
األمن الغذائي واألزمة املالية

االنعكاسات على سبل 
المعيشة واألمن الغذائي

دفعت األزمة املالية واالقتصادية العاملية مبائة 
مليون نسمة آخرين إلى ربقة اجلوع في عام 

2009، مبا يصل بالعدد اإلجمالي ملن يعانون من 

نقص التغذية في العالم إلى أكثر من مليار 
نسمة. وأدت التأثيرات املضاعفة لألزمة إلى 

تهديد سبل املعيشة واحلصول على األغذية 
ألولئك الذين فقدوا عملهم ودخلهم، مبا 

في ذلك من خالل حتويالت املغتربني وكذلك 
بالنسبة ألفراد األسرة اآلخرين الذين يتعني 

اآلن تقدمي املساعدة لهم.

وقد شهدت البلدان النامية أسواقها 
التصديرية وهي  تتقلص، وفي نفس الوقت 

فإن االستثمارات والتدفقات الرأسمالية 
األخرى، مبا في ذلك املعونة اإلمنائية، تتعرض 

للخطر. وفي القطاع الزراعي، زادت أسعار 
البذور واألسمدة )واملستلزمات األخرى( بأكثر 
من الضعف منذ عام 2006. ولم يكن بوسع 

املزارعني الفقراء الذين ال تتاح لهم سوى فرص 
محدودة للحصول على القروض الزراعية، 

والوصول إلى األسواق االستفادة من ارتفاع 
أسعار السلع، ووجدوا أن من الصعب عليهم 

التعامل مع األوضاع دون احلصول على دعم.

وأدى هذا التطور اجلذري إلى تفاقم أوضاع 
انعدام األمن الغذائي في العالم، وبات يهدد 

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، والسيما 
الهدف 1 من هذه األهداف املتعلق بخفض 
انتشار اجلوع إلى النصف بحلول عام 2015. 

فقد انخفضت نسبة اجلوعى في البلدان 
النامية من 18 في املائة في الفترة -1995

1997 إلى 16 في املائة في 2004 - 2006، إاّل 

أن هذه النسبة ارتفعت إلى 19 في املائة في 
2009، وتؤكد هذه الزيادة مدى اإلحلاح الذي 

تنطوي عليه عملية تتبع األسباب اجلذرية 
للجوع بسرعة وفعالية.

ويكمن الكساد االقتصادي العاملي احلالي - 
بعد فترة االرتفاع الشديد في أسعار األغذية 

في 2007-2008 - في صميم الزيادة احلادة 
في مستويات اجلوع في العالم. فقد أدى 

إلى خفض دخل وفرص عمل الفقراء، واحلد 
بدرجة كبيرة من حصولهم على الغذاء. فمع 
انخفاض الدخل، ال يستطيع الفقراء احلصول 
على الغذاء، وخاصة مع استمرار االرتفاع في 

األسعار مقارنة مبستوياتها التاريخية. وفي 
حني أن األسعار العاملية لألغذية قد تراجعت 

عن مستويات الذروة التي بلغتها في منتصف 
2008، فإن األسعار في األسواق احمللية لم 

تنخفض إلى نفس املستوى في الكثير من 
البلدان النامية. ففي سبتمبر/ أيلول 2009، 
كانت تكلفة األغذية األساسية احمللية في 

البلدان النامية تزيد في املتوسط بنسبة 20 
في املائة باألسعار احلقيقية عما كانت عليه 

منذ عامني.

وبصرف النظر عن الشواغل اإلنسانية، 
يهدد اجلوع التنمية. فاألسر التي تتعرض 

النعدام األمن الغذائي، حتاول احملافظة على 
نفس الدخل بتطبيق استراتيجيات تعامل 
سلبية مثل بيع أصولها اإلنتاجية والوقوع 

في مصيدة الدين، وسحب األوالد من املدارس، 
والعمل في نشاطات غير شرعية، ودفع 
األطفال إلى العمل، والهجرة القسرية، 

واألسوأ من ذلك هو احلرمان الدائم وإشعال 
النزاعات. وعالوة على ذلك، فعندما ترتفع 

أسعار األغذية أو تنخفض الدخول، مييل 
الناس إلى احلد من إنفاقهم على الرعاية 

الصحية األساسية واألغذية الغنية بالبروتني 
واملغذيات مثل اللحوم ومنتجات األلبان أو 

الفاكهة واخلضر.

التصدي لألزمة
من املسلم به على نطاق واسع أن 

االستثمارات اإلضافية الكبيرة في الزراعة 
ضرورية الستئصال الفقر وحتقيق األمن 

الغذائي في البلدان النامية. وتشير تقديرات 
منظمة األغذية والزراعة إلى أن ثمة حاجة 
إلى استثمارات إجمالية تبلغ في املتوسط 

209 مليارات دوالر أمريكي سنويا في الزراعة 

األولية وخدمات مابعد احلصاد )مثل مرافق 
التخزين والتسويق( لتلبية الطلب على 

األغذية في عام 2050، أي زيادة بنسبة تقرب 
من 50 في املائة عن املستويات احلالية. كما 

يتعني توفير استثمارات عامة إضافية في 
مجاالت البحوث الزراعية والبنية األساسية 

وشبكات األمان. غير أنه حتى إذا توافرت املبالغ 
اإلجمالية املطلوبة، سيظل من الضروري 

معاجلة مسألة أخرى شديدة األهمية، رغم 
ماتتعرض له من جتاهل في كثير من األحيان، 

بطريقة حسنة التوقيت ومالئمة وهي: 
االحتياجات النوعية للمزارعني من صغار 

احلائزين. فاحلل الهيكلي ملكافحة اجلوع والفقر 
يكمن في زيادة اإلنتاج واإلنتاجية في البلدان 

النامية، وخاصة من خالل صغار املزارعني.

فنظم اإلنذار املبكر وآليات متويل الطوارئ 
الراسخة متوافرة للتصدي لألزمات اإلنسانية؛ 

وأثبت الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ 
فعاليته في هذا اجملال. غير أن آليات متويل 

الشؤون اإلنسانية لم تصمم لتالفي تأثيرات 
األزمات على الزراعة والتخفيف منها وهي 

التأثيرات التي حتدثها الصدمات االقتصادية، 
وال ترتب هذه اآلليات بصورة كافية »إلعادة 

البناء بصورة أفضل«، في نفس الوقت الذي 
تعاني فيه مصادر وآليات االستثمار األخرى في 
الزراعة من االنخفاض مبا ال يتيح لها التصدي 

لألزمات التي تقوض األمن الغذائي.



ويعزي نقص حصول صغار احلائزين على املوارد 
املالئمة واملستلزمات التي ال غنى عنها حلماية 

قدراتهم اإلنتاجية خالل األزمة أيضا إلى 
إعادة تخصيص املساعدات اإلمنائية اخلارجية 

للتدخالت القطاعية التي كثيرا ما ال تعطي 
االهتمام الكافي لالحتياجات اإلجمالية 
للمزارعني من أصحاب احليازات الصغيرة. 

وكذلك، فإن عدم كفاية حجم أموال الطوارئ 
وتأخر وصولها يتسببان في صعوبة مكافحة 
اإلصابة باآلفات واألمراض النباتية واحليوانية، 
حتى على الرغم من أن تكلفة املكافحة تقل 
كثيرا عادة عن اخلسائر االقتصادية التي تنشأ 

عن اإلصابات التي ال تخضع للمكافحة.

وبغية معاجلة هذه التحديات، وافق اجملتمع 
الدولي على نهج شامل لتعزيز األمن الغذائي 

يغطي جميع األبعاد: التوافر واالستقرار 
واحلصول واالستخدام. ومتثل االستثمارات 

العامة في تدابير زيادة اإلنتاجية واملقاومة، في 
إطار هذا البند، عنصرا رئيسيا في التصدي 

لألزمة. فعلى سبيل املثال، فإن االستثمارات 
في الوقاية من االنهيارات األرضية، وجتميع 

املياه من خالل إقامة املصاطب واخلنادق على 
املنحدرات غير املستقرة، والغابات التشاركية 

والزراعة اخملتلطة بالغابات، وإصالح األراضي 
التي تعرضت للتدهور، وبناء املهارات، وتعزيز 

خصوبة التربة تشكل كلها مكونات أساسية 
في شبكات األمان لإلنتاجية واالستراتيجيات 

املستدامة لسبل املعيشة في البلدان 

املعرضة للصدمات التي تضم مساحات 
شاسعة من األراضي املتدهورة. 

واملطلوب هو حتسني آليات التصدي املنسق 
والسريع لألزمات والتي تعالج جميع أبعاد 

األمن الغذائي.

المبادرات التي اتخذتها 
مؤسسات التمويل الدولية 
يقدم البنك الدولي قروضا لإلنعاش من 

الطوارئ منذ عام 1989، حيث أنفق 11.4 

مليار دوالر أمريكي، إال أن جتهيز هذه القروض 

يستغرق ما يصل إلى 12 شهرا. وفي عام 

2007، طبق إطار جديد لتوفير قروض املسار 

السريع بفترة جتهيز قصوى ال تتعدى ثالثة 

أشهر. وأنشئ البرنامج العاملي للتصدي 

لألزمة الغذائية ملدة ثالث سنوات ضمن هذا 

اإلطار في مايو/ أيار 2008 مببلغ 2 مليار دوالر 

أمريكي. ويوفر هذا البرنامج قروضا باملسار 

السريع ملعاجلة كل من االحتياجات املباشرة 

واإلمنائية للبلدان املتضررة من ارتفاع أسعار 

األغذية. وقدم املرفق العاملي للحد من الكوارث 

واإلنعاش مساعدات تقنية ومالية )83 مليون 

دوالر أمريكي( ملساعدة البلدان املعرضة 

للكوارث في خفض تعرضها والتكيف مع 

تغير املناخ. وهذه املساعدات التي قدمها 

املرفق مؤهلة إلجراء املسار السريع.

ويقدم خيار السحب املؤجل في حال وجود 

خطر بحدوث كوارث الذي أنشئ عام 2008 

قروضا لسد الثغرات باملسار السريع أي البلدان 

التي تتعرض لكوارث طبيعية وتعلن حالة 

الطوارئ وذلك مببالغ تصل إلى 500 مليون 

دوالر أمريكي لكل بلد. ويساعد البرنامج 

العاملي ملكافحة أنفلونزا الطيور والتأهب 

ملواجهة األوبئة البشرية والتصدي لها، وهو 

برنامج لقروض املسار السريع تابع للبنك 

الدولي بقيمة  تبلغ مليار دوالر أمريكي، ومرفق 

أنفلونزا الطيور واألنفلونزا البشرية، وهو 

برنامج للمنح متعدد اجلهات املانحة يديره 

البنك الدولي مببلغ 126 مليون دوالر أمريكي، 

البلدان املستفيدة على التعامل مع األوبئة 

الناجمة عن فيروسات الطيور واحليوانات 

والتأهب الحتماالت حدوث أوبئة لألنفلونزا 

البشرية والتصدي لها.

وفي أبريل/ نيسان 2008، أتاح الصندوق 

الدولي للتنمية الزراعية مبلغ يصل إلى 200 

مليون دوالر أمريكي من القروض واملنح احلالية 

لتحقيق دفعة مباشرة لإلنتاج الزراعي في 

العالم النامي في مواجهة ارتفاع أسعار 

األغذية وانخفاض مخزوناتها. وكان الغرض 

من هذه اخملصصات هو التمييز بينها وبني 

إغاثة الطوارئ واملعونة الغذائية أو شبكات 

األمان االجتماعية، واالقتران باملعونات 

األخرى التي يقدمها الشركاء اآلخرون. واتخذ 

الصندوق اإلجراءات إلخضاع هذه اخملصصات 

للمسار السريع.

وقد وافقت املؤسسات املالية الكبرى 

األخرى على مخصصات مالية كبيرة ملعاجلة 

االحتياجات املباشرة للبلدان املتضررة  من 

األزمة الغذائية مثل مصرف التنمية للبلدان 

األمريكية الذي وافق على بند قروض مببلغ 

500 مليون دوالر أمريكي في سبتمبر/ أيلول 

2008، ومصرف التنمية األفريقي الذي التزم 

مببلغ مليار دوالر أمريكي في مايو/ أيار 2008، 

ومصرف التنمية اآلسيوي الذي خصص مبلغ 

500 مليون دوالر أمريكي في يوليو/ متوز 2008، 

وبنك التنمية اإلسالمي الذي التزم مببلغ 1.5 
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الشكل 1: نقص التغذية في عام 2009، بحسب األقاليم )باملاليني(



احملافظة على إنتاجية صغار املزارعني

يتمتع املزارعون التجاريون في البلدان 
املتقدمة بخيارات التأمني على أصولهم 

اإلنتاجية ومحاصيلهم ضد السرقة واحلريق 
واخلسائر ذات الصلة بالطقس، وبخيارات 

استخدام األسواق السلعية في احلماية من 
اخملاطر السعرية. وجتري التجارب اآلن في عدد 

من البلدان النامية على آليات التأمني ضد 
مخاطر الطقس وتبادل السلع وإن كان من 

السابق ألوانه احلكم على مدى كفاءتها.

وصندوق األمم املتحدة املركزي ملواجهة الطوارئ 
عبارة عن أداة أنشأتها األمم املتحدة للتمويل 

السابق اإلعداد  للتدابير اإلنسانية. وقد 
أنشئ هذا الصندوق في عام 2005 لالرتقاء 
بالصندوق املركزي املتجدد للطوارئ السابق 
عليه من خالل إدراج عنصر منح يستند إلى 

املساهمات الطوعية التي تقدمها احلكومات 
ومنظمات القطاع اخلاص. وملكون املنح 

نافذتان، إحداهما لالستجابة السريعة واألخرى 
حلاالت الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل. 

ويهدف مكون املنح إلى تعبئة 450 مليون 
دوالر أمريكي على أساس سنوي يخصص ثلثاه 
لنافذة االستجابة السريعة، والثلث »للطوارئ 
املنسية«. واألمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة 

والصناديق والبرامج فضال عن املنظمة 
الدولية للهجرة مؤهلة للحصول على كل من  

املنح والقروض.

وفي ديسمبر/ كانون األول 2007، أطلقت 
منظمة األغذية والزراعة مبادرة بشأن 

االرتفاع الشديد في أسعار األغذية سعيا 
إلى مساعدة أشد البلدان تضررا في التعامل 

مع الوضع. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه 
املبادرة في تيسير حصول املزارعني على 
املستلزمات )البذور واألسمدة واألعالف 

احليوانية، وغير ذلك( وذلك بالدرجة األولى في 
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض. 
وقد حددت املبادرة، من خالل عملية تشاورية 

على املستوى القطري تشمل بعثات 
تقييم االحتياجات، والتدخالت القصيرة 

األجل ملعاجلة ارتفاع األسعار، واالقتطاعات 
االقتصادية وعبأت ما يقرب من 400 مليون 

دوالر أمريكي لتمويل االستجابة مبا في ذلك 
من مواردها اخلاصة واملساهمات الطوعية 

في حسابات األمانة )مثل مرفق األغذية في 
االحتاد األوروبي(.

وصعد برنامج األغذية العاملي من أنشطته 
في 2008 لتلبية الطلبات العاجلة املقدمة 
من الدول املتضررة من االرتفاع الشديد في 

األسعار، وندرة األغذية واالضطرابات ذات 
الصلة باألغذية، حيث وصلت هذه األنشطة 
إلى أكثر من 100 مليون نسمة وتعبئة أكثر 

من 5.1 مليار دوالر أمريكي. وشملت األنشطة 
توسيع نطاق برامج التغذية املدرسية وتوفير 
حصص إضافية من األغذية املغذية وتوسيع 

نطاق برامج شبكات األمان حلماية سبل 
العيش، وتقدمي مساعدات غذائية في املناطق 
احلضرية وشبه احلضرية، وتوسيع نطاق برامج 

قسائم األغذية والتحويالت النقدية لزيادة 
احلصول على األغذية عن طريق األسواق 

وتوفير حصص غذائية موجهة للفئات 
املعرضة. وعالوة على ذلك، يقوم البرنامج 

بزيادة مشترياته من األغذية املنتجة محليا 
لعملياته ولبرامج التغذية املدرسية )مبادرة 

»الشراء من أجل التقدم«(.

وأنشأ بان كي مون األمني العام لألمم املتحدة 
في أبريل/ نيسان 2008 فريق مهام رفيع 

املستوى معني بأزمة األمن الغذائي العاملي 
للتصدي ألزمة األسعار الغذائية. ويشترك 

املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة في 
رئاسة هذا الفريق الذي يتألف من رؤساء 
وكاالت األمم املتحدة والصناديق والبرامج 

ومؤسسات بريتون وودز. والهدف الرئيسي 
من هذا الفريق هو الترويج للتصدي بصورة 

شاملة وموحدة لتحديات حتقيق األمن 
الغذائي العاملي. وقد أعد هذا الفريق إطارا 
شامال للعمل لتركيز االهتمام على تلبية 
االحتياجات الفورية للسكان املعرضني مع 

الترويج في نفس الوقت لتقدمي الدعم لبناء 
املقاومة واملساهمة في األمن الغذائي 

والتغذوي العاملي على املدى الطويل.

مرفق األغذية في االحتاد األوروبي

أنشأ االحتاد األوروبي في عام 2008 مرفق 
أغذية مببلغ مليار يورو يتمثل هدفه في 

متويل التدابير الرامية إلى دعم االستجابة 
السريعة واملباشرة لتقلبات األسعار الغذائية 

في البلدان النامية وتوفير املعاجلة بالدرجة 
األولى للفترة ما بني معونة الطوارئ والتعاون 

اإلمنائي املتوسط والطويل األجل. ويركز 
املرفق على البرامج التي سيكون لها تأثير 

سريع وإن كان مستداما على األمن الغذائي. 
وتتعاون وكاالت األمم املتحدة والبنك الدولي، 

من خالل آلية تنسيق مبتكرة، في تقييم 
االحتياجات القطرية وحتديد مجاالت قوة 

املنظمة النسبية. وسوف تركز النشاطات من 
عام 2008 وحتى 2011 في إطار املرفق على 

حتسني فرص حصول املزارعني على املستلزمات 
واخلدمات رفيعة النوعية وتعزيز اإلنتاج وتوفير 

شبكات أمان للفئات املعرضة.
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املصدر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

الشكل 2: عدد اجلياع في العالم )باملاليني(

 املسار املنشود لهدف مؤمتر عدد اجلياع
القمة العاملي لألغذية

العدد التقديري لعام 2009



للمزيد من املعلومات، يرجى االتصال بـ

أمانة مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي 
مكتب املدير العام املساعد 

اإلدارة املعنية بإدارة املوارد الطبيعية والبيئة
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy

الهاتف: 53101 570 06 (39+) 
الفاكس: 56172 570 06 (39+) 

 wsfs2009-secretariat@fao.org :البريد اإللكتروني
مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي

روما 16-18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009

جتديد هياكل احلوكمة العاملية 

تزايد االهتمام مؤخرا بإعادة تصميم احلوكمة 
العاملية لألمن الغذائي العاملي، وترددت 

الدعوة إلى إقامة شراكة عاملية من أجل 
الزراعة واألمن الغذائي والتغذية. ويرتكز 

نظام احلوكمة العاملية اجملدد على املؤسسات 
القائمة ويقوم بإصالحه للنهوض مبعاجلة 

العوامل الهيكلية الطويلة األجل التي 
تتسبب في اجلوع وسوء التغذية، فضال عن 

التصدي بقدر أكبر من الفعالية لألزمات 
التي تؤثر في الزراعة واألمن الغذائي. وتتمثل 

الفكرة في إعادة مواءمة وحتسني التنسيق بني 
املؤسسات واآلليات القائمة لكي تتمكن من 

مواجهة التحديات احلالية والناشئة بقدر أكبر 
من الفعالية.

وفي هذا الصدد، وافق أعضاء جلنة األمن 
الغذائي العاملي خالل دورتها اخلامسة والثالثني 
)روما 14-17 أكتوبر/ تشرين األول 2009( على 
إجراء إصالح واسع النطاق في اللجنة بهدف 

حتويل جلنة األمن الغذائي العاملي إلى منبر 
دولي وحكومي دولى رئيسى حصرى للتعامل 

مع األمن الغذائي والتغذية، وميكنها من أن 
تصبح قاعدة الشراكة العاملية.

وتهدف إصالحات جلنة األمن الغذائي العاملي 
إلى أن تتركز رؤية اللجنة ودورها على النهوض 
بالعمل كمنتدى ملناقشة وتقارب السياسات، 
وتيسير التدابير املالئمة بشأن األمن الغذائي 

والتغذية فيما بني احلكومات وممثلي وكاالت 
األمم املتحدة وغيرها من املنظمات احلكومية 

الدولية واجملتمع املدني. ويشمل ذلك دعم 
اخلطط واملبادرات الوطنية ملكافحة اجلوع، 
وضمان االنصات إلى جميع األصوات ذات 

الصلة وتعزيز الصالت على املستويات 
اإلقليمية والوطنية واحمللية. كما ستحصل 
جلنة األمن الغذائي العاملي على الدعم من 
فريق خبراء رفيع املستوى سيعمل كجهاز 

لالستشارات العلمية املتعددة التخصصات 
لتوفير القرائن واملعارف املتخصصة التي 

تستند إليها قراراتها.

اعتبارات السياسات

ما الذي تعلمناه من خصائص األزمة  _
املالية واالقتصادية احلالية عن اخملاطر التي 
قد يتعرض لها األمن الغذائي في البلدان 

النامية في األجل املتوسط؟ 

ما هي أخطر نقاط الضعف في آليات  _
التصدي احلالية؟

ما هي التعديالت الضرورية على آليات  _
التصدي احلالية كي توفر االستجابة الكافية 

واحلسنة التوقيت؟

ما هي أو ماذا ميكن أن تكون عليه أنسب  _
اآلليات لتبسيط وتنسيق ردود الفعل إزاء 

جوانب أزمات األمن الغذائي في املستقبل 
التي تهدد بانخفاض إنتاجية صغار احلائزين؟


