإلعان، في سعيه لمعالجة قضية الفقر، إلى تنفيذ برامج للحد من الفقر، 
وحث مؤسسات التمويل العربية لاضطاع بدور أكثر فعالية لزيادة التمويل 

واالســتثمارات فــي القطــاع الزراعــي.
كمــا تبنــت قمــة الجزائــر عــام 2005 "االســتراتيجية العربيــة للتنميــة الزراعيــة 

المستدامة".
وكانــت مبــادرة الرئيــس الســوداني عمــر البشــير عــام 2013 الخاصــة 
باالســتثمارات الزراعيــة العربيــة فــي الســودان مثــااًل آخــر علــى المبــادرات 
الوطنية التي يتم تنفيذها "للمساهمة في تحقيق األمن الغذائي العربي"، وهي 
المبادرة التي ُأطلقت في الرياض خال "القمة العربية التنموية االقتصادية 

واالجتماعيــة"، التــي عقــدت عــام 2013. 
لــى جانــب ذلــك، فثمــة العديــد مــن المبــادرات الوطنيــة الراميــة لتعزيــز األمــن  واإ
الغذائي والتنمية الزراعية، بما في ذلك مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي التي أطلقت عام 2015، والتي تعرف بـ “مبادرة زراعة 1.5 مليون 
فدان". وتســعى هذه المبادرة إلى توســيع رقعة األراضي الزراعية في مصر 

بنحو 20 بالمائة. 
أبدت دول اإلقليم التزامًا قويًا بجدول أعمال التنمية المستدامة 2030، فقد 
شــاركت معظــم الــدول فــي المنتديــات اإلقليميــة التــي ُعقــدت فــي الفتــرة التــي 
لى جانب ذلك، تتطلع العديد  سبقت انعقاد قمة التنمية المستدامة 2015. واإ
مــن الــدول، مثــل مصــر واألردن وموريتانيــا والمغــرب وتونــس، لدمــج أهــداف 
التنمية المستدامة في استراتيجياتها الوطنية للتنمية. وتعمل دول أخرى، مثل 
ُعمان والسعودية واإلمارات على إعداد رؤى واستراتيجيات للتنمية الزراعية 
المســتدامة المتوائمــة مــع جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة 2030. وكانــت 
مصــر والمغــرب مــن أوائــل الــدول التــي تطوعــت لتقديــم تقاريــر حــول تنفيــذ 
أهداف التنمية المستدامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة.

أثــر التغيــر المناخــي علــى قطاعــي الميــاه والزراعــة 
فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا: الــدروس 

المســتفادة مــن قاعــدة األدلــة الحديثــة 

الناتــج  بالمائــة مــن  القطــاع الزراعــي مســؤول عمــا نســبته 14 
المحلــي اإلجمالــي فــي اإلقليــم، ويوفــر فــرص عمــل لنحــو 38 بالمائــة 

اقتصــادي  بــدور  القطــاع  يضطلــع  كمــا  فيــه.  العاملــة  القــوى  مــن 
واألمــن  االقتصــادي  النمــو  تحقيــق  فــي  ويســهم  مهــم،  واجتماعــي 
الغذائــي لألســر والحــد مــن الفقــر، إلــى جانــب تحقيــق التنميــة الريفيــة 
وجنــي عائــدات مــن التصديــر. وبشــكل عــام، شــهدت معظــم دول 
اإلقليــم زيــادة مضطــردة فــي اإلنتــاج الزراعــي خــال العقــود األخيــرة. 
وُيعــزى ذلــك فــي جــزء كبيــر منــه إلــى تعزيــز مبــادرات الــري وغيرهــا 
مــن المبــادرات اإلنتاجيــة، المدعومــة بتدخــات حكوميــة كبيــرة، مثــل 
الحوافــز والقيــود. وفــي كثيــر مــن األحيــان، شــجعت هــذه التدخــات 
علــى االســتخدام المفــرط للميــاه، وخاصــة المصــادر الجوفيــة منهــا46، 

وطرحــت أســئلة حــول اســتدامة األنظمــة الغذائيــة فــي اإلقليــم. 
تظــل الميــاه العامــل األساســي فــي اإلنتــاج الزراعــي، وذلــك رغــم 
مــن امتــاك غالبيــة دول اإلقليــم لتقاليــد زراعيــة تعــود لمئــات الســنين، 
ورغــم امتاكهــا لخبــرات متراكمــة ومعرفــة وقــدرات تتيــح لهــا إنتــاج 
المزيــد مــن الغــذاء. ُيشــار إلــى أن 15 دولــة مــن أصــل جميــع دول 
اإلقليــم البالغــة 19 دولــة ُتصنــف علــى أنهــا دول تعانــي نــدرة فــي 

مصــادر الميــاه. 
لــى جانــب ذلــك، فمــن المتوقــع أن يتــرك التغيــر المناخــي أثــرًا  واإ
كبيــرًا علــى اإلنتــاج الزراعــي واألمــن الغذائــي، وســيتم تظهــر آثــاره مــن 
ــاه بشــكل أساســي. وتشــير أدلــة حديثــة 47 صــادرة  خــال قطــاع المي
عــن إطــار عمــل المبــادرة اإلقليميــة لتقييــم أثــر تغيُّــر المنــاخ علــى 
مكانيــة تأثــر القطاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة  المــوارد المائيــة واإ
فــي المنطقــة العربيــة إلــى اســتمرار اتجاهــات االحتبــاس الحــراري فــي 
جميــع أنحــاء اإلقليــم، مــع ارتفــاع فــي معــدالت الحــرارة العليــا والدنيــا 
المســجلة، يرافقــه انخفــاض فــي معــدل هطــول األمطــار، وانحســار 
فــي كميــات الميــاه الجاريــة وزيــادة فــي معــدالت التبخــر فــي معظــم 
أنحــاء اإلقليــم وبدرجــات متفاوتــة. كمــا ُتظهــر النمــاذج المناخيــة زيــادة 
عامــة فــي تواتــر األيــام الحــارة وفتــرات جفــاف أطــول فــي جميــع أنحــاء 
اإلقليــم. ويرافــق الزيــادة فــي معــدالت التبخــر انخفــاض فــي كميــات 
الميــاه الجاريــة بأكثــر مــن 50 ملــم فــي الســنة فــي أكثــر المناطــق 

المتأثــرة، ممــا ينتــج عنــه تفاقــم حــدة مشــكلة نــدرة الميــاه. 
التــي  الضعــف  أوجــه  تحليــات  أكــدت  الصــدد،  هــذا  وفــي 
ُأجريــت ضمــن نفــس اإلطــار علــى أن التغيــر المناخــي سيتســبب 
الحصــاد  مــدة مواســم  المحاصيــل وانخفــاض  انخفــاض غــال  فــي 
وتدنــي كثافــة المحاصيــل وزيــادة نســبة ملوحــة التربــة. أمــا الثــروة 
الحيوانيــة، وخاصــة المحليــة، فتبــدو أنهــا أقــل عرضــة للخطــر. ســوف 
تتأثــر جميــع األنظمــة الزراعيــة بســبب زيــادة الجفــاف وانخفــاض توفــر 
الميــاه، فــي حيــن ســتكون األراضــي الجافــة والنظــم الرعويــة األكثــر 

تضــررًا )الجــدول 3(.
ســيكون آلثــار التغيــر المناخــي أثــر واضــح علــى األبعــاد األربعــة 
نقــص  بســبب  الغــذاء  توفــر  وهــي:  أال  الغذائــي؛  باألمــن  الخاصــة 
انخفــاض  بســبب  الغــذاء  علــى  الحصــول  علــى  والقــدرة  اإلنتــاج؛ 
الطقــس  أحــداث  كثافــة  بســبب  الغــذاء  واســتقرار  الدخــل؛  مســتوى 
المتطرفــة وتواترهــا، خاصــة مواســم الجفــاف والفيضانــات؛ واالســتفادة 

مــن الغــذاء بســبب تدهــور جــودة الميــاه.
كمــا ســُيفاقم التغيــر المناخــي مــن المخاطــر المتعلقــة باالتجاهــات 
طويلــة األمــد الناجمــة عــن ســوء إدارة المــوارد المائيــة، والتــي تشــمل 

مخاطــر النزاعــات والفقــر والهجــرة )المربــع 3(.
 FAO. 2015. “Towards a Regional Collaborative Strategy on  46
 Sustainable Agriculture Water Management and Food Security
in the Near East and North Africa Region”. Second Edition.

 Aziz Behri and Ahmad Sadiddin. “Climate adaptation to water  47
 scarcity by the green sectors in Egypt, Jordan and Lebanon”.
FAO, 2015
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الجــدول 3: آثــار التغيــر المناخــي علــى األنظمــة الزراعيــة فــي إقليــم الشــرق األدنــى 
وشــمال أفريقيــا48

الحساسية
اآلثار المحتملة على األنظمة 

الزراعية

التعرض
ما هي األحداث المتعلقة 

بالتغير المناخي التي ستحدث

نظام 
الزراعة 

ازدياد الضغط على المياه
ارتفاع الطلب على الري ونقل 

المياه
انخفاض الغال عندما ترتفع 

درجات الحرارة بشكل كبير
ارتفاع مستوى ملوحة التربة نظرًا 

النخفاض رشح المياه
انخفاض في كثافة المحاصيل

ارتفاع درجات الحرارة
انخفاض اإلمدادات من مياه 

الري السطحية
تضاؤل مستوى إعادة تغذية 

المياه الجوفية

المروية

انخفاض في الغال
انخفاض في كثافة المحاصيل

زيادة الطلب على الري

زيادة مستوى القحط
زيادة مخاطر الجفاف

زيادة محتملة في المدة التي 
تحتاجها المحاصيل للنمو

انخفاض اإلمدادات من مياه 
الري

المناطق 
المرتفعة 
المختلط

انخفاض في الغال
انخفاض في كثافة المحاصيل

زيادة الطلب على الري

زيادة مستوى القحط
زيادة مخاطر الجفاف

انخفاض اإلمدادات من مياه 
الري

الري بمياه 
األمطار 
المختلط

نظام شديد التأثير بانخفاض 
مستوى الهطول المطري

قد تعود بعض األراضي إلى 
أراضي رعوية

زيادة الطلب على الري

زيادة مستوى الجفاف
زيادة مخاطر الجفاف

انخفاض اإلمدادات من مياه 
الري

األراضي 
الجافة 

المختلط

نظام ضعيف للغاية، حيث قد 
يؤدي التصحر إلى تقليص القدرة 

على التحمل بشكل كبير 
إنعدام األنشطة الزراعية، هجرة 

القطاع الزراعي، الهجرة

زيادة مستوى القحط
زيادة مخاطر الجفاف

انخفاض المياه المتوفرة للثروة 
الحيوانية واألعاف

رعوي

نحــو  يســتهلك  الــذي  الزراعــي،  القطــاع  وبشــكل عــام، ســيواجه 
80 بالمائــة مــن مصــادر الميــاه العذبــة المتاحــة، ضغوطــات كبيــرة 
ليوائــم القيــود الجديــدة والتنافســية المتزايــدة مــن جانــب اســتخدام الميــاه 
للغايــات األســمى، مثــل توفيــر ميــاه الشــرب لألعــداد المتزايــدة مــن 
الســكان، وقــد يتوجــب عليــه، فــي بعــض األحيــان، التنــازل عــن بعــض 

مخصصاتــه مــن الميــاه. 
وســتعتمد المخرجــات النهائيــة ألثــر التغيــر المناخــي علــى القطــاع 
الزراعــي واألمــن الغذائــي فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا 
علــى الطريقــة التــي ســتتولى مــن خالهــا الــدول إدارة مواردهــا الطبيعيــة 
ومــدى اســتعدادها لتكييــف قطــاع الميــاه والزراعــة مــع التغيــر المناخي. 

 World Bank 2013. Adaptation to a changing climate change in  48
the Arab countries. World Bank, Washington DC

المربع 3: هل كان للجفاف دور في تأجيج النزاع في سوريا؟

إن تداعيــات األزمــة الســورية التــي اندلعــت عــام 2011 واضحــة للعيــان، 
ولكــن قــد تتعــدد األســباب التــي أدت إلــى اندالعهــا.

لقــد أثيــر جــدل حــول دور الجفــاف الــذي اجتــاح ســوريا فــي الفتــرة مــن 
2007-2010 فــي هــذه األزمــة. وكانــت موجــة الجفــاف تلــك األســوأ 
فــي تاريــخ ســوريا، حيــث أدت إلــى تلــف الكثيــر مــن المحاصيــل الزراعيــة، 
وبالتالي فقد أكثر من مليون مزارع عملهم، وتسببت في موجة هجرة كبيرة 
لألسر الزراعية إلى المناطق الحضرية. وتشير اتجاهات هطول األمطار 
ودرجــة الحــرارة والضغــط عنــد مســتوى ســطح البحــر المدعومــة بالنمــاذج 
المناخيــة، والتــي تمــت متابعتهــا علــى مــدار 100 عــام، إلــى أن التأثيــر 
البشري زاد من احتمال حدوث الجفاف الشديد والمستمر في هذا اإلقليم، 
وزاد من احتمال حدوث موجات جفاف شديدة تستمر لمدة 3 سنوات بين 
مرتين إلى ثاث مرات، مقارنة بالتقلبات الطبيعية وحدها، كما هو الحال 

فــي الموجــة التــي ضربــت ســوريا بيــن عامــي 2010-2007.
كمــا خلــص كيلــي وآخــرون )2015(49 إلــى أن التأثيــر البشــري علــى 
األنظمة المناخية يتجسد من خال األزمة السورية الحالية، وُيظهر كيف 
فاقمــت موجــة الجفــاف فــي ســوريا مــن هشاشــة األوضــاع االجتماعيــة التــي 
كانــت موجــودة بالفعــل، مثــل أزمــة الميــاه الناجمــة عــن تناقــص معــدالت 
الهطول المطري وارتفاع الحرارة، والتي شــهدت مزيدًا من التدهور بســبب 

التغيــر المناخــي الــذي كان لإلنســان دور كبيــر فيــه.
لى جانب األســباب السياســية، فقد ســاعد الجفاف، إلى جانب غيره من  واإ
عوامــل الضغــط األخــرى، علــى دفــع األمــور إلــى مرحلــة النــزاع المفتــوح. 
لــى جانــب التغيــر المناخــي، ُيمكــن أن ُيعــزى نقــص الميــاه فــي ســوريا إلــى  واإ
اإلدارة غير المستدامة للمياه الجوفية، والتي جرى استنزافها بشكل كبير، 

مــا أدى إلــى نضــوب آبــار الــري.
يقــول ســيرا )2015(50 إن عمليــة التصحــر التــي ضربــت الباديــة الســورية 
الهشة بيئيًا والتي بدأت عام 1958 عندما ُفتحت األراضي المشاع البدوية 
الســابقة للرعــي غيــر المقيــد، أدت إلــى انهيــار بيئــي ومائــي وزراعــي علــى 
نطــاق أوســع، وبالتالــي إلــى فقــر المزارعيــن والبــدو الرحــل الذيــن لــم يعــودوا 
قادريــن علــى إعالــة أنفســهم. مــن جهتهــا، تؤطــر دي شــاتل )2014(51 
الجفــاف الــذي ضــرب المناطــق الشــمالية الشــرقية مــن ســوريا فــي إطــار 
التحرر االقتصادي السريع وسوء إدارة الموارد على المدى الطويل. وتشير 
إلــى أن األزمــة اإلنســانية التــي وقعــت فــي أواخــر العقــد األول مــن القــرن 
الحالــي ســبقت إلــى حــد كبيــر فتــرة الجفــاف وكان لهــا جذورهــا فــي غيــاب 
استراتيجية لمعالجة األزمة البيئية المستشرية في السهوب، والتي تكشفت 
بشــكل مطــرد علــى مــدى 50 عامــًا مــن ســوء اإلدارة، مــا تســبب فــي فقــدان 
النظــام لمرونتــه قبــل وقــوع األحــداث المناخيــة القاســية. وفــي حقيقــة األمــر، 
هناك دوافع سياسية واقتصادية أساسية وراء اندالع األزمة السورية. ومع 
ذلك، ُيشير أوكلي )2013(52 إلى أن الخسارة الفادحة للمحاصيل والثروة 
الحيوانيــة وســبل المعيشــة فــي المناطــق الريفيــة فــي ســوريا خــال ســنوات 
الجفــاف وحتــى الحــرب األهليــة تســببت فــي أعــداد كبيــرة مــن المزارعيــن 

النازحين والفقــراء.
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التغيــر  مــع  والزراعــة  الميــاه  قطــاع  تكييــف 
الــدول وتجــارب  األدلــة  قاعــدة  المناخــي: 

ستتطلب معالجة تأثيرات التغير المناخي على قطاع المياه والزراعة 
فــي اإلقليــم تنفيــذ مجموعــة مــن التدخــات المتكاملــة علــى العــرض 
والطلــب وعلــى إطــار الحوافــز التــي تحكــم إدارة الميــاه المســتخدمة 
فــي الزراعــة. هــذا إلــى جانــب اإلجــراءات الداعمــة إلجــراءات التكيــف 
تعزيــز  بهــدف  االســتثمارات  ودعــم  الزراعــي  القطــاع  فــي  المحليــة 

اإلنتــاج ودخــل مزارعــي الحيــازات الصغيــرة )المربــع 4(. 

المربع 4: المياه الزراعية والتكيف مع التغير المناخي: وجهة نظر من المساهمات 
المحدَّدة وطنيًا

تــدرك دول اإلقليــم وبشــكل جيــد العاقــة المعقــدة بيــن األمــن الغذائــي 
والميــاه والتغيــر المناخــي؛ إذ تعتبــر غالبيــة دول اإلقليــم أن التغيــر 
المناخــي هــو التحــدي الرئيســي لألمــن الغذائــي والقطــاع الزراعــي فيهــا، 
وترى أن التكيف مع التغير المناخي هو األولوية القصوى لديها، وذلك 
وفقــًا لتحليــل التعهــدات التــي قطعتهــا الــدول علــى نفســها خــال اتفاقيــة 
لــى جانــب ذلــك، فقــد أدرجــت معظــم الــدول  مؤتمــر األطــراف 22. واإ
قطــاع الميــاه ضمــن إســهاماتها المحــددة وطنيــًا، فــي حيــن أشــارت إلــى 
األحداث القاسية، مثل الجفاف، بوصفه التحدي الرئيسي الذي تواجهه 
ضمن جهودها لتحقيق التكيف. وكانت العديد من الدول، مثل الجزائر 
واألردن وموريتانيا والمغرب والســودان وســوريا وتونس، ســلطت الضوء 

علــى التهديــد الــذي يفرضــه التغيــر المناخــي علــى أمنهــا المائــي. 
وتشــمل إجــراءات التكيــف التــي تــم التعهــد بهــا فــي إطــار المســاهمات 
المحددة وطنيًا مجموعة من التدخات الرامية إلى تحسين كفاءة المياه 

نتاجيتهــا، إلــى جانــب اإلصاحــات المؤسســية، التــي تشــمل: واإ

1( تحديــث أنظمــة الــري مــن خــال تغييــر النظــم القديمــة علــى نطــاق 
واســع؛ 

2( تغييــر أنمــاط زراعــة المحاصيــل وأنظمــة ري المــزارع، بمــا فــي ذلــك 
التحول من زراعة محاصيل الحبوب إلى زراعة الفواكه والخضراوات؛ 
3( تطويــر مصــادر جديــدة للميــاه، تشــمل: حصــاد ميــاه األمطــار، 

عــادة تدويــر الميــاه العادمــة المعالجــة؛    ومعالجــة ملوحــة التربــة، واإ
4( االستفادة من خزانات المياه الجوفية العميقة؛ 

5( البــدء فــي زراعــة مجموعــة جديــدة متنوعــة مــن المحاصيــل التــي ال 
تســتهلك الكثيــر مــن الميــاه والتــي تتحمــل الملوحــة؛ 

6( إصاح المؤسسات وتسعير المياه؛ 
7( إعادة ملء طبقات المياه الجوفية بشكل اصطناعي؛ 

8( التوســع فــي قطــاع الطاقــة المتجــددة بوصفهــا مصــدرًا لتزويــد أنظمــة 
الميــاه بالطاقة.

اتخاذ إجراءات بشأن اإلمدادات في إدارة المياه
االرتقاء بمستوى كفاءة المياه الزراعية 

عززت عمليات تحديث أنظمة الري وتطوير المؤسسات ذات الصلة 
نتاجيتهــا علــى مــدار  فــي اإلقليــم مــن كفــاءة اســتخدام الميــاه الزراعيــة واإ
العقــود األخيــرة. وتتســم كفــاءة الميــاه بارتفــاع مســتواها فــي مصــر 
بالمناطــق األخــرى، وال  واألردن ولبنــان والمغــرب وتونــس، مقارنــة 
تزال تشــهد تحســنًا مع تبني الدول ألنظمة ري أكثر تطورًا، إذ تمتلك 

يــران والمغــرب والســعودية أكبــر مســاحات مرويــة بأنظمــة  مصــر واإ
الــري المضغــوط53. أمــا فــي تونــس، فتصــل نســبة كفــاءة أنظمــة الــري، 
أي كميــة الميــاه التــي تصــل إلــى الحقــول مقســومة علــى الفاقــد، إلــى 
90 بالمائــة فــي أنظمــة الــري المضغــوط الحديثــة، مقارنــة مــع 60 
لــى  بالمائــة فــي أنظمــة الــري التقليديــة التــي تعتمــد علــى الجاذبيــة. واإ
جانــب ذلــك، فــإن معــدل إنتاجيــة الميــاه الفعليــة مــن المحاصيــل )كغــم/

نتاجيتهــا االقتصاديــة مــن المحاصيــل مرتفــع نســبيًا  متــر مكعــب(، واإ
بالمقارنــة مــع مناطــق أخــرى؛ إذ تزيــد إنتاجيــة الميــاه االقتصاديــة مــن 
المحاصيــل فــي جميــع أنظمــة الــري فــي اإلقليــم بخمســة أضعــاف عــن 
المعــدل العالمــي، وبضعفيــن عــن المعــدل العالمــي بالنســبة ألنظمــة 

الــري المضغــوط.
لكــن علــى الرغــم مــن هــذا األداء اإليجابــي، ال يــزال هنــاك مجــال كبيــر 
نتاجيتهــا فــي جميــع أرجــاء اإلقليــم،  لتحســين كفــاءة أنظمــة الــري واإ
وذلــك مــن خــال تبنــي أســاليب الــري الحديثــة علــى نطــاق واســع. 
فعلى ســبيل المثال، فالمجال واســع أمام إدخال تحســينات في منطقة 
دلتــا النيــل فــي مصــر، وذلــك نظــرًا المتــاك 35 بالمائــة مــن األراضــي 
المرويــة فيهــا أنظمــة ري بالتنقيــط والــرش، كمــا توجــد معظــم هــذه 
المناطــق فــي أراض جــرى تحويلهــا مؤخــرًا. ويخطــط المغــرب إلحــداث 
تحــول كبيــر فــي أنظمــة الــري التقليديــة فيهــا، واالتجــاه نحــو الــري 
بالتنقيــط والــرش. وثمــة مجــال لتحســين إنتاجيــة الميــاه الفعليــة مــن 
خــال تعزيــز إدارة التربــة والميــاه، وتغييــر أنمــاط زراعــة المحاصيــل 

وتكثيفهــا بشــكل إضافــي.

اإلدارة المستدامة للمياه الجوفية

تشــكل الميــاه الجوفيــة نحــو 50 بالمائــة مــن مصــادر الــري فــي الجزائــر 
يــران وليبيــا والمغــرب واليمــن، فيمــا تشــكل المصــدر الوحيــد للــري  واإ
تقريبــًا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي54. وأدت الثــورة فــي مجــال 
الميــاه الجوفيــة والتــي حدثــت مــع اســتخدام اآلبــار األنبوبيــة وتكنولوجيــا 
المــروي  الزراعــي  القطــاع  ازدهــار  إلــى  الفرديــة  اآلليــة  المضخــات 
الخــاص. وكانــت الثــورة فــي مجــال الميــاه الجوفيــة القــوة الدافعــة لزيــادة 
اإلنتاجيــة الزراعيــة والصــادرات فــي العديــد مــن الــدول مثــل المغــرب 
والســعودية وســوريا وتونــس. وحظــي التوســع فــي أنظمــة الــري بالميــاه 
الجوفيــة بدعــم السياســات والتدخــات الحكوميــة التفضيليــة، بمــا فــي 
ذلــك دعــم الطاقــة، والــواردات المعفــاة مــن الضرائــب والغيــاب الكامــل 
لألنظمــة. وتســببت هــذه السياســات بنضــوب مصــادر الميــاه الجوفيــة 
فــي  المســاواة  مــن عــدم  فــي جميــع أرجــاء اإلقليــم وبمســتوى كبيــر 
الــدول األغنــى والتــي  بــأن  الميــاه، وهــو مــا يعنــي  الحصــول علــى 
تمتلــك األدوات الازمــة لاســتثمار فــي معــدات أكثــر تقدمــًا تمتلــك 
الجوفيــة".  الميــاه  نحــو  "الســباق  فــي  فوزهــا  فــرص  وتــزداد  الحظــوة 
ولجــأت الــدول كذلــك إلــى العديــد مــن الطــرق الســتعادة الســيطرة علــى 
مصــادر الميــاه الجوفيــة؛ فعلــى ســبيل المثــال، إعتمــد المغــرب طريقــة 

تعاقديــة مبتكــرة إلدارة مصــادره مــن اآلبــار الجوفيــة )المربــع 5(.

 FAO, 2015. Towards a Regional Collaborative Strategy on  53
 Sustainable Agriculture Water Management and Food Security
 in the Near East and North Africa Region. Second Edition

 World Bank, 2007. Making the most of scarcity: Accountability  54
 for better water management results in the Middle East
 and North Africa. MENA development report. Washington,
DC, World Bank. http://documents.worldbank.org/curated/
en/353971468280764676/Making-the-most-of-scarcity-
Accountability-for-better-water-management-results-in-the-
Middle-East-and-North-Africa
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المربع 5: تجربة المغرب مع مصادر المياه الجوفية

أدى اإلفراط في استخراج أكثر من نصف المياه الجوفية، إلى انخفاض 
مســتمر في منســوب المياه الجوفية وأنماط غير مســتدامة الســتخدامها. 
وتشــير تقديرات وزارة المياه إلى اســتخراج 833 مليون متر مكعب من 
الميــاه ســنويًا مــن اآلبــار الجوفيــة فــي المغــرب، دون وجــود روافــد تغطــي 
ذلــك. هــذا وتصــل نســبة اإلفــراط فــي اســتخراج الميــاه الجوفيــة إلــى 255 

بالمائة من المســتوى المســتدام لاســتخراج في الحاالت القصوى.
إن إدارة استخدام المياه الجوفية الحالية غير مستدامة، وليس ذلك فحسب 
بــل إنهــا تثيــر أيضــًا قضايــا مهمــة تتعلــق باإلنصــاف فــي الحصــول علــى 
الميــاه. ولذلــك، فمــن الضــروري معالجــة مشــكات الحوكمــة، بمشــاركة 
فاعلــة مــن جميــع أصحــاب المصلحــة، وخاصــة مســتخدمي الميــاه، بغيــة 
إيجــاد حلــول للمشــاكل األكثــر إلحاحــًا وتحديــد تدابيــر االســتجابة ذات 
األولوية. وتجري حاليًا مناقشة مختلف االستراتيجيات على المستويين 
الوطنــي والمحلــي، مــع التركيــز علــى الطريقــة التعاقديــة مــع المزارعيــن. 
كمــا ُتجــري الحكومــة حاليــًا مراجعــة لقانــون الميــاه الصــادر عــام 1995 
دارة الميــاه الجوفيــة بشــكل تشــاركي  بهــدف تعزيــز اإلطــار المؤسســي واإ

عبــر عقــود إدارة الميــاه الجوفيــة هــذه.
وفــي هــذا الســياق، تعمــل )الفــاو( مــع المغــرب عــن كثــب لتصميــم آليــة 
حوكمــة محتملــة ُيمكــن أن تــؤدي إلــى إدارة شــاملة ومســتدامة لقطــاع 
الميــاه فــي منطقــة برشــيد، التــي تمتلــك واحــدة مــن طبقــات الميــاه الجوفيــة 
األكثــر اســتغااًل. وكانــت الهيئــة المعنيــة بحــوض النهــر عقــدت خــال 
عــام 2015 سلســلة مــن االستشــارات، التــي انبثقــت عنهــا مســودة عقــد 
خــاص بطبقــات الميــاه الجوفيــة. وتتمحــور خطــة العمــل المقترحــة حــول 
أربعــة مجــاالت رئيســية، هــي: )1( تطويــر إمــدادات مصــادر الميــاه مــن 
خــال تحريــك الميــاه الســطحية؛ )2( إدارة الطلــب مــن خــال تحســين 
اإلدارة الكمية والنوعية لمصادر المياه بهدف الحفاظ على المياه والحد 
من عوامل التلوث؛ )3( تحسين مراقبة شبكة المياه؛ )4( تطوير برامج 

التدريــب واالتصــال بيــن أصحــاب المصلحــة.
لكن، سيتطلب تطوير وتنفيذ االتفاقية وخطتها التنفيذية مجموعة واسعة 
من اإلجراءات واألدوات المختلفة، بما في ذلك تلك التي ستعالج قضايا 
الحوكمــة التــي ُتســهم فــي اإلفــراط فــي اســتخراج طبقــات الميــاه الجوفيــة. 
لــى جانــب ذلــك، قــد ال يــؤدي اســتعمال األدوات الفنيــة لوحدهــا نتائــج،  واإ
خاصــة إذا لــم يتــم األخــذ بعيــن االعتبــار الديناميكيــات والعاقــات بيــن 
مختلــف الجهــات الفاعلــة، الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، والتــي قد تتشــابك 
مصالحها وأنشطتها. كما يتطلب تصميم هذه األدوات وتنفيذها انخراط 
جميــع أصحــاب المصلحــة ومشــاركتهم، )بمــا فــي ذلــك هيئــات حــوض 
النهــر، والقطــاع الزراعــي، وقطــاع الطاقــة والبيئــة واألرض والمصنعيــن 

والمزارعيــن ومــاك األراضــي والمســتأجرين(.

القائــم  الوضــع  مــن  المناخــي  التغيــر  ُيفاقــم  أن  المحتمــل  مــن 
مــن خــال تدنــي مســتوى التغذيــة والميــاه الجاريــة، إذا لــم يتــم وقــف 
االتجاهــات الســائدة فــي إدارة مصــادر الميــاه الجوفيــة. ومــن المحتمــل 
أيضــًا أن يكــون لــه انعــكاس كبيــر ومخاطــر علــى األمــن الغذائــي 
ودخــل المزارعيــن، وخاصــة صغــار المزارعيــن الذيــن ســيكونون األكثــر 
تأثــرًا. وتشــير تجــارب اإلقليــم، وخاصــة فــي األردن والمغــرب، وأفضــل 
الممارســات العالميــة إلــى أهميــة إحــداث عمليــات إصــاح جوهريــة 
فــي الحوكمــة للوصــول إلــى اإلدارة الناجحــة لمصــادر الميــاه الجوفيــة، 
وينطــوي ذلــك علــى: )1( قانــون تنظيمــي قائــم علــى الحــق فــي الميــاه 
يشــمل جميــع أصحــاب المصلحــة ويتــم مــن خــال عمليــة منظمــة 
بشــفافية؛ )2( تحقيــق الامركزيــة فــي إدارة الميــاه الجوفيــة لتــدار علــى 

المســتوى المحلــي؛ )3( نظــم حوافــز لصالــح حمايــة المــوارد الميــاه 
الجوفيــة؛ )4( مراقبــة قويــة وآليــة لتبــادل المعلومــات حــول الميــاه.

خيارات زيادة إمدادات المياه 

هــذه  لتعزيــز  كبيــرة  إمكانــات  الميــاه  إمــدادات  زيــادة  توفــر خيــارات 
اإلمــدادات. وتشــمل هــذه الخيــارات إعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة، 
وتحليــة ميــاه البحــر وتنقيــة الميــاه الجوفيــة قليلــة الملوحــة. وتبلــغ نســبة 
عادتهــا إلــى دورة الميــاه فــي الطبيعــة علــى  الميــاه التــي يتــم ســحبها واإ
العالمــي.  المســتوى  علــى  بالمائــة   40 إلــى  مســتخدمة  ميــاه  شــكل 
لإلنتــاج  غنيــًا  مصــدرًا  المعالجــة  العادمــة  الميــاه  توفــر  أن  ويمكــن 
فقــط  بالمائــة   2 حاليــًا  اســتخدامها  نســبة  تتعــدى  ال  إذ  الزراعــي، 
مــن جميــع اســتخدامات الميــاه. ولكــن يتطلــب التوســع فــي اســتخدام 
الميــاه المعالجــة اســتثمارات كبيــرة إلــى جانــب التغلــب علــى العقبــات 
المؤسسية والثقافية التي تحول دون استخدامها في القطاع الزراعي.

أمــا فيمــا يخــص تحليــة ميــاه البحــر، فيمكــن لهــذه الطريقــة توفيــر 
مصــدر ميــاه مســتقر لإلنتــاج الزراعــي، كمــا يمكــن ان تكــون حــًا 
مســتقبليًا. وتواصــل تكلفــة التحليــة انخفاضهــا بفضــل االبتــكارات فــي 
عمليــة التحليــة والتوســع فــي اســتخدام الطاقــة المتجــددة. وعلــى صعيــد 
اإلقليــم، يعــد المغــرب الدولــة األكثــر تطــورًا فــي اســتخدام تحليــة الميــاه 
فــي قطــاع اإلنتــاج الزراعــي، ولكــن تظــل تجربــة المغــرب حديثــة نســبيًا 
فــي تطويــر  وال يمكــن تقييمهــا بشــكل جوهــري. ويســتثمر المغــرب 
محطــات تحليــة بهــدف تعزيــز المــوارد المائيــة فــي المناطــق الســاحلية. 
وتعــد محطــة العيــون لتحليــة الميــاه أكبــر محطــة لتحليــة الميــاه فــي 
المغــرب، فــي حيــن تتولــى االســتراتيجية الوطنيــة للمــاء )أفــق 2030( 
تنظيم سياســات القطاع. ُيشــار إلى أنه بدأ العمل باالســتراتيجية عام 

2009. وتقــوم السياســة آنفــة الذكــر علــى ســتة محــاور، هــي:
1. إدارة الطلب على المياه وتقدير مصادر المياه

2. إدارة المعروض من المياه وتطويره
3. حماية مصادر المياه والموائل الطبيعية والمناطق الضعيفة
4. الحد من مواطن الضعف تجاه المخاطر الطبيعية للمياه 

     والتكيــف مــع التغيــر المناخــي.
5. المضي قدمًا في اإلصاحات التشريعية والمؤسسية

6. تحديث نظم المعلومات وبناء القدرات والمهارات 

يمكــن اســتخدام الميــاه الجوفيــة قليلــة الملوحــة لــري بعــض أنــواع 
لــري  العذبــة  الميــاه  مــع  مزجهــا  ُيمكــن  كمــا  الحيوانيــة،  األعــاف 

معينــة.  محاصيــل 
للقيــام  التكلفــة  معقــول  تكنولوجيــًا  حــًا  الشمســية  الطاقــة  توفــر 
بالحصــاد المائــي فــي المناطــق التــي تتمتــع بارتفــاع مســتوى الهطــول 
المطــري. وهــذا هــو الحــال فــي األردن، حيــث تعانــي المملكــة مــن 
تــوزع الهطــول المطــري علــى مســاحات واســعة، ولكــن إذا مــا تــم جمــع 
ميــاه األمطــار بالشــكل المناســب، فقــد تشــكل مصــدرًا إضافيــًا أساســيًا 

الحتياطــي المملكــة مــن الميــاه.  

التكيف في إدارة الطلب على المياه
تعزيز اإلنتاجية االقتصادية والزراعية للمياه

ال يمكــن ترجمــة اإلجــراءات الراميــة إلــى تعزيــز كفــاءة الميــاه الزراعيــة 
إلى إدارة مســتدامة للمياه دون تدخات جريئة للحد من الطلب على 
الميــاه الزراعيــة وتحســين اإلنتاجيــة االقتصاديــة للميــاه )أي العائــد 
االقتصــادي لــكل قطــرة مــاء(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ال يوجــد ترابــط 
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بيــن نــدرة الميــاه والطلــب علــى الميــاه الزراعيــة فــي جميــع أرجــاء 
اإلقليــم. ورغــم التقــدم المحــرز فــي تحميــل تكاليــف الــري للمزارعيــن، 
لــم يتــم بعــد اســتيعاب التكاليــف االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة 
الكاملــة للميــاه علــى مســتوى المــزارع، ومــا يــزال المزارعــون يتمتعــون 
نتاجهــا. فعلــى ســبيل  باســتخدام غيــر مقيــد للميــاه لــري المحاصيــل واإ
المثــال، قــد يواجــه مزارعــو منطقــة دلتــا النيــل فــي مصــر قيــودًا علــى 
إنتاجهــم بســبب صغــر قطــع األراضــي، ولكــن تعــوض وفــرة الميــاه 
هــذا األمــر وتتيــح للمزارعيــن زراعــة محصوليــن إلــى ثاثــة فــي العــام. 
أمــا فــي المناطــق المرتفعــة فــي األردن )محافظــة الكــرك(، فتســتهلك 
أربعــة محاصيــل لهــا أدنــى مســتوى مــن اإلنتاجيــة االقتصاديــة للميــاه 
 95 نحــو  والطماطــم(،  والشــعير  الزيتــون  وأشــجار  القمــح  )وهــي 

بالمائــة مــن مصــادر الميــاه الزرقــاء فــي اإلقليــم. 
اإلنتاجيــة  بيــن  العكســية  العاقــة   21 البيانــي  الشــكل  ويبيــن 

لهــا.  المحاصيــل  واســتهاك  للميــاه  االقتصاديــة 

الشكل البياني 21: اإلنتاجية االقتصادية للمياه )دوالر/سنتمتر مكعب( واستهالك 
المحاصيــل للميــاه الخضــراء والزرقــاء )مليــون ســنتمتر مكعــب بالســنة( بالنســبة 

للمحاصيــل األساســية فــي مصــر، 2011-2007

المصدر: البحري وسعد الدين، 2015 

كانــت المحاصيــل الخمســة األكثــر اســتهاكًا للميــاه فــي الفتــرة 
2007-2011 هــي تلــك األقــل إنتاجيــة اقتصاديــة للميــاه. ويتســم 
عــدم الترابــط بيــن السياســة المائيــة الحاليــة وتزايــد مشــكلة نــدرة الميــاه 
بعــدم االســتدامة ويدعــو إلــى تبنــي سياســة تصحيحيــة عاجلــة وطويلــة 

األمــد، وذلــك فــي إطــار التغيــر المناخــي. 
دليــًا  يوفــر  أن  للميــاه  االقتصاديــة  اإلنتاجيــة  لمفهــوم  ويمكــن 
ولكــن،  المســتدامة.  الزراعــة  الزراعيــة وسياســة  لاســتثمارات  قويــًا 
قــد يتطلــب تعزيــز اإلنتاجيــة االقتصاديــة للميــاه إحــداث تحــول فــي 
المحاصيــل  مــن جهــة االســتغناء عــن  المحاصيــل،  أنمــاط زراعــة 
التــي تســتهلك كميــات كبيــرة مــن الميــاه والتنــوع فــي اإلنتــاج الزراعــي 
والوصــول إلــى تكامــل بيــن قطــاع الزراعــة والثــروة الحيوانيــة مــن جهــة 

والزراعــة وتربيــة األحيــاء المائيــة مــن جهــة أخــرى.
ومــع ذلــك، لــن يتبنــى المزارعــون أنظمــة زراعــة محاصيــل جديــدة 
بســرعة دون تقديــم حوافــز مناســبة لهــم ودون إيجــاد إطــار مؤسســي 
مائــم. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن لتطبيــق أنظمــة تســعير ميــاه جزئيــة 
أو شــمولية، جنبــًا إلــى جنــب مــع اتخــاذ إجــراءات خاصــة بحصــص 
الميــاه، أن يحقــق تحســينات كبيــرة فــي اإلنتاجيــة االقتصاديــة للميــاه، 
وذلــك مــن خــال تحفيــز المزارعيــن للتحــول إلــى المحاصيــل تســاهم 
فــي تحقيــق عوائــد كبيــرة لــكل وحــدة ميــاه مســتخدمة أو الحــد مــن 

اســتهاك الميــاه. 

وتلخــص التجربــة األردنيــة الخاصــة بتســعير الميــاه هــذه الفوائــد 
المحتملــة؛ إذ تطبــق المملكــة سياســات لتســعير الميــاه55 وتمكنــت مــن 
تقليــص معــدل اســتخراج الميــاه الجوفيــة للقطــاع الزراعــي فــي األراضي 
المرتفعــة ليصــل إلــى مســتوى مقــارب لمعــدل التغذيــة الســنوي. ولكــن 
سياســة تســعير الميــاه غيــر كافيــة لوحدهــا؛ لذلــك، فقــد انطــوت التجربــة 
مســتوى  علــى  الميــاه  إدارة  لتعزيــز  أخــرى  إجــراءات  علــى  األردنيــة 
المــزارع. وتشــمل تلــك اإلجــراءات اللجــوء للزراعــة التــي تحافــظ علــى 
المــوارد والــري باســتخدام ميــاه الصــرف الخاضــع لإلشــراف. كمــا طبــق 
األردن مجموعــة أخــرى مــن األدوات، مثــل نظــام اإلنــذار المبكــر مــن 

الجفــاف وبرامــج التأميــن.
تســعير  لنظــام  الكامــل  التطبيــق  ســيتطلب  ذلــك،  جانــب  لــى  واإ
الميــاه اســتثمارات تهــدف إلــى القضــاء علــى العقبــات التــي تحــول دون 
تبنــي تقنيــات ميــاه فعالــة وحديثــة وتعويــض المزارعيــن عــن الخســائر 

المحتملــة فــي الدخــل. 

الحوكمة والمؤسسات

فــي نهايــة المطــاف، ســتحدث ســلوكيات المزارعيــن وقراراتهــم الفــرق 
صــاح السياســات.  مــن حيــث ســرعة التكيــف مــع التغيــر المناخــي واإ
السياســات  فــي تطبيــق  الحوكمــة والمؤسســات دورًا محوريــًا  وتلعــب 
أنظمــة  إلــى  وباإلضافــة  المــوارد.  وتخصيــص  الســلوكيات  وبلــورة 
التحفيــز المناســبة، تظهــر أفضــل الممارســات أن التحســن فــي نظــام 
إدارة الميــاه الزراعيــة ســيتم تطبيقــه مــن خــال تحقيــق المركزيــة إدارة 
الميــاه وتحســين الــدور والقــدرة المؤسســية لمؤسســات مســتخدمي الميــاه 
ومنظمــات المنتجيــن56. ويتطلــب ذلــك مــن جهــة، بنــاء قواعــد أدلة قوية 
نتاجيتهــا وآثــار التغيــر  حــول توافــر الميــاه واســتخداماتها وكفاءتهــا واإ
المناخــي، ومــن جهــة أخــرى، بنــاء مؤسســات مناســبة وآليــات تمكــن 
المزارعيــن والمســاهمين مــن القطــاع الخــاص مــن وضــع السياســات 
واتخــاذ القــرارات وتحديــد األهــداف علــى الصعيديــن المحلــي والقومــي. 
وهنــاك عــدد مــن التجــارب اإليجابيــة المرتبطــة بتعزيــز الحوكمــة فــي 
المنطقــة وخاصــة مــن خــال الامركزيــة، برنامــج شــامل إلصــاح 
حوكمــة إدارة الميــاه الزراعيــة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار ضروريــات 
تطبيــق االســتدامة والكفــاءة إلــى جانــب الحاجــة إلــى وجــود العــدل فــي 

التكيــف مــع تغيــر المنــاخ.

التغير المناخي والتكيف المحلي في الزراعة 
المناخــي  التغيــر  آلثــار  فعالــة  تكّيــف  اســتجابات  تطويــر  يتطلــب 
والتأثيــرات المائيــة فــي اإلقليــم اتخــاذ اجــراءات متكاملــة تشــمل مختلــف 
المستويات، بدءًا بقطع األرض الصغيرة، ومرورًا بالمزارع، والمناطق 
األكبــر، ووصــواًل إلــى المســتويات الوطنيــة وفــوق الوطنيــة57. ويمكــن 
الميــاه  اســتخدام  تعزيــز  إلــى  الهادفــة  التكيــف  إجــراءات  تصنيــف 
وتحســين قــدرة الزراعــة علــى الصمــود علــى مســتوى المــزارع إلــى ثــاث 

55 تســعيرة الميــاه مــن خــالل الالئحــة رقــم 85 لعــام 2002 الــري فــي وادي األردن: 
 Francois Molle, التفــاؤل؟  مفرطــة  األردن  فــي  الميــاه  تســعير  سياســات  هــل 
 Jean-Philippe Venot, and Youssef Hassan. Agricultural Water

 Management
 FAO. 2015. Towards a Regional Collaborative Strategy on  56
 Sustainable Agriculture Water Management and Food Security

in the Near East and North Africa Region. Second Edition
 Howden, S., J. Soussana, F. Tubiello, N. Chhetri, M. Dunlop and  57
 H. Meinke. 2007. Adapting agriculture to climate change. PNAS,
104 (50): 19691–19696
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الزراعــي، أي تعزيــز  مجموعــات، هــي: )1( زيــادة كثافــة اإلنتــاج 
إنتاجيــة المحاصيــل والثــروة الحيوانيــة؛ )2( تنويــع األنشــطة الزراعيــة، 
بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى التكامــل فــي المحاصيل-الثــروة الحيوانيــة/ 
ومصايــد األســماك؛ )3( وتبنــي أســاليب إدارة ميــاه وزراعــة محســنة. 
المناخــي  التغيــر  سياســة  األردن  تبنــى  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
الوطنية واإلطار اإلرشادي االستراتيجي الخاص بالقطاع )2013-

2020(، بهــدف بنــاء قــدرة المجتمعــات والمؤسســات فــي األردن علــى 
النــوع االجتماعــي )الجنــدر(،  التكيــف، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
إلــى جانــب تلبيــة احتياجــات المجموعــات المعرضــة للخطــر، بهــدف 
تعزيــز قــدرة النظــم البيئيــة والميــاه والمــوارد الزراعيــة علــى الصمــود 
فــي وجــه التغيــر المناخــي. كمــا تشــمل األهــداف تعزيــز فــرص الحــد 
لسياســة  الوطنيــة  األولويــات  وتكمــن  المناخــي.  التغيــر  آثــار  مــن 
التغيــر المناخــي وركائزهــا فــي التكيــف مــع التغيــر المناخــي والحــد 
مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــع التركيــز علــى القــدرة علــى التكيــف 

بوصفهــا مســارًا إلزاميــًا58.
تشــمل اإلدارة المثلــى للمحاصيــل والثــروة الحيوانيــة فــي ضــوء 
مــن  تحــوالت محتملــة  إحــداث  المناخــي  والتغيــر  الميــاه  نــدرة  تزايــد 
زراعــة المحاصيــل التــي تســتهلك الكثيــر مــن الميــاه إلــى محاصيــل 
المناســب  الدعــم  تقديــم  مــع  تكييفهــا،  جــرى  التــي  الجافــة  المناطــق 
مــن خــال الــري التكميلــي. وســيتوجب عنــد اتخــاذ القــرارات الخاصــة 
بزراعــة المحاصيــل فــي مناطــق معينــة التفكيــر ليــس فقــط فــي توفــر 
الســتخدام  الحقيقيــة  االقتصاديــة  التكلفــة  فــي  أيضــًا  ولكــن  الميــاه، 
الميــاه والتخصيــص األمثــل للميــاه مــن الناحيــة االقتصاديــة. وبالنســبة 
للمحاصيل المناســبة للموقع، تشــمل إدارة المحاصيل التي تم تكييفها 
مــع المنــاخ اختيــار الصنــف )علــى افتــراض وجــود برنامــج بحــوث 
فاعــل وخــاص بالمحاصيــل(، وتحديــد مواعيــد الزراعــة المناســبة، بمــا 
مكانيــات الــري التــي تتســم بكفاءتهــا  يتماشــى مــع التناوبــات الســائدة واإ
االقتصاديــة. وفــي حــاالت أخــرى، قــد يكــون مــن األنســب التحــول 
التــام مــن زراعــة المحاصيــل إلــى تربيــة الثــروة الحيوانيــة. وفــي حــاالت 
أخــرى أيضــًا )كمــا هــو الوضــع فــي دلتــا النيــل(، يمكــن لتربيــة األحيــاء 
المائيــة أن تقــوم بــدور هــام فــي إطــار اســتراتيجية تنويــع مصــادر 
الدخــل، وفــي الوقــت نفســه اســتقطب دمــج تربيــة األســماك مــع إنتــاج 

األرز اهتمــام العديــد مــن مزارعــي األرز.
اســتعادة  الحيوانيــة  بالثــروة  الخاصــة  التكيــف  خيــارات  تشــمل 
األراضــي الرعويــة وتنويــع أصنــاف األعشــاب، مثــل الزراعــة الحرجيــة 
وأشــجار العلــف والشــجيرات البقوليــة لتوفيــر مــوارد بديلــة لألعــاف. 
وينبغــي أيضــًا التشــجيع علــى تربيــة الحيوانــات التــي تتمتــع بقــدرة أكبــر 
علــى التكيــف، بمــا فــي ذلــك الجمــال واألغنــام )مثــل غنــم العواســي(. 
يتطلــب بنــاء أنظمــة ثــروة حيوانيــة قــادرة علــى الصمــود فــي المناطــق 
الجافــة أو شــبه الجافــة تشــجيع تبنــي أفضــل الممارســات، بمــا فــي 
ذلــك تعديــل دورات حركــة الحيوانــات، وتغييــر تركيبــة األعــاف وتنفيــذ 
تدخــات صحيــة تكيفيــة. وتعــد تربيــة الدواجــن، التــي هــي أقــل عرضــة 
للتأثــر بالتغيــر المناخــي، خيــار تنــوع مهــم وأساســي لتحقيــق األمــن 

الغذائــي وتوفيــر مصــادر دخــل لألســر.

دور  واإلنتاجيــة:  المــالك  صغــار  دخــل  تعزيــز 
ــي الزراعــة والبحــث واإلرشــاد الزراعــي االســتثمارات ف

ممــا ال شــك فيــه أن آثــار التغيــر المناخــي وتزايــد مســتوى نــدرة 
الريفــي  االقتصــاد  مــن  أجــزاء  تشــكيل  إعــادة  ســيصاحبهما  الميــاه 
والحضــري، ممــا ســيؤدي إلــى حــدوث اختــاالت محليــة، قــد ال يمكــن 
إلغــاء آثــار بعضهــا. إن أصحــاب الحيــازات الصغيــرة المســؤولين عــن 
وزارة البيئــة األردنيــة. سياســة التغيــر المناخــي فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية 2013-  58
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توفيــر مجمــل اإلنتــاج الزراعــي فــي اإلقليــم، والذيــن يشــكلون واحــدة 
مــن أهــم مجموعــات الفقــراء، هــم عرضــة آلثــار التغيــر المناخــي، 
إلــى صغــر  ذلــك  ويعــود  التكيــف.  علــى  قدرتهــم  محدوديــة  بســبب 
حجــم حيازاتهــم ومحدوديــة الحلــول البديلــة التــي توفرهــا بيئتهــم. وتعــد 
النســاء، الاتــي يشــكلن نحــو 40 بالمائــة مــن اليــد العاملــة فــي القطــاع 
الزراعــي فــي اإلقليــم، الفئــة األكثــر عرضــة لخطــر خســارة مصــادر 

دخلهــن نتيجــة للتغييــرات فــي األنمــاط المناخيــة. 
أن  الســابق  القســم  فــي  الموصوفــة  التكيــف  ألســاليب  ويمكــن 
تســاعد فــي الحــد مــن آثــار التغيــر المناخــي علــى دخــل المزارعيــن 
واإلنتــاج الزراعــي. ولكــن ســيتطلب تيســير عمليــة التحــول واالنتقــال 
فــي قطــاع الميــاه والقطــاع الزراعــي زيــادة االســتثمارات علــى مســتوى 
المــزارع والمســتويين الوطنــي واإلقليمــي، خاصــة فــي ظــل ظــروف 
تغيــر المنــاخ وفــي ســياق الزيــادة الســكانية والبطالــة بيــن صفــوف 

الشــباب فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا. 
أنظمــة زراعيــة  نحــو  الــري والتحــول  أنظمــة  ســيتطلب تحديــث 
جديــدة وتبنــي ممارســات زراعيــة جديــدة وتطويــر أســواق جديــدة تقديــم 
حوافــز مناســبة، لتســريع وتيــرة تبنــي المزارعيــن لمثــل هــذه االبتــكارات. 
كمــا ســيتطلب األمــر امتــاك المزارعيــن لمهــارات جديــدة، بمــا فــي 
ذلــك المهــارات الشــخصية، بهــدف االســتفادة مــن أفضــل مــا توفــره 
التكنولوجيــا الجديــدة. ســتتنوع قــرارات االســتثمار الراميــة إلــى تعزيــز 
التغيــر  وجــه  فــي  الصمــود  علــى  القــدرة  وبنــاء  الزراعيــة  اإلنتاجيــة 
المناخــي بيــن دولــة وأخــرى وبيــن إقليــم فرعــي وآخــر. فبالنســبة للــدول 
ذات اإلمكانــات الزراعيــة الكبيــرة، مــن الضــروري أن تســتثمر بشــكل 
كبيــر فــي التنــوع الزراعــي )للوصــول إلــى محاصيــل وانظمــة حيوانيــة 
تــم تكييفهــا(، وتعزيــز التقنيــات المســتدامة وتقنيــات إدارة الميــاه الفعالــة 
وتوفيــر البنيــة التحتيــة الازمــة فــي األســواق. أمــا بالنســبة للــدول ذات 
علــى  تركيزهــا  ينصــب  أن  فيجــب  المحــدودة،  الزراعيــة  اإلمكانــات 
عــداد المزارعيــن لتبنــي خيــارات معيشــية  تنويــع االقتصــادات الريفيــة واإ
بديلــة. ورغــم ذلــك، فمــا تــزال بعــض الــدول تــرى منفعــة فــي االســتثمار 

الخارجــي بهــدف توفيــر اإلنتــاج الزراعــي والمســتوردات.
يجــب أن تركــز السياســات العامــة واالســتثمارات علــى الخيــارات 
طويلــة المــدى، مثــل إنتــاج محاصيــل األعــاف التــي تتميــز بارتفــاع 
مقاومــة  علــى  قــدرة  واألكثــر  للميــاه،  اســتهاكها  كفــاءة  مســتوى 
ملوحــة التربــة، وتحمــل الجفــاف ودرجــات الحــرارة المرتفعــة. ويمكــن 
لاســتثمارات أن تكــون اســتثمارات "ناعمــة"، تتطلــب تخطيطــًا تكيفيــًا 
مؤسســية،  صاحــات  واإ ســوقية  وتطــورات  دقــة،  أكثــر  ومعلومــات 
هــذا إلــى جانــب االســتثمارات "الكبيــرة" فــي تقنيــات إمــدادات الميــاه 
والبنيــة التحتيــة الملموســة )مثــل البنيــة التحتيــة الازمــة لحصــاد ميــاه 

الفيضانــات(59. 
رغــم أن المزارعيــن ســيلجأون إلــى تطويــر حلولهــم الخاصــة، بنــاء 
علــى تجاربهــم المتراكمــة، إال أن جــزءًا مــن الحــل الخــاص بزيــادة 
اإلنتاجيــة المائيــة والزراعيــة ســيأتي مــن خــال البحــوث. وســيكون 
لاســتثمار فــي البحــث والتطويــر واإلرشــاد الزراعــي دورًا أساســيًا فــي 
تعزيــز الحلــول المتخصصــة وزيــادة نطاقهــا، لتشــمل مختلــف األنظمــة 

الزراعيــة وذلــك بفضــل توفــر المزيــد مــن األدلــة.
وقــد ال يكــون االســتثمار فــي عمليــات التحديــث والتكيــف وتقديــم 
الحوافــز كافيــًا لتشــجيع المزارعيــن علــى اســتيعاب الصدمــات التــي قــد 
تنتــج عــن التغيــر المناخــي. وســيتعين زيــادة حجــم تدخــات الحمايــة 
المجتمعيــة لدعــم التحــول نحــو قطــاع زراعــي أكثــر إنتاجيــة وكفــاءة 
مــن حيــث اســتخدام الميــاه فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا. 
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إنجــاح الحمايــة االجتماعيــة لبنــاء القــدرة علــى 
الصمــود أمــام التغيــر المناخــي ونــدرة الميــاه

ســيكون آلثــار التغيــر المناخــي علــى مصــادر الميــاه تداعيــات 
إلــى  تترجــم  وقــد  االقتصــاد،  مفاصــل  جميــع  فــي  صداهــا  ســيتردد 
تكاليــف اقتصاديــة واجتماعيــة كبيــرة علــى اإلقليــم60. فحتــى مــع وجــود 
اســتراتيجيات تكيــف وخطــط واســتثمارات مناســبة، لــن يتمكــن جميــع 
المزارعيــن مــن اســتيعاب الصدمــة الناتجــة عــن ارتفــاع مســتوى القحــط 
السياســات  تنجــح  ولــن  الغــذاء.  أســعار  وارتفــاع  الجفــاف  وموجــات 
واالســتثمارات الراميــة إلــى تحديــث أنظمــة الــري، وتحســين إدارة الميــاه 
وتعزيــز اإلنتاجيــة الزراعيــة لوحدهــا، لكنهــا ســتحتاج إلــى دعــم مــن 
خــال إجــراءات الحمايــة االجتماعيــة لبنــاء قــدرة المزارعيــن وغيرهــم 

مــن ســكان المناطــق الريفيــة علــى الصمــود. 
يتمتــع اإلقليــم بخبــرة طويلــة فــي مجــال توفيــر الحمايــة االجتماعيــة، 
وقــد صممــت برامــج الحمايــة االجتماعيــة كجــزء مــن منظومــة أوســع 
للتدخــات الحكوميــة فــي مجــال اإلنتــاج الزراعــي واألمــن الغذائــي، 
وكان النمــوذج الســائد لهــذه التدخــات يتجســد فــي توفيــر دعــم الوقــود 
والغــذاء. وهــدف دعــم الغــذاء هــو توفيــر الســلع الغذائيــة األساســية 
بأســعار ثابتــة وفــي متنــاول اليــد. ومــع ذلــك، تشــير التقديــرات إلــى أن 
مــا يصــل إلــى 47 بالمائــة مــن ســكان اإلقليــم غيــر مشــمولين بشــبكة 
الحمايــة االجتماعيــة أو برنامــج دعــم العامليــن61 وأن مــا يزيــد عــن 
40 بالمائــة فقــط مــن ســكان المناطــق الريفيــة مشــمولون62 بالبرامــج 
لى جانب ذلك، فنادرًا ما تغطي شبكة الحماية االجتماعية  الحالية. واإ
العامليــن فــي القطــاع الزراعــي والعامليــن غيــر الرســميين والاجئيــن.

تتســم برامــج الحمايــة االجتماعيــة الحاليــة بأنهــا غيــر مســتدامة 
مــن الناحيــة الماديــة، كمــا أنهــا تشــكل خطــوة إلــى الــوراء، ألن مــن 
يســتفيد منهــا هــم األغنيــاء وليــس الفقــراء. وشــرعت العديــد مــن الــدول 
فــي اآلونــة األخيــرة فــي إصــاح سياســات الحمايــة االجتماعيــة فيهــا، 

مســتفيدة مــن انخفــاض أســعار النفــط. 
ويجــب أن تأخــذ عمليــة إصــاح نظــام الحمايــة االجتماعيــة الســائد 
فيويجــب أن تأخــذ عمليــة إصــاح نظــام الحمايــة االجتماعيــة الســائد 
فــي اإلقليــم فــي حســبانها المخاطــر الخاصــة التــي يواجههــا ســكان 
المناطــق الريفيــة، وخاصــة المخاطــر الناشــئة عــن ســوء إدارة المــوارد 
الطبيعية، والمخاطر ذات الصلة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات، 
إلــى جانــب االحتياجــات المتعلقــة بتكييــف القطــاع الزراعــي مــع التغيــر 
المناخــي ونــدرة الميــاه. وبالفعــل، فقــد بــدأت بعــض دول اإلقليــم فــي 
تطبيــق برامــج تأميــن للمحاصيــل مبنيــة علــى الطقــس، والتــي تهــدف 
إلــى حمايــة أصــول األســر وتعزيــز قــدرة المزارعيــن علــى الصمــود 

والتكيــف. 
فعلــى ســبيل المثــال، أطلــق المغــرب برنامــج تأميــن يغطــي العديــد 
من المخاطر ويستهدف محاصيل الحبوب والبقوليات. وهذا البرنامج 
هــو جــزء مــن مجموعــة عريضــة مــن برامــج التأميــن الراميــة إلــى ضمان 
تحقيــق دخــل ثابــت للمزارعيــن الذيــن يواجهــون الصدمــات. ويغطــي 
الناجمــة عــن  المخاطــر  المغــرب ضــد  أرجــاء  البرنامــج جميــع  هــذا 
الطقــس، مثــل الجفــاف والفيضانــات والعواصــف الرمليــة. إن برنامــج 
التأميــن مــن المخاطــر المناخيــة المتعــددة هــو جــزء مــن اســتراتيجية 
تهــدف لحمايــة المزارعيــن مــن األخطــار المناخيــة الرئيســية، ويغطــي 
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80 بالمائــة تقريبــًا مــن إجمالــي المســاحة المزروعــة. وكجــزء مــن هــذه 
االســتراتيجية، تــم تطويــر نظــام إنــذار مبكــر للجفــاف، وبرنامــج حمايــة 

للثــروة الحيوانيــة التــي تواجــه نقصــًا فــي ميــاه األمطــار.
إن الحاجــة لمعالجــة هشاشــة القطــاع الريفــي فــي وجــه التغيــر 
المناخــي وجعــل القطــاع الزراعــي أكثــر قــدرة علــى االســتجابة، تتجــاوز 
مجــرد تقديــم دعــم الغــذاء وبرامــح التأميــن ضــد مخاطــر المنــاخ، فهــي 
تشــمل الحاجــة إلــى توســيع نطــاق شــبكة األمــان االجتماعــي ونظــام 
الســن  كبــار  يتولــى  التــي  الزراعيــة  العائــات  ليشــمل  التعويضــات 
فيهــا المســؤولية، بهــدف الســماح بإحــداث انتقــال ســلس بيــن األجيــال 
الكبيــرة والصغيــرة مــن المزارعيــن. وســيكون لهــذه اإلجــراءات آثــار 
إيجابيــة علــى اإلنتاجيــة والتوظيــف، كمــا ســتحد مــن موجــات الهجــرة. 
لــى جانــب ذلــك، فإنهــا يجــب أن تشــمل برنامــج حمايــة اجتماعيــة  واإ
لدعــم إيجــاد اســتراتيجية للخــروج مــن القطــاع الزراعــي عندمــا ال تعــود 
الزراعــة مســتدامة. وينبغــي أن تكــون الحمايــة االجتماعيــة كذلــك جــزًءا 
ال يتجــزأ مــن خطــط التنميــة الزراعيــة والريفيــة، وأال ُينظــر إليهــا علــى 
المســاعدات  مــن وســائل  أو وســيلة  الفقــر  للقضــاء علــى  أداة  أنهــا 
اإلنســانية. ويجــب أن تأخــذ البرامــج بعيــن االعتبــار دور المــرأة فــي 
توفيــر األمــن الغذائــي لألســر واألعبــاء التــي تتحملهــا المــرأة، وخاصــة 
فــي المناطــق التــي عانــت مــن نزاعــات، وحيــث تســهم المــرأة إســهامات 

كبيــرة فــي القطــاع الزراعــي فــي المناطــق الريفيــة.

الحد من الفاقد والمهدر من الغذاء
هنــاك حاجــة ملحــة للحــد مــن الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء فــي هــذا 
اإلقليــم، أكثــر مــن أي إقليــم آخــر فــي العالــم، ليــس فقــط بهــدف تقليــل 
الخســائر الناجمــة عمــا يتــم هــدره مــن طعــام فحســب، بــل أيضــًا بســبب 
نــدرة الميــاه واعتمــاد اإلقليــم علــى إمــدادات الغــذاء مــن الخــارج. وقــد 
جــراًء مناســبًا  يوفــر الحــد مــن الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء حــًا ســريعًا واإ

للتكيــف مــع آثــار التغيــر المناخــي؛
 إذ تصــل نســبة الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء فــي اإلقليــم إلــى نحــو 
250 كيلوجرامًا للشخص الواحد سنويًا، أو نحو ثلث الغذاء المتوفر 
فــي جميــع مراحــل سلســلة اإلمــدادات. وتبلــغ الخســائر الناجمــة عــن 
ذلــك نحــو 60 مليــار دوالر أمريكــي ســنويا63.أما التوقعــات الخاصــة 
بالفاقــد مــن الميــاه نتيجــة الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء، فإنهــا أقســى 
نســبة  األقاليــم، حيــث تصــل  مــن  بغيــره  اإلقليــم مقارنــة  فــي  بكثيــر 
البصمــة المائيــة للفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء فــي دول المغــرب العربــي 
وشــمال وغــرب ووســط آســيا نحــو 42 كلــم مكعــب64، أي أعلــى بنحــو 
17 بالمائــة مقارنــة بالمتوســط العالمــي. ويتجــاوز نصيــب الفــرد مــن 
البصمــة المائيــة الزرقــاء فــي اإلقليــم 90 متــرًا مكعبــًا، وهــو أعلــى 
بكثيــر مــن فاقــد الميــاه فــي المناطــق األخــرى، وأعلــى بمعــدل الضعــف 
عــن أقــرب إقليــم مــن حيــث الفاقــد. فبالنســبة لبعــض الــدول، تتجــاوز 
الخســائر المائيــة الناجمــة عــن الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء المصــادر 
مصــادر  مــن  بالمائــة   595( الكويــت  هــي  الــدول  وهــذه  المتاحــة. 
 222( واإلمــارات  بالمائــة(   115( الســعودية  و  المتجــددة(،  الميــاه 
بالمائــة(65. وتشــير هــذه النســب إلــى اســتخدام غيــر مســتدام للميــاه 
فــي سلســلة إمــدادات الغــذاء، التــي تبــدأ باإلنتــاج وتنتهــي باالســتهاك.
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رغــم أن نســبة اســتهاك الميــاه فــي القطــاع الزراعــي تصــل أعلــى 
وغالبــًا  اســتخدام،  يتــم  أنــه  إال  اإلنتــاج،  أثنــاء مرحلــة  لهــا  مســتوى 
فقــدان، كميــات كبيــرة مــن الميــاه أثنــاء غســل المحاصيــل وتبريدهــا 
وتصنيعهــا، ومــا إلــى ذلــك. ووجــدت الدراســات التــي أجريــت حــول 
فــي مجموعــة مــن عمليــات  الميــاه الســتخدامها  اســتخدام )ســحب( 
صناعــة المــواد الغذائيــة أن تعليــب الفاكهــة يســتهلك بيــن 4-2.5 
متــر مكعــب للطــن، وأن تعليــب الخضــار يســتهلك بيــن  3.5-6 متــر 
مكعــب للطــن، وتصنيــع الحليــب يســتهلك 1.5 متــر مكعــب للطــن، 
وتصنيــع اللحــوم يســتهلك بيــن 45-65 متــر مكعــب للطــن، وصناعــة 
الخبــز بيــن 1.8-4 متــر مكعــب للطــن66. ولذلــك، فثمــة حاجــة للجــوء 
عــادة تدويرهــا  دارة الميــاه واإ إلــى طــرق أفضــل لغســل المحاصيــل واإ
وتنقيتهــا للحــد مــن فاقــد الميــاه، إلــى جانــب الحيلولــة دون حــدوث فقــد 

وهــدر لألغذيــة نفســها. 
 إن هــدر الطعــام مرتفــع فــي اإلقليــم علــى مســتوى المســتهلك 
كذلــك، وهــو مــن أعلــى المعــدالت فــي العالــم. ويعــود ذلــك لمجموعــة 
مــن العوامــل االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة المعقــدة والتــي تزيــد 

مــن مســتوى هــدر الغــذاء.
وفــي ســياق نــدرة الميــاه وارتفــاع تكاليفهــا، يجــب علــى الشــركات 
العاملــة فــي القطــاع الزراعــي أو الجهــات الفاعلــة فــي سلســلة القيمــة 
فــي اإلقليــم التفكيــر فــي تعزيــز إنتاجيــة الميــاه واتخــاذ قــرارات مســتنيرة 
مســتدامة  بطريقــة  المضافــة  القيمــة  توســيع  فــي  االســتثمار  بشــأن 

ومربحــة.
اعتــادت االســتثمارات وقطاعــات البحــث والتطويــر فــي القطــاع 
الزراعــي علــى إيــاء األولويــة لإلنتــاج، ولكــن، بــدأت دول اإلقليــم فــي 
التركيــز وبشــكل متزايــد علــى مرحلــة مــا بعــد الحصــاد والفاقــد والمهــدر 
من الغذاء في ســياق تطوير سلســلة القيمة ولتعزيز تنافســية القطاع. 
لكــن، تواجــه جهــود وضــع البرامــج والسياســات تحديــات تتمثــل فــي 
نقــص البيانــات الخاصــة بالفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء. ويجــب أن تمنــح 
الــدول األولويــة لتوفيــر المزيــد مــن البيانــات الجيــدة حــول حــدة الفاقــد 
والمهــدر مــن الطعــام وأســبابه علــى طــول سلســلة تزويــد الغــذاء، وذلــك 
بهــدف تصميــم حلــول متخصصــة وحمايــة اإلقليــم مــن التبايــن فــي 

اإلمــداد بســبب هــذه المشــكلة.
تعــود أســباب وجــود فاقــد ومهــدر مــن الغــذاء فــي اإلقليــم إلــى 
أنظمة التوزيع التقليدية، وعدم وجود التكنولوجيا أو سوء استخدامها، 
وانعــدام التنســيق بيــن الجهــات الفاعلــة علــى طــول سلســلة التزويــد 
وضعــف التكامــل بيــن صغــار المنتجيــن فــي ساســل القيمــة. ومــن 
األمــور األخــرى التــي ُتســهم فــي تفاقــم هــذا الوضــع ضعــف البنيــة 
التحتيــة أو انعدامهــا، وهــو مــا يشــكل عقبــة أمــام الوصــول لجــودة 
الغــذاء وتحقيــق معاييــر الســامة التــي تتطلبهــا األســواق. وعــادة مــا 
تكــون أســواق البيــع بالجملــة والتجزئــة صغيــرة ومكتظــة وغيــر صحيــة، 
للتحميــل  المناســبة  والمرافــق  التبريــد  لمعــدات  افتقارهــا  جانــب  إلــى 
والتنزيــل واإلنضــاج والتغليــف والتخزيــن المؤقــت67. وتفتقــر األســواق 
كذلــك إلــى وجــود البنيــة التحتيــة الكافيــة والموثوقــة للتبريــد، وخاصــة 
فــي ظــل ارتفــاع معــدل اســتهاك منتجــات البســتنة ســريعة التلــف 
واأللبــان واللحــوم؛ فعلــى ســبيل المثــال، فــإن نصيــب الفــرد مــن الســعة 
التخزينيــة البالغــة 0.122 متــر مكعــب فــي تونــس، و0.053 متــر 
مكعــب فــي المغــرب، و0.066 متــر مكعــب فــي الجزائــر، أقــل بكثيــر 
مــن نصيــب الفــرد فــي كل مــن ألمانيــا البالــغ 0.262 أو الواليــات 
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المتحــدة األمريكيــة البالــغ 0.344 متــر مكعــب )الفــاو 2014(68. 
تنتشــر أنظمــة التخزيــن الجــاف التقليديــة فــي العديــد مــن الــدول، وهــو 
مــا يعــرض الحبــوب لعوامــل الحــرارة والحشــرات والرطوبــة أو التســرب. 
بــدأت جهــود الحــد مــن الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء تحتــل أولويــة 
متزايــدة علــى جــدول أعمــال دول اإلقليــم، وُينظــر إليهــا علــى أنهــا 
طريقــة مجديــة لتعزيــز األنظمــة الغذائيــة واألمــن الغذائــي. وتكتســب 
تعتمــد علــى  التــي  الغنيــة  الــدول  فــي  أهميــة خاصــة  القضيــة  هــذه 
الــواردات مثــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وفــي هــذا الصــدد، 
تقــود عمليــات تعزيــز الوعــي والدعــوة إلــى الحــد مــن الفاقــد والمهــدر 
مــن الغــذاء فــي دول اإلقليــم، الجهــود باتجــاه اتخــاذ إجــراءات علــى 
أرض الواقــع. لجــأت "اســتراتيجية التنميــة الريفيــة والزراعيــة المســتدامة 
فــي ُعمــان"، علــى ســبيل المثــال، إلــى جعــل الحــد مــن الفاقــد والمهــدر 
مــن المحاصيــل والثــروة الحيوانيــة، خطــوة متوســطة لتعزيــز تنافســية 
القطــاع. ووضعــت االســتراتيجية خــط أســاس لتحقيــق غاياتهــا بحلــول 
عــام 2040. كمــا يجــري حاليــًا العمــل علــى تطويــر اســتراتيجية األمــن 
الغذائــي والتغــذوي فــي الســعودية، والتــي تركــز علــى الفاقــد فــي سلســلة 
التزويــد المحليــة والمســتوردة، إلــى جانــب المهــدر مــن الغــذاء علــى 

مســتوى المســتهلكين. 
كمــا تكتســب هــذه القضيــة المزيــد مــن الزخــم، خاصــة مــع تحديــد 
باإلنتــاج  الخــاص  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــن   2 رقــم  الهــدف 
الفــرد  نصيــب  خفــض  فــي  يكمــن  هدفــًا  المســتدامين،  واالســتهاك 
مــن الهــدر العالمــي للغــذاء بمعــدل النصــف علــى مســتوى التجزئــة 
والمســتهلكين بحلــول عــام 2030، إلــى جانــب الحــد مــن الفاقــد مــن 
الغــذاء علــى طــول ساســل اإلنتــاج واإلمــداد، بمــا فــي ذلــك الفاقــد بعــد 
عمليــات الحصــاد. وفــي هــذا الســياق، تبنــت الــدورة 32 مــن "المؤتمــر 
اســتراتيجيًا  إطــارًا  أفريقيــا"  وشــمال  األدنــى  الشــرق  إلقليــم  اإلقليمــي 
باســم  ســمي  والــذي  الغــذاء  مــن  والمهــدر  الفاقــد  مــن  للحــد  إقليميــا 
"اإلطــار االســتراتيجي إلقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا". ويمكــن 
لهــذا اإلطــار االســتراتيجي أن يكــون بمثابــة الدليــل لإلجــراءات والدعــم 
الــذي يهــدف للحــد مــن الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء، بمــا يتماشــى مــع 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. ومنــذ تبنــي اإلطــار، ُأطلــق عــدٌد 
متزايــٌد مــن المبــادرات علــى المســتوى القطــري، كمــا يجــري العمــل 
حاليــًا علــى تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات بدعــم مــن الفــاو بهــدف بنــاء 
قاعــدة أدلــة لجهــود الحــد مــن الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء وتصميــم 
خطــط تنفيذيــة تتماشــى مــع اســتراتيجيات القطــاع الزراعــي الوطنــي.

وبالبنــاء علــى الزخــم الحالــي، يكمــن الحــل المســتقبلي فــي تطويــر 
خطــط متماســكة وقائمــة علــى األدلــة، ومتوائمــة مــع االســتراتيجيات 
التغيــر  مــع  التكيــف  وخطــط  الزراعــي  القطــاع  وتطويــر  الوطنيــة 
المناخــي، وذلــك بالتشــاور مــع جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن 
بــدءًا بمرحلــة االنتــاج وانتهــاًء باالســتهاك، وفــي مختلــف المجــاالت 
)التغذيــة والتعليــم والصحــة والصناعــة، ومــا إلــى ذلــك(. إن الفاقــد 
مــن  تعمــل  التــي  للطريقــة  نتيجــة  إال  هــو  مــا  الغــذاء  مــن  والمهــدر 
خالها النظم الغذائية، ســواء على المســتوى الفني أو االقتصادي أو 
الثقافــي. وبالتالــي تتماشــى الحلــول مــع تطويــر ساســل القيمــة وزيــادة 
القيمــة المضافــة، ممــا يــؤدي بــدوره إلــى نتائــج إيجابيــة لمجموعــة مــن 
أكبــر التحديــات التــي يواجههــا إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا. 
وتتمثــل هــذه التحديــات فــي إيجــاد فــرص العمــل وخاصــة للشــباب 
والنســاء، وتوليد الدخل لألســر الزراعية الصغيرة والمشــاريع الزراعية 
الطلــب  لتلبيــة  الغذائيــة  المنتجــات  النطــاق، وتعزيــز جــودة  صغيــرة 
المتزايــد فــي المناطــق الحضريــة، واســتخدام أكثــر اســتدامة للمــوارد 
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الطبيعيــة، والوصــول إلــى غــذاء أكثــر أمنــًا وذو نوعيــة جيــدة ومتــاح 
للســكان الذيــن تواصــل أعدادهــم تتزايــد بوتيــرة متســارعة.

وتتطلــب المرحلــة المقبلــة إطــاق حمــات قويــة لتعزيــز الوعــي 
الغــذاء علــى مســتوى  مــن  والمهــدر  الفاقــد  مــن  الحــد  أهميــة  حــول 
المســتهلكين وحــول المصــادر الرئيســية األخــرى للفاقــد مــن الغــذاء، 

وهــو إجــراء منحتــه العديــد مــن الــدول األولويــة.
تشــير التقديــرات إلــى وصــول نســبة الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء 
فــي اإلقليــم علــى مســتوى المســتهلكين إلــى أكثــر مــن 30 بالمائــة مــن 
مجمــوع الفاقــد والمهــدر، ولذلــك، أطلقــت اإلمــارات مبــادرات لزيــادة 
الوعــي فــي ظــل العــادات الثقافيــة واالجتماعيــة للمســتهلكين. وتهــدف 
 2015 عــام  والبيئــة  المناخــي  التغيــر  أطلقتهــا وزارة  التــي  المبــادرة 
بدعــم مــن الفــاو والتــي تحمــل اســم )I’MPERFECT( إلــى اســتخدام 
بقيمــة غذائيــة  تتمتــع  الشــكل، والتــي  الفواكــه والخضــروات مختلفــة 
كاملــة، للحــد مــن المهــدر مــن الغــذاء وتعزيــز الفائــض منــه. كمــا 
تهــدف الحملــة إلــى تســليط الضــوء علــى أهميــة ســامة الغــذاء بغــض 
النظــر عمــا إذا كانــت المنتــج مختلــف الشــكل، واســتدامة المنتجــات 
المحلية، فضا عن التسلســل الهرمي إلدارة النفايات، بدءًا من الحد 

عــادة تدويرهــا. منهــا، ووصــواًل إلــى إعــادة اســتخدامها، وفصلهــا، واإ
ومــن المبــادرات الوطنيــة األخــرى التــي أطلقتهــا اإلمــارات مبــادرة 
توزيــع الطعــام، والتــي تهــدف إلــى توزيــع الطعــام الزائــد عــن حاجــة 
األشــخاص  علــى  االجتماعيــة  المناســبات  مــن  المتبقــي  أو  األســر 

المحتاجيــن مــن خــال آليــات توصيــل مناســبة. 
لــى جانــب ذلــك، تقــوم مؤسســات المجتمــع المدنــي، مثــل االتحــاد  واإ
النســائي العام في اإلمارات بتشــجيع االســتهاك المســتدام للغذاء من 
خــال تعزيــز الوعــي التغــذوي فــي المــدارس، فــي حيــن تعمــل إدارة 
ســامة الغــذاء فــي بلديــة دبــي علــى دعــم "حملــة ازرع غذائــك"، والتــي 
تهــدف إلــى نشــر ثقافــة اتبــاع نظــام حيــاة صحــي مــن خــال تشــجيع 
الســكان علــى زراعــة خضرواتهــم فــي منازلهــم. إلــى جانــب ذلــك، فقــد 
عقــد قطــاع الضيافــة المزدهــر فــي الدولــة نقاشــات دائــرة مســتديرة 
جمعــت الفنــادق ومقدمــي خدمــات الطعــام والشــراب. وجــاء عقــد تلــك 
النقاشــات بمناســبة يــوم الغــذاء العالمــي لعــام 2014، حيــث ســلطت 
الضــوء علــى أفضــل الممارســات وأكــدت علــى أهميــة تعزيــز الوعــي 
لــدى طلبــة المــدارس علــى المــدى الطويــل بوصفــه حاجــة أساســية 

لتغييــر عــادات المســتهلكين والحــد مــن هــدر الغــذاء. 

تشجيع أنماط االستهالك المستدامة
تشــهد أنمــاط االســتهاك تحــوالت فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال 
المتســارعة  والوتيــرة  الدخــل  مســتوى  لزيــادة  نتيجــة  وذلــك  أفريقيــا، 
للتحضــر واألعــداد الكبيــرة مــن الســكان الشــباب الذيــن يميلــون لتبنــي 
األنمــاط "الغذائيــة الغربيــة والعالميــة المتوفــرة". يحتــاج اإلقليــم إليــاء 
اهتمــام كبيــر ألنمــاط االســتهاك فيــه أكثــر مــن أي إقليــم أخــرى، كمــا 
ينبغــي عليــه إيجــاد تــوازن يكــون لــه تداعيــات إيجابيــة علــى اســتخدام 
المــوارد الطبيعيــة ويســاعد علــى خفــض فاتــورة االســتيراد، فــي الوقــت 
الــذي يعمــل علــى ضمــان أن يبقــى الغــذاء مناســبًا وفــي متنــاول اليــد 

ومغذيــًا لجميــع الســكان، وخاصــة الفقــراء منهــم.
والفواكــه  األغذيــة  تنــاول  معــدل  أن  حديثــة  دراســات  وجــدت 
فــي  الميــاه  مــن  أقــل  كميــات  تســتهلك  التــي  الوقائيــة  والخضــروات 
اإلقليــم هــي أدنــى بكثيــر مــن المســتويات الموصــى بهــا عالميــًا، بيــد 
أن معــدل تنــاول الحبــوب فيهــا هــو مــن بيــن أعلــى المســتويات فــي 
العالــم، والــذي يزيــد فــي المعــدل عــن 50 بالمائــة مــن نصيــب الفــرد 
مــن الطاقــة التــي يحتاجهــا يوميــًا. وتبلــغ أعلــى المســتويات فــي مصــر 
إلــى 62 بالمائــة والمغــرب 58 بالمائــة، مقارنــة مــع 28 بالمائــة فــي 

االتحــاد األوروبــي69. ورغــم ذلــك، يصــل معــدل المهــدر مــن الخبــز 
علــى مســتوى المســتهلكين إلــى 20 بالمائــة فــي بعــض دول اإلقليــم  
التقديــرات  )الجزائــر ومصــر ولبنــان والمغــرب وتونــس(70  وتصــل 
مــا  وهــو  بالمائــة،   30 إلــى  الخبــز  فــي  الهــدر  لمعــدل  اإلجماليــة 
يؤشــر إلــى وجــود حالــة مــن عــدم التــوازن بيــن اآلثــار الماليــة والبيئيــة 
والتغذويــة71. وبشــكل خــاص، يبــرز القمــح تعقيــدات قضيــة تعزيــز 
اســتدامة أنمــاط االســتهاك، وذلــك بســبب ارتباطــه باألعــراف الثقافيــة 
واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  والحالــة  التقليديــة،  الغذائيــة  واألنمــاط 
والحمايــة االجتماعيــة التــي تتمثــل بدعــم الغــذاء، والسياســات الراميــة 
إلــى تحقيــق االكتفــاء الذاتــي فــي إنتــاج القمــح، رغــم القيــود المفروضــة 

علــى اســتخدام الميــاه.
يتطلــب تشــجيع أنمــاط اســتهاك مســتدامة فــي اإلقليــم مجموعــة 
تنطــوي  أن  يجــب  والتــي  المتكاملــة،  والتدخــات  اإلجــراءات  مــن 
علــى تعزيــز الوعــي التغــذوي وتقديــم سياســات تحفيزيــة وتثبيطيــة، 
إلــى جانــب منظــور تغــذوي حــول اســتراتيجيات واســتثمارات اإلنتــاج 
الزراعــي. وتعــد تجربــة مصــر مــع نظــام البطاقــة الذكيــة مــن األمثلــة 
الجيــدة علــى المنهجيــات المتكاملــة، إذ أنــه مــن خــال تقديــم الحوافــز 
للمواطنيــن لشــراء الخبــز الــذي يحتاجونــه فقــط، يمكــن للجهــات الفاعلــة 
علــى طــول السلســلة أن تســتجيب مــن خــال تحســين إدارة سلســلة 
التزويــد، وبالتالــي تحقيــق غايــات الحمايــة االجتماعيــة والوصــول إلــى 
نمــط اســتهاك مســتدام والحــد مــن هــدر الغــذاء فــي نفــس الوقــت. تنفــذ 
الذكيــة72،  البطاقــات  باســتخدام تكنولوجيــا  مصــر برامــج اجتماعيــة 
فقــد أطلقــت الحكومــة المصريــة مشــروع بطاقــة األســرة الذكيــة لتوزيــع 
التمويــن فــي شــهر حزيران/يونيــو 2014 كنظــام توزيــع جديــد للخبــز 
المدعــوم فــي جميــع أرجــاء مصــر. ويســتخدم النظــام نقــاط بيــع فــي 
جميــع نقــاط توزيــع الخبــز فــي مصــر، حيــث يتــم توزيــع الخبــز مــن 
خــال بطاقــة أســرة ذكيــة. ويضمــن النظــام توزيــع الخبــز للمســتفيدين 
التعريفــي  والرقــم  األســرة  بطاقــة  اســتخدام  خــال  مــن  المســتحقين 
الخــاص بالمســتخدم. تقــوم المخابــز حاليــًا بدفــع ثمــن القمــح بشــكل 
كامــل للمســتودعات، ثــم يحصــل أصحــاب المخابــز علــى دعــم نقــدي 
يومــي بعــد أن يقومــوا باإلبــاغ عــن كميــة الخبــز التــي باعوهــا. وفــي 
الوقــت الحالــي، تحصــل 10 ماييــن أســرة علــى الخبــز المدعــوم مــن 
خــال بطاقــات ذكيــة فــي 28 محافظــة. ويــدور نقــاش حاليــًا لتوســيع 

نطــاق المشــروع ليشــمل ســلعًا أخــرى مدعومــة، مثــل الوقــود.
األنمــاط  تعزيــز  اتباعهــا  يمكــن  التــي  األخــرى  الطــرق  ومــن 
الغذائيــة التقليديــة وأغذيــة الســكان األصلييــن، كمــا هــو الحــال فــي 
ســبل  الطــرق  هــذه  وتدعــم  المتوســط.  إقليــم  فــي  الغذائيــة  األنظمــة 
تحقيــق االســتدامة مــن خــال األغذيــة المحليــة والموســمية، واألغذيــة 
المتوازنــة إلــى جانــب مواجهــة آثــار "اتبــاع أنمــاط األغذيــة الغربيــة" 

البشــرية. الصحــة والتغذيــة  علــى 
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التغيــر  مــع  التكيــف  فــي  التجــارة  دور سياســة 
اإلقليــم فــي  المناخــي 

يجــب أن تكــون التجــارة وسياســاتها جــزءًا مــن أي اســتراتيجية تكيــف 
متكاملــة تضمــن تحقيــق األمــن الغذائــي والمائــي، وذلــك نظــرًا العتمــاد 
اإلقليــم الكبيــر علــى اســتيراد الغــذاء. إن التجــارة والــواردات مكونــان 
أساســيان لتحقيــق األمــن الغذائــي علــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمي، 
إال أنــه مــن المتوقــع أن يكــون للتجــارة دور أكبــر مــن حيــث األهميــة 
مراجعــة  اإلقليــم  دول  علــى  ســيتعين  ولــذا،  والمخاطــر.  والتعقيــد 
نــدرة  اســتراتيجياتها الخاصــة بالصــادرات والــواردات بطريقــة تعالــج 

ــاه وتعــزز مــن أمنهــا الغذائــي. المي
كمــا يمكــن أن تلعــب التجــارة دورًا جوهريــًا مــن حيــث إيجــاد التــوازن 
بيــن المناطــق التــي تختلــف فيهــا كفــاءة اســتخدام الميــاه بشــكل كبيــر. 
يتطلــب انتــاج الكيلوجــرام الواحــد مــن الحبــوب نحــو ألــف ليتــر مــن المياه 
فــي بعــض المناطــق و5000 فــي مناطــق أخــرى. وفــي هــذا الصــدد، 
يمكــن للتجــارة أن تقلــل مــن هــذه التباينــات فــي كفــاءة اســتخدام الميــاه 
وتســاعد علــى معالجــة نــدرة الميــاه. ويجــب علــى أيــة سياســة تجاريــة 
ذكيــة فــي اســتخدام الميــاه فــي اإلقليــم أن تمنــح األولويــة الســتيراد الغــذاء 
الــذي يتطلــب إنتاجــه كميــات كبيــرة مــن الميــاه مــن المناطــق الغنيــة 
بالمياه. إال أن االعتماد المتزايد على االستيراد لتلبية االحتياجات من 
الغذاء سيزيد مخاطر التعرض الرتفاع األسعار وتقلبها في األسواق، 

والتــي قــد تنتــج عــن التغيــر  المناخــي73.
ويمكــن للسياســات التــي جــرى تكييفهــا مــع التغيــر المناخــي أن 
ُتملي خيارات تصدير ُمثلى في ســياق إدارة ندرة المياه. فيما ال يمكن 
اعتبــار ساســل اإلمــداد المســتندة إلــى التجــارة والتــي تعتمــد بشــكل 
كبيــر علــى ميــاه الــري، ساســل مســتدامة علــى المــدى البعيــد. إلــى 
جانــب ذلــك، طــورت دول إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال أفريقيــا أســواقًا 
تصديريــًة تســتهلك كميــات كبيــرة مــن الميــاه النــادرة، والتــي ال يمكــن 
ضمــان اســتدامتها علــى المــدى البعيــد. فعلــى ســبيل المثــال، فــي مصــر 
ال تأخــذ الصــادرات الحاليــة تكلفــة الميــاه النــادرة فــي الحســبان، ممــا 
يترتــب عليــه اســتهاك األرز وقصــب الســكر لكميــات كبيــرة مــن الميــاه 
ال تتناســب مــع القيمــة المضافــة لحصتهمــا مــن الصــادرات. ورغــم 
أن األرز يســتهلك 35 بالمائــة مــن الميــاه المســتخدمة، إال أن قيمتــه 
بالنســبة للصــادرات ال تتعــدى 14 بالمائــة، فــي حيــن تصــل مســاهمة 
منتجات البستنة التي ال تستهلك سوى 16 بالمائة من المياه الزراعية 
إلــى 43 بالمائــة مــن قيمــة الصــادرات. وال يمكــن معالجــة مســألة ضبــط 
ساســل اإلنتــاج والتحــول عــن ساســل قيمــة أو أســواق معينــة تســتهلك 
مصــادر الميــاه النــادرة بســهولة علــى المــدى القصيــر، ولكنهــا ســتحتاج 
إلــى تحــول بطــيء نحــو االســتخدامات البديلــة لألراضــي دون إحــداث 

اضطرابــات جديــة وفجائيــة فــي التجــارة واإليــرادات. 
مــن المتوقــع أن تنخفــض نســبة توفــر ميــاه الــري بيــن 30 و60 
بالمائة بحلول 2030 في العديد من أحواض األنهار الرئيســية التي 
تســتخدم لإلنتــاج الزراعــي فــي العالــم، ممــا قــد ينتــج عنــه انخفــاض 
فــي مســتوى اإلنتــاج الزراعــي فــي أجــزاء مــن الصيــن وجنــوب آســيا  
والمشــرق74. ولذلــك، فــإن مــن األهميــة التفكيــر فــي تنويــع الــواردات 
كبيــرة  إمكانــات  الميــاه وتمتلــك  بتوفــر مصــادر  تتمتــع  لتشــمل دواًل 

للتصديــر. 
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التحــول مــن االكتفــاء الذاتــي مــن الغــذاء إلى االعتماد على 
الــذات فــي الغــذاء فــي دول الشــرق األدنــى وشــمال  أفريقيــا

لســنوات عديــدة طغــت أولويــة تحقيــق االكتفــاء الذاتــي علــى أهميــة 
التجــارة فــي تحقيــق األمــن الغذائــي فــي اإلقليــم؛ فمــع تفاقــم مشــكلة 
نــدرة الميــاه وزيــادة اعتمــاد دول اإلقليــم علــى واردات الغــذاء، بــدأت 
البحــث عــن مجموعــة مــن الحلــول لتعزيــز أمنهــا  فــي  الــدول  هــذه 
الغذائــي. وفــي هــذا اإلطــار، باتــت سياســات التجــارة تكتســب مزيــدًا 
مــن األهميــة، ويمكــن لاعتمــاد علــى الــذات - الــذي يعــّرف بأنــه 
قــدرة الــدول علــى دفــع فاتورتهــا مــن الغــذاء -  أن يكــون دليــًا أفضــل 
لتحقيــق األمــن الغذائــي فــي اإلقليــم. فهــو يركــز علــى الميــزات النســبية 
للدولــة فــي الســوق الدوليــة وذلــك مــن حيــث إنتــاج وتصديــر المنتجــات 
التــي تتــواءم مــع مواردهــا واســتيراد المنتجــات التــي ال تتــواءم معهــا. 
مــن حيــث  الســنوات األخيــرة تحقيــق تحســينات كثيــرة  وقــد شــهدت 
عوائــد واردات األغذيــة فــي العديــد مــن دول اإلقليــم، والتــي نتجــت 
بشــكل أساســي عــن زيــادة صــادرات المحاصيــل عاليــة القيمــة. وفــي 
الواقــع، شــهدت صــادرات الخضــار والفواكــه نمــوًا كبيــرًا وخاصــة فــي 
دول المغــرب العربــي ومصــر، ففــي عــام 2015، علــى ســبيل المثــال، 
تصــدر المغــرب وتونــس دول العالــم فــي تصديــر التمــور والبقوليــات، 
حيــت وفرتــا 20 بالمائــة و18 بالمائــة مــن الطلــب العالمــي علــى 
هذيــن المنتجيــن علــى التوالــي. كمــا حلــت مصــر والمغــرب، خــال 
العــام نفســه، فــي المرتبــة الرابعــة كأكبــر مصــدر للطماطــم والبرتقــال 

علــى التوالــي.
تدعــم مختلــف المؤسســات الحكوميــة المصريــة الصــادرات إلــى 
جانــب السياســات التــي تشــجع عليهــا، وهــو األمــر الــذي قــد يتــرك أثــرًا 
إيجابيــًا علــى نمــو حجــم الصــادرات. ففــي عــام 2000، وضعــت وزارة 
التجــارة والصناعــة المصريــة اســتراتيجية تطويــر الصــادرات وجعلــت 
ترويــج الصــادرات علــى ســلم أولوياتهــا. ووفقــًا لهــذه االســتراتيجية، 
ســّنت الحكومــة قوانيــن جديــدة لتشــجيع تنافســية الصــادرات المصريــة 
لى جانب ذلك،  واالرتقاء بمســتوى التنســيق بين مختلف الوزارات.  واإ
فقــد تــم تأســيس العديــد مــن الهيئــات، مثــل هيئــة تنميــة الصــادرات 
ومركــز تنميــة الصــادرات المصريــة، والمجالــس التصديريــة والبنــك 
المصــري لتنميــة الصــادرات وغيرهــا، بهــدف معالجــة بعــض العقبــات 
حجــم  وزيــادة  الصناعــي  التحــول  وتعزيــز  التجــارة،  قطــاع  فــي 
الصــادرات. تأســس البنــك المصــري لتنميــة الصــادرات عــام 1983 
بهــدف توفيــر التمويــل التجــاري للمصدريــن، بمــا فــي ذلــك القــروض 
والضمانــات قصيــرة ومتوســطة المــدى، كمــا يوفــر حاليــًا ســتة برامــج 
تمويليــة. فعلــى ســبيل المثــال، يوفــر برنامــج تطويــر القطــاع الزراعــي 
قروضــًا تصديريــة للشــركات الزراعيــة تصــل قيمتهــا لنحــو 5 ماييــن 
جنيــه مصــري. ورغــم ذلــك، فــإن وظائفــه الحاليــة تشــبه وظائــف البنــوك  

التجاريــة75.
ويبــذل المغــرب جهــودًا مماثلــة، فقــد تأســس مركــز الصــادرات 
المغربــي عــام 1976 بهــدف دعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة 
وغيرهــا مــن الشــركات العاملــة فــي قطــاع المنتجــات الغذائيــة، وذلــك 
ترويجيــة.  فعاليــات  األعمــال وتنظيــم  توفيــر معلومــات  مــن خــال 
ويكمن الهدف األساسي للمركز في تعزيز مكانة المنتجات المغربية 
فــي األســواق العالميــة، وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك، يقــدم المركــز الدعــم 
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إلتاحــة المجــال أمــام المصدريــن للمشــاركة فــي المعــارض الدوليــة، 
مــن خــال منــح تصــل إلــى 85 بالمائــة مــن قيمــة المشــاركة. ويعمــل 
المركــز عــن كثــب مــع المجلــس الوطنــي للتجــارة الخارجيــة، والشــركة 
المغربية لضمان ائتمان الصادرات والجمعية المغربية للمصدرين76. 
عــام  الصــادرات  لتطويــر  مشــروعًا  أطلقــت  فقــد  تونــس،  أمــا 
1999 بدعــم مــن البنــك الدولــي، وبهــدف رفــع مســتوى الصــادرات 
ويقــدم  التجــاري.  للقطــاع  اللوجســتية  الخدمــات  وتســهيل  التونســية 
المشــروع، الــذي جــرى تمديــده لمرحلــة أخــرى عــام 2004، الدعــم 
لجميــع المصدريــن، مــع إيــاء اهتمــام خــاص بالشــركات الداخليــة 
التــي تصــدر بعــض منتجاتهــا. وتولــى مركــز النهــوض بالصــادرات 
تنفيــذ المشــروع. يشــار إلــى أن برامــج تعزيــز الصــادرات تلــك نجحــت 
فــي زيــادة حجــم الصــادرات التونســية بأكثــر مــن 400 مليــون دوالر 

مــن 772009-2005.  الفتــرة  فــي  أمريكــي 
ورغــم ذلــك، لــم يحــدث هــذا التحــول تغييــرًا جوهريــًا فــي ميــزان 
التجــارة الكلــي فــي اإلقليــم. كمــا لــم تترجــم تلــك الزيــادة فــي تحقيــق 
وفــورات كبيــرة فــي الميــاه، إذ لــم يتــم تعويــض اســتخدام األراضــي 
الزراعيــة اإلضافيــة التــي اســتخدمت لزراعــة المحاصيــل الجديــدة عــن 

طريــق الحــد مــن اســتخدامات األراضــي األخــرى.
ينبغــي النظــر فــي مفهــوم االعتمــاد علــى الــذات والتركيــز المــازم 
على ميزته النسبية في ضوء اإلنتاجية االقتصادية للمياه على طول 
سلســلة القيمــة، حيــث يدعــم تعزيــز اســتراتيجية االعتمــاد علــى الــذات 
والقائمــة علــى اإلنتاجيــة االقتصاديــة للميــاه التحــول االســتراتيجي نحــو 
زراعــة المحاصيــل التــي تتســم بأنهــا أكثــر كفــاءة مــن حيــث اســتخدام 
الميــاه وبأنهــا ذات قيمــة أكبــر. كمــا يتطلــب تقييــم الميــزة التنافســية 
لــكل دولــة بنــاء علــى اإلنتاجيــة االقتصاديــة للميــاه تحليــات مفصلــة 
وقاعــدة أدلــة. وأكــدت دراســات حديثــة أجرتهــا منظمــة الفــاو علــى 
أن األردن لديــه قــدرات علــى تصديــر الخضــروات ولحــوم الدجــاج، 
وأوصــت بإنشــاء مركــز لألعمــال الزراعيــة فــي إقليــم وادي األردن 

ودعمــه بالسياســات واالســتثمارات78. 
ويمكــن للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص إلــى جانــب توفيــر 
سياسات داعمة أن تحقق زيادة كبيرة في صادرات األغذية الزراعية 
التــي تتمتــع بالكفــاءة مــن حيــث اســتهاك الميــاه والتــي يمكــن أن ُتســهم 
فــي الحــد مــن النقــص الغذائــي، وفــي الوقــت نفســه التكيــف مــع التغيــر 
المناخــي. يتطلــب توســيع نطــاق وصــول المنتجــات عاليــة القيمــة مــن 
اإلقليــم إلــى األســواق العالميــة وجــود شــراكة قويــة بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص للتغلــب علــى مشــاكل ركــود اإلنتاجيــة، ومعالجــة قضايــا 
الجــودة وســامة األغذيــة، ومحدوديــة حصــول الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة علــى التمويــل، والتكنولوجيــا والتوســع، إلــى جانــب معالجــة 

ضعــف البنيــة التحتيــة الخاصــة بالنقــل والتخزيــن. 
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المربع 6: مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر

تبنــت الحكومــة المصريــة عــام 2006 سياســة جديــدة ترمــي إلــى 
تقويــة الشــراكات مــع القطــاع الخــاص لتعزيــز االســتثمار فــي البنيــة 
برنامــج  مبــادرة  الماليــة  إطــاق وزارة  بعــد  ذلــك  وجــاء  التحتيــة. 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وتأســيس وحــدة الشــراكة 
المركزيــة فــي الــوزارة79. وأقــرت الحكومــة عــام 2010 قانونــًا ينظــم 
الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات 
والمرافــق العامــة. وفــي مطلــع عــام 2016، أعلــن رئيــس برنامــج 
الشــراكة عــن طــرح 12 مشــروعًا حكوميــًا فــي إطــار الشــراكة بيــن 
فــي مناقصــات دوليــة تصــل قيمتهــا  العــام والخــاص  القطاعيــن 
أمريكــي(.   مليــار دوالر  مليــار جنيــه مصــري )2.3  لنحــو 18 
وتتــوزع هــذه المشــاريع علــى مختلــف القطاعــات، بمــا فــي ذلــك 

عــادة التدويــر. تحليــة الميــاه والصــرف الصحــي واإ

التعــاون اإلقليمــي والعمــل الجماعي لتعزيز اإلدارة 
المســتدامة للميــاه والتكيــف مــع تغير المناخ 

ــة،  ــة ومحــاكاة األنظمــة المناخي ــدرات اإلقليمي ــاء الق بن
وأنظمــة اإلنــذار المبكــر وتقييــم آثــار المنــاخ والهشاشــة 

تجاهــه 
رغــم األدلــة المتزايــدة علــى آثــار التغيــر المناخــي، إال أن اآلثــار 
األقســى لهــذه الظاهــرة علــى المســتويات اإلقليميــة والوطنيــة والمحليــة 
ال تــزال غيــر معروفــة بشــكل مؤكــد. ولذلــك، ال بــد مــن أن تخضــع 
خطــط التكيــف واســتراتيجياته لمراقبــة وتحســين مســتمرين فــي ضــوء 
المشــاهدات علــى أرض الواقــع والمعرفــة الجديــدة. وفــي هــذا الصــدد، 
فــإن االســتمرار فــي بنــاء القــدرات فــي اإلقليــم بهــدف تنفيــذ عمليــات 
تقييــم آثــر وتحليــات سياســة أكثــر دقــة أمــر جوهــري ضمــن هــذه 
العمليــة. وتتطلــب التحليــات والتقييمــات الحاليــة إجــراء مزيــد مــن 
الوطنــي،  دون  مــا  أو  المحلــي  المســتوى  علــى  والتحقــق  االختبــار 
إليجــاد تفاصيــل كافيــة لتنفيــذ اســتثمارات خاصــة أو خيــارات سياســة. 
فعلــى ســبيل المثــال، ينبغــي اتخــاذ خيــارات اســتراتيجية تجــاه دعــم 
بعــض المحاصيــل أو الثــروة الحيوانيــة والتخلــي عــن بعضهــا اآلخــر، 
كمــا ينبغــي أن تســتند خيــارات التكيــف المناســبة علــى تقييمــات كميــة 
للمخاطــر والهشاشــة، والتــي ال بــد مــن تنفيذهــا علــى نطــاق مناســب 

)بمــا فــي ذلــك علــى المســتوى مــا دون الوطنــي أو المحلــي(. 
الهشاشــة  تقييمــات  فتتطلــب  الميــاه،  قطــاع  يخــص  فيمــا  أمــا 
األخــذ فــي الحســبان مخاطــر مناخيــة شــديدة مثــل موجــات الجفــاف 
والفيضانات، هذا إلى جانب إيصالها بشكل واضح لصناع السياسات 
لتجنــب التوســع فــي إجــراءات التكيــف الحاليــة أو المخطــط لهــا إذا 
لــم يتــم دمجهــا فــي عمليــة التخطيــط بالشــكل المناســب. وباإلضافــة 
لذلــك، فمــن المستحســن تبنــي جهــود تهــدف إلــى الخــروج بتوقعــات 
أكثــر موثوقيــة وتبــادل البيانــات والمعلومــات ذات الصلــة بالتقييمــات 
اإلقليميــة ومــا وراء اإلقليميــة، ومــن المهــم وضــع اســتراتيجية اتصــال 
لزيــادة الوعــي العــام حــول قضايــا الميــاه لتنفيــذ السياســات. وفــي حيــن 
لتنفيــذ هــذه  المحليــة  البشــرية  الكفــاءات  تمتلــك بعــض دول اإلقليــم 

التقييمــات، ســتحتاج دول أخــرى للمســاعدة فــي هــذا المجــال.
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مبادرة ترابط مخاطر المناخ
أطلــق مجلــس وزراء البيئــة العــرب ومجلــس الميــاه العربــي والمجلــس 
االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لجامعــة الــدول العربيــة مبــادرة "ترابــط 
مخاطــر المنــاخ" فــي شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015. وتهــدف 
الميــاه  ونــدرة  الغذائــي  األمــن  إلــى معالجــة  اإلقليميــة  المبــادرة  هــذه 
والهشاشــة االجتماعيــة. كمــا تهــدف إلــى بنــاء القــدرة علــى الصمــود 
تحديــات  معالجــة  خــال  مــن  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  وتحقيــق 
المخاطــر المتصلــة بالمنــاخ وآثــاره علــى األمــن الغذائــي، ونــدرة الميــاه 
العربيــة.  المنطقــة  فــي  الكــوارث  ومخاطــر  االجتماعيــة  والهشاشــة 
وستســاعد المبــادرة كذلــك علــى تطويــر قــدرات الشــركاء اإلقليمييــن 
والمحلييــن للتصــدي للفجــوات التــي تحــول دول الوصــول إلــى تنميــة 
مســتنيرة مــن جهــة المخاطــر والمســاعدة فــي تعزيــز قــدرة المجتمعــات 

الضعيفــة علــى الصمــود.

االستراتيجية العربية لألمن المائي
طــور المجلــس الــوزاري العربــي للميــاه، االســتراتيجية العربيــة لألمــن 
المائي عام 2009، وذلك استجابة للمتغيرات الجديدة في مستويات 
الميــاه وتطــورات التغيــر المناخــي وآثــاره علــى اإلقليــم. ويهــدف هــذا 
 )2030 إلــى   2010 مــن  يمتــد  )والــذي  األمــد  طويــل  البرنامــج 
إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة القــادرة علــى االســتجابة للمتطلبــات 
المســتقبلية. وترتبــط أهدافــه الرئيســية بـــ: )1( الجانــب االقتصــادي 
للشــرب والزراعــة والصــرف  المســتخدمة  بالميــاه  الخــاص  والتنمــوي 
دارة الميــاه، والمــوارد غيــر التقليديــة  الصحــي، ونقــل التكنولوجيــا، واإ
العربيــة  الحقــوق  بحمايــة  المتعلــق  السياســي  الجانــب   )2( للميــاه؛ 
الــدول  مــع  المشــتركة  الميــاه  المحتلــة أو  فــي األراضــي  الميــاه  فــي 
اإلقليميــة المجــاورة، وتعزيــز التعــاون بيــن الــدول العربيــة إلدارة المــوارد 
األهــداف  العربيــة ضمــن  الــدول  التزامــات  وتنفيــذ  للميــاه  المشــتركة 
ببنــاء  المتعلــق  المؤسســي  التطويــر  جانــب   )3( لأللفيــة؛  اإلنمائيــة 
القــدرات البشــرية والفنيــة، وتعزيــز الوعــي االجتماعــي والفــردي بقضايــا 
المجتمــع  مشــاركة  وتشــجيع  العلمــي  والبحــث  اإلقليــم،  فــي  الميــاه 
المدنــي فــي عمليــة صنــع القــرار المتصــل باآلثــار البيئيــة وغيرهــا مــن  

اإلجــراءات80.

أهمية التنسيق اإلقليمي
إن إدارة نــدرة الميــاه فــي اإلقليــم والتكيــف مــع التغيــر المناخــي بهــدف 
تحقيــق جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة، وخاصــة الهــدف الثانــي 
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، تتطلــب تنفيــذ جــدول أعمــال تحولــي 
شــامل وجامــع قــادر علــى موائمــة سياســات الزراعــة والميــاه والطاقــة 
والمشــاركة  األدلــة  علــى  قائمــة  سياســات  تبنــي  وتشــجيع  والتجــارة 
لــى جانــب ذلــك، فإنهــا تتطلــب قــدرًا كبيــرًا مــن  والحوكمــة الرشــيدة. واإ
التعــاون اإلقليمــي، مــن خــال تشــارك البيانــات والتحليــات والمعرفــة 
والخبــرات بغيــة تحديــد أفضــل الممارســات والسياســات والمنهجيــات 
القــادرة علــى تحســين إدارة الميــاه وتعزيــز األمــن الغذائــي والتغــذوي 
والزراعــة المســتدامة بشــكل أكثــر دقــة. كمــا تتطلــب وضــع برنامــج 
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تنميــة إقليمــي لمعالجــة القضايــا المشــتركة، مثــل الجفــاف، جنبــًا إلــى 
جنــب مــع تطويــر آليــات لــإلدارة اإلقليميــة أو العابــرة للحــدود لمــوارد 
الميــاه المشــتركة. وهــو مــا يعنــي الحاجــة إلــى تنســيق سياســات متعــددة 
القطاعــات فــي مختلــف االســتراتيجيات والمســتويات وحتــى األقاليــم. 
ويمكــن لمنصــة نــدرة الميــاه التــي أطلقتهــا منظمــة الفــاو وجامعــة الــدول 
العربيــة مــع شــركاء آخريــن أن توفــر منتــدى مناســبًا لتبــادل المعرفــة 
والخبــرات والتعــاون بيــن دول الجنــوب، وحتــى إرســاء األســس للقيــام 

بإجــراءات تشــاركية أكثــر طموحــًا.

الخاتمة
تشــكل قضيــة األمــن الغذائــي تحديــًا متناميــًا إلقليــم الشــرق األدنــى 
وشــمال أفريقيــا، ورغــم نجــاح اإلقليــم فــي تحقيــق إنجــازات فــي مجــال 
تطويــر اإلنتــاج الزراعــي وتحســين القــدرة علــى الحصــول علــى الغذاء، 
هــذه  بخســارة  تهــدد  أمدهــا  طــال  التــي  واألزمــات  النزاعــات  أن  إال 
المكاســب التــي تــم تحقيقهــا فــي مجــال مواجهــة الفقــر والجــوع. لكــن 
نــدرة الميــاه والتغيــر المناخــي يشــكان تحديــًا أكبــر أمــام جهــود تحقيــق 
األمــن الغذائــي وتحقيــق الهــدف الثانــي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
المحّســنة  والتغذيــة  الغذائــي  األمــن  وتوفيــر  الجــوع  علــى  للقضــاء 

وتعزيــز الزراعــة المســتدامة.
الكبيــرة  خبرتهــا  علــى  اإلقليــم  دول  تبنــي  أن  بــد  ال  ولذلــك، 
الراميــة  المتكاملــة  المنهجيــات  توصيــات  تبنــي  لتســريع  والمتراكمــة 
إلــى تعزيــز اإلدارة المســتدامة لمــوارد الميــاه وتطويــر اســتراتيجيات 
لاســتعداد للتغيــر المناخــي والتكيــف معــه. وممــا ال شــك فيــه أن هــذه 
االســتراتيجيات ســتتضمن مجموعــة مــن اآلثــار المباشــرة والملموســة 
القصيــرة والمتوســطة األمــد، إلــى جانــب تدخــات هيكليــة أوســع لدعــم 
للميــاه  المــدى نحــو اســتخدام أكثــر فعاليــة واســتدامة  التحــول بعيــد 

الزراعــي. والقطــاع 
تتضمــن عناصــر أي إطــار عمــل لــإلدارة المســتدامة لمــوارد الميــاه 
الزراعية والتكيف مع التغير المناخي تدخات تهدف إلى 1( تعزيز 
إصاحــات  حــداث  واإ نتاجيتهــا،  واإ الزراعيــة  الميــاه  اســتخدام  كفــاءة 
فــي إطــار حوكمــة الميــاه الجوفيــة؛ 2( دعــم االســتثمار فــي البحــث 
والتطويــر وفــي القطــاع الريفــي، مــن أجــل تعزيــز اإلنتاجيــة الزراعيــة؛ 
3( تحســين نظــام الحمايــة االجتماعيــة وتكييفــه للحــد مــن المخاطــر 
المناخيــة؛ 4( تقليــل الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء. كمــا تشــمل تدخــات 
متوســطة وبعيــدة المــدى تهــدف إلــى زيــادة إمــدادات الميــاه، مــن خــال 
التحليــة، وتشــجيع تبنــي أنمــاط اســتهاكية أكثــر اســتدامة، وموائمــة 
سياســة القطــاع الزراعــي والتجــاري مــع مبــدا اإلنتاجيــة االقتصاديــة 

للميــاه.  
تمتلــك العديــد مــن الــدول اســتراتيجيات إدارة ميــاه مناســبة، كمــا 
المناخــي.  التغيــر  مــع  للتكيــف  وتدخــات  منهجيــات  لديهــا  توجــد 
لذلــك، فمــن األهميــة بمــكان فــي مثــل هــذا الســياق المعقــد بنــاء قاعــدة 
تقــوم علــى األدلــة وتبــادل المعرفــة بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة، 
برمتــه  لإلقليــم  ويمكــن  ناجحــة.  إلــى إصاحــات وخطــط  للوصــول 
االســتفادة مــن تبــادل المعرفــة واالســتراتيجيات وأفضــل الممارســات 
فــي قطــاع اإلدارة المســتدامة للميــاه الزراعيــة والتكيــف مــع آثــار التغيــر 
المناخــي فــي الزراعــة. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن أن تضطلــع منظمــة 

الفــاو وشــركاؤها بــدور مهــم فــي دعــم تلــك الجهــود.
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