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تعزيز التعاون اإلقليمي لبناء القدرة على الصمود
ومواجهة األزمات من أجل تحسين األمن الغذائي والتغذية
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حققت 15 من بين 19 دولة في الشرق األدنى وشمال إفريقيا األهداف   
اإلنمائية لأللفية في مجال الجوع. إال أن اإلقليم ككل شهد تراجعا ملحوظا في 

الحرب ضد الجوع بسبب النزاعات واألزمات الممتدة.

أصبح اإلقليم معتمدا بشكل متزايد على استيراد الغذاء بسبب الضغوط   
السكانية والتوسع الحضري المتسارع وندرة المياه والتغير المناخي.

تتطلب إعادة التوازن للتجارة اإلقليمية تركيزا متجددا على الميزة التفضيلية   
لإلقليم والمتمثلة في المحاصيل عالية القيمة وتحقيق إمكانيات اإلقليم في 

التجارة البينية.

يجب أن يكون تحسين التغذية وتقوية شبكات األمان والتقليل من الفاقد   
والمهدر من الغذاء وتعزيز اإلدارة المستدامة للمياه واإلنتاجية الزراعية على 

قمة أولويات أجندة األمن الغذائي والتغذوي في اإلقليم.

التعاون اإلقليمي حيوي من أجل معالجة التهديدات المتعددة لألمن الغذائي   
والتغذية وبناء القدرة على الصمود في إقليم الشرق األدنى وشمال إفريقيا.
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منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
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 iv مقدمة   
v  شكر وتقدير  
vi قائمة األشكال البيانية والجداول    

 1 القسم األول 
التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وأهدف مؤتمر القمة العالمى 

لألغذية المعنية بالجوع 

 4 القسم الثاني  
وضع األمن الغذائي في الشرق األدنى وشمال إفريقيا وفقا لألبعاد األربعة:

توفر الغذاء، والقدرة على الحصول عليه، واستخدامه، واستقراره
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يســتعرض العالــم فــي هــذا العــام التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة 2000-2015. وفــي هــذه المرحلــة الفارقــة، وألول 
مــرة، تقــوم منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة )الفــاو( بنشــر تقريــرآ اقليميــا يســتعرض وضــع األمــن الغذائــي والتغذيــة فــي إقليــم الشــرق 
األدنــى وشــمال إفريقيــا. ويهــدف هــذا اإلصــدار إلــى إعطــاء صــورة عامــة عــن التقــدم الــذي أحــرزه اإلقليــم نحــو تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة 
لأللفيــة وأهــداف مؤتمــر القمــة العالمــي لألغذيــة المعنيــة بالجــوع باســتخدام بيانــات مــن تقريــر منظمــة الفــاو حــول وضــع انعــدام األمــن الغذائــي 
فــي العالــم لعــام 2015. ويوفــر هــذا التقريــر أيضــا تحليــا متعمقــا للوضــع الحالــي فــي اإلقليــم مــن منظــور األبعــاد األربعــة لألمــن الغذائــي أال 

وهــي: توفــر الغــذاء، والقــدرة علــى الحصــول عليــه، واســتخدامه، واســتقراره.

ويوضــح هــذا التقريــر صــورة مختلطــة لألمــن الغذائــي والتغذيــة، فقــد شــهد اإلقليــم ككل تراجعــا ملحوظــا فــي الحــرب ضــد الجــوع. فهــو 
اإلقليــم الوحيــد الــذي شــهد زيــادة فــي انتشــار الجــوع وتضاعفــا فــي عــدد الجوعــى الــذي وصــل حتــى اآلن إلــى 33 مليــون. وتعيــش األغلبيــة 
مــن الســكان الذيــن يعانــون مــن انعــدام األمــن الغذائــي فــي العــراق، والســودان، وســوريا، واليمــن، باإلضافــة إلــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 

وتشــكل الصراعــات واألزمــات طويلــة األمــد األســباب الرئيســية النعــدام األمــن الغذائــي فــي اإلقليــم.

ولكــن، وبالرغــم مــن هــذا الوضــع الراهــن، ال يجــب أن تغطــي الصــورة اإلقليميــة الشــاملة علــى التقــدم الفعلــي المحــرز فــي عــدة بلــدان فــي 
اإلقليــم فــي حربهــا ضــد الجــوع ونقــص التغذيــة. وبالرغــم مــن ذلــك فقــد حققــت األغلبيــة العظمــى مــن البلــدان، وبالتحديــد 15 مــن إجمالــى 19 
بلــدًا، الهــدف اإلنمائــي لأللفيــة المعنــي بالجــوع الــذى ينــص علــى خفــض انتشــار نقــص التغذيــة إلــى النصــف بحلــول عــام 2015 أو الحفــاظ 
علــى معــدالت نقــص التغذيــة أقــل مــن 5 بالمائــة. وقــد  تمكنــت اثنتــان مــن هــذه البلــدان مــن تحقيــق األهــداف الطموحــة للقمــة العالميــة للغــذاء 

مــن حيــث خفــض عــدد الجوعــى إلــى النصــف، وهمــا دولــة الكويــت وســلطنة عمــان.

ولقــد تحققــت هــذه اإلنجــازات بفضــل العمــل الــدؤوب علــى عــدة جبهــات. فقــد وضعــت بلــدان اإلقليــم األمــن الغذائــي علــى قائمــة أولوياتهــا 
فــزادت مــن إنتاجهــا الزراعــي، وحســنت بشــكل كبيــر مــن صادراتهــا الغذائيــة، وطبقــت برامــج حمايــة اجتماعيــة علــى نطــاق واســع، وترجمــت هــذه 
السياســات إلــى زيــادة توفــر الغــذاء، وســاهمت فــي تحســين القــدرة علــى الحصــول عليــه وتخفيــض الفقــر المدقــع فــي المناطــق الريفيــة والحضريــة.

وفــي معــرض تحليــل التحديــات الرئيســية التــي يواجههــا اإلقليــم فــي تحقيــق أهدافــه لألمــن الغذائــي، يوضــح التقريــر أن النقــص المتســارع  
لمــوارد الميــاه العذبــة فــى اإلقليــم، والــذى يتفاقــم جــراء تغيــر المنــاخ، يفــرض قيــودًا أساســية علــى كافــة أبعــاد األمــن الغذائــى، ليســت قاصــرة علــى 
التوفــر واالســتقرار بــل تتعــدى ذلــك إلــى اســتخدامات الغــذاء، وســامته ونظافتــه. وقــد أدت نــدرة الميــاه إلــى زيــادة احتياجــات اإلقليــم مــن واردات 
الحبوب وزادت من تعرضه لتقلبات األســواق العالمية. ويؤكد التقرير على أهمية وضع سياســات ســليمة وناجحة من أجل اإلدارة المســتدامة 
للميــاه، ويوضــح بــأن هنــاك مجــال لتحســين مســتويات واســتدامة اإلنتــاج الزراعــي. كمــا يفيــد بــأن علــى البلــدان أن تضــع اإلنتــاج الزراعــي فــي 

قمــة األولويــات، وتســتفيد مــن الميــزة النســبية المتمثلــة فــي وجــود محاصيــل عاليــة القيمــة، واالنتفــاع بقطــاع مصايــد األســماك قــدر اإلمــكان.

ويضيــف التقريــر أيضــا بــأن التقــدم المحــرز فــي توفــر الغــذاء وقــدرة الحصــول عليــه لــم تترجــم فــي كافــة الحــاالت إلــى تقــدم مشــابه علــى 
جبهــة التغذيــة، وبــأن أغلــب دول اإلقليــم تواجــه عبئــا ثاثيــا فــي مجــال ســوء التغذيــة بوجــود نســب متوســطة مــن الجــوع المزمــن، ونســب عاليــة 

مــن ســوء التغذيــة وفقــر الــدم مــا بيــن األطفــال، ونســب عاليــة إجماليــا مــن البدانــة والســمنة مــا بيــن الســكان.

كمــا يدعــو التقريــر إلــى تعزيــز التعــاون اإلقليمــي مــن أجــل التصــدي للتهديــدات المتعــددة والمخاطــر التــي تواجــه األمــن الغذائــي والتغــذوي 
فــي اإلقليــم، ويدعــو البلــدان إلــى تطويــر وتنفيــذ جــداول أعمــال شــاملة وتشــاورية لألمــن الغذائــي توضــع علــى رأســها التغذيــة، والحمايــة 

االجتماعيــة، واإلنتاجيــة الزراعيــة، والفاقــد مــن الغــذاء والمهــدر منــه، واإلدارة المســتدامة للميــاه.

وتظل منظمة الفاو ملتزمة بتوفير الدعم الفني األفضل لتحقيق هذا الجهد من خال العمل المشترك مع الشركاء اإلقليميين والدوليين.

عبدالسالم ولد أحمد
المدير العام المساعد والممثل اإلقليمي

المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال إفريقيا

مقدمـــــــــــــــــــــــــة
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أتــى هــذا التقريــر الــذى يلقــى الضــوء علــى انعــدام األمــن الغذائــي فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا كثمــرة جهــود مشــتركة مــا بيــن المكتــب 
اإلقليمــي للشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا لمنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة فــي القاهــرة وقســم اإلحصــاء بــإدارة التنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة للمنظمــة بمقرهــا الرئيســي فــي رومــا، تحــت اإلشــراف العــام للســيد عبــد الســام ولــد أحمــد، المديــر العــام المســاعد للفــاو والممثــل 

اإلقليمــي للشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا.

وقــد ســاهم العديــد مــن موظفــي المكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الفــاو فــي هــذا التقريــر، وهــم حســب الترتيــب األبجــدي باللغــة االنجليزيــة: تشــيرو 
فيوريللــو، وفاطمــة هاشــم، وفــوزي كراجــه، وهالــة حافــظ، وايســين تيلوغلــو، وجنيفــر ســموالك، ومهــا زكــي، وماليكــة مارتينــي، ومأمــون العلــوي، 
وماركــوس تيببــو، وموريــس ســعادة، ومحمــد اوضهيــر، ومحمــد بــري، ومحمــد االميــن حمونــي، ونصــر الديــن حــاج االميــن، وباســكوالى 
ســتيدوتو، وبــوال انطــون، وتتيانــا بوبوفيتــش ماننتــي. كمــا قــدم عــدد مــن الموظفيــن فــي المقــر الرئيســي للفــاو أيضــا إســهامات فــي أجــزاء مختلفــة 
مــن هــذا التقريــر وهــم: اريــج جعفــري، وفيليبــو غيــري، وجوزيــف شــميدهوبر، وكوســتاس ســتاموليس، ولــوري كورتيــس، وبييــرو كونفورتــي، 

وساشــيكو تســوجي.

كمــا قــام مجــدي لطيــف بالمكتــب اإلقليمــي للشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا بمســاعدة مريــم حســنين وأشــرف ســعيد بتنســيق عمليــة النشــر 
بدعــم مــن رشــاد الخفاجــي مــن مكتــب المديــر العــام، وماريــو لوبتكيــن وباتريشــيا باســكاو فــي مكتــب شــؤون اتصــاالت قطــاع الشــركات فــي المقــر 

الرئيســي وزمائهــم. وقامــت الســيدة نانســي الينــور هــارت بتحريــر وتنقيــح النســخة االنجليزيــة األوليــة للتقريــر.

شكـر وتقـــــدير
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1990-1992 حتى 2016-2014           1
1 إنتشار نقص التغذية في األقاليم الفرعية المختلفة في الشرق األدنى وشمال إفريقيا في فترات مختلفة  الشكل البياني 2: 
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7 إنتاج المزارع المائية في الشرق األدنى وشمال إفريقيا، 1980–2013     الشكل البياني 11: 
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9 الصادرات المتزايدة باطراد من الفواكه والخضروات في مصر  الشكل البياني 14: 
9 هيكلية التجارة الزراعية في إقليم الشرق األدنى وشمال إفريقيا، 2013  الشكل البياني 15: 
10  GINI index مؤشر جيني القياسي الشكل البياني 16: 

معدل العائد على التكلفة بالنسبة للُخمس األفقر: تخفيض فجوة الفقر التي يتم تحقيقها    الشكل البياني 17: 
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إنتشار البدانة بين البالغين )فوق سن +15( في بلدان الشرق األدنى وشمال إفريقيا     الشكل البياني 20: 
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16 عجز الحساب الجاري واالعتماد على واردات الحبوب  الشكل البياني 22: 

تفشي األمراض الحيوانية العابرة للحدود واألمراض الحيوانية المصدر سنويا في     الشكل البياني 23: 
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الجــدول 1. التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة وأهــدف 
مؤتمــر القمــة العالمــى لألغذيــة المعنيــة بالجــوع6

اإلنمائيــة  األهــداف  حققــت  التــي  الــدول 
)13( بالجــوع  المعنيــة  لأللفيــة 

الدول التي حققت هدف 
األلفية اإلنمائي وهدف مؤتمر 

القمة العالمي لألغذية )2(

إيــران )جمهوريــة  البحريــن، مصــر،  الجزائــر، 
ليبيــا،  لبنــان،  األردن،  االســامية(،  إيــران 
العربيــة  المملكــة  قطــر،  المغــرب،  موريتانيــا، 
الســعودية، تونــس، اإلمــارات العربيــة المتحــدة

الكويت وسلطنة عمان

SOFI 2015 المصدر: منظمة الفاو

الذيــن يعانــون مــن  يمكــن أن نعــزو ارتفــاع أعــداد األشــخاص 
الجــوع فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا مــن 16.5 مليــون إلــى 
33 مليــون بشــكل رئيســي إلــى تزايــد حــدة النزاعــات واألزمــات طويلــة 
التــي تضــررت مــن جــراء نزاعــات وأزمــات طويلــة  األمــد. فالــدول 
األمــد لــم تتمكــن مــن إحــراز تقــدم نحــو تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة 
لأللفيــة المعنيــة بالجــوع فحســب، ولكنهــا أيضــا واجهــت تراجعــا كبيــرا 
ســوريا 13.6  فــي  األزمــة  تركــت  فقــد  األهــداف.  هــذه  تحقيــق  فــي 
مليــون شــخص – 9.8 مليــون منهــم داخــل ســوريا و3.8 مليــون منهــم 
الجئــون – بحاجــة لمســاعدات غذائيــة7. وارتفعــت معــدالت نقــص 
التغذيــة فــي العــراق مــن 8 بالمائــة فقــط فــي الفتــرة مــن 1992-1990 
إلــى 23 بالمائــة فــي 2014-2016. وفــي اليمــن، يعانــي واحــد مــن 
كل أربعــة أشــخاص مــن نقــص التغذيــة. وتعانــي اليمــن مــن أعلــى 
معــدالت الفقــر والبطالــة ونقــص التغذيــة بيــن األطفــال فــي كل إقليــم 
الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا حيــث يقــدر أن نصــف عــدد الســكان 
البالــغ 24 مليــون نســمة بحاجــة لمســاعدة انســانية وذلــك فــي بدايــة 

عــام 2015.

 يتوفــر الغــذاء بمســتويات عاليــة ويتــم تأميــن 
الكــم األكبــر منــه مــن خــالل االســتيراد

لقــد ارتفــع معــدل إمــدادات الغــذاء فــي اإلقليــم مــن 2916 ســعر حــراري 
للفرد يوميا في 1990-1992 إلى 3214 ســعر حراري في 2014-

العالمــي، أى 2902 ســعر  المعــدل  بذلــك أعلــى مــن  2016 وهــو 
حــراري للفــرد يوميــا )الشــكل البيانــي 4(. بالتالــي نجــد أن إمــدادات 
الغــذاء فــي اإلقليــم أعلــى مــن معــدل االحتياجــات اليوميــة مــن الطاقــة 

المســتمدة مــن الغــذاء.
بالكربوهيــدرات  الغنيــة  األغذيــة  مــن  وغيرهــا  الحبــوب  تشــكل 
المصــدر األساســي للطاقــة المســتمدة مــن الغــذاء فــي اإلقليــم. وبالرغــم 
مــن اعتمــاده الهائــل علــى االســتيراد، فقــد حقــق اإلقليــم تقدمــا ملحوظــا 
فــي رفــع مســتوى اإلنتــاج المحلــي. فعلــى ســبيل المثــال ســجل إنتــاج 
بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  بالمائــة  بلــغ 4.3  ســنوي  نمــو  معــدل  الحبــوب 
1994 إلــى 2014، بالرغــم مــن أن إنتاجيــة الحبــوب بقيــت أقــل مــن 
المعــدالت العالميــة. وبشــكل عــام، بقــي اإلنتــاج الغذائــي متأخــرا عــن 
الطلــب ونتــج عــن الفجــوة المتســعة شــيئا فشــيئا زيــادة متســارعة فــي 

الــواردات )الشــكل 5(.

لــم يكــن هنــاك إمكانيــة لتقييــم وضــع البحريــن وقطــر فيمــا يخــص أهــداف األلفيــة اإلنمائيــة   6
وأهــداف القمــة العالميــة للجــوع ألن البيانــات األساســية المطلوبــة الحتســاب انتشــار نقــص 
التغذيــة غيــر متوفــرة. إال ان المؤشــرات االقتصاديــة الرئيســية لــكا البلديــن تشــير إلــى أنــه 

مــن األرجــح أن تكــون مســتويات نقــص التغذيــة متدنيــة )أقــل مــن 5 بالمائــة(
ــتجابة  ــانية لاس ــاعدة اإلنس ــدة للمس ــم المتح ــرى لألم ــق القط ــتراتيجية للفري ــة االس الخط  7

لألزمــة فــي ســوريا 2015، 

وقــد أدت محدوديــة اإلنتــاج المحلــي وزيــادة االحتياجــات الغذائيــة 
إلــى جعــل إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا أكبــر مســتورد صافــي 
للحبــوب فــي العالــم، حيــث يأتــي أكثــر مــن نصــف اســتهاكه مــن 
الحبــوب مــن أقاليــم أخــرى. وعلــى الرغــم مــن أنــه يتــم تســديد تكاليــف 
اســتيراد الغــذاء بشــكل جزئــي مــن خــال زيــادة ثابتــة فــي صــادرات 
الفواكــه والخضــروات، إال أنــه مــن األرجــح أن يــزداد االعتمــاد علــى 
الصــادرات أكثــر فأكثــر مــع ازديــاد اســتهاك الغــذاء بشــكل عــام مــن 
قبــل الســكان الــذي يتجهــون للمــدن ويــزدادون ثــراء واســتهاكًا للمــواد 

الغذائيــة رفيعــة المســتوى ومرتفعــة الســعر بشــكل خــاص. 

ــم  ــي األقالي ــة ف ــون مــن نقــص التغذي ــن يعان ــي 3: األشــخاص الذي الشــكل البيان
ــة8 ــرات مختلف ــا لفت ــى وشــمال إفريقي ــي الشــرق األدن ــة ف ــة المختلف الفرعي

المصدر: منظمة الفاو

الشــكل البيانــي 4: إمــدادات الطاقــة مــن الغــذاء فــي العالــم واألقاليــم الفرعيــة فــي 
الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا

المصدر: منظمة الفاو
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الشــكل البيانــي 5: العجــز التجــاري المتصاعــد فــي المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة 
فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا

المصدر: منظمة الفاو

الشــكل البيانــي 6: تطــور إنتــاج واســتيراد الحبــوب فــي إقليــم الشــرق األدنــى 
وشــمال إفريقيــا

المصدر: منظمة الفاو

ــادة  ــة فــي زي ــة االجتماعي ســاهمت برامــج الحماي
قــدرة الفقــراء علــى الحصــول علــى الغــذاء

إن تحســن وضــع الغــذاء يعنــي أيضــا أن إجــراءات األمــن الغذائــي 
إذ  العــرض،  بشــأن  تتخــذ  تدابيــر  علــى  فقــط  تعتمــد  أن  ينبغــي  ال 
يتطلــب التقــدم الســريع زيــادة تطويــر هــذه التدابيــر التــي مــن شــأنها 
أن تســاعد فــي تحســين القــدرة علــى الحصــول علــى الغــذاء وبشــكل 
خــاص بالنســبة للفقــراء. ومــع أن الفقــر قــد ســجل تراجعــا فــي أغلــب 
بلــدان اإلقليــم إال أن النســبة مــا زالــت أعلــى بـــحوالي 10 بالمائــة مــن 
المتوســط. ونجــد أن هــذه المعــدالت أعلــى فــي بلــدان مثــل مصــر 
وموريتانيــا والســودان وتونــس واليمــن، وهــي مرتفعــة بشــكل خــاص فــي 
المناطــق الريفيــة حيــث يعيــش 70 بالمائــة مــن الفقــراء. ويدفــع الفقــر 
الريفــي والبطالــة بالســكان إلــى الهجــرة نحــو المناطــق الحضريــة حيــث 

ال يوجــد مــا يكفــي مــن الوظائــف الســتيعاب األيــدي العاملــة المتزايــدة.
ويرتبــط الفقــر مــع انعــدام األمــن الغذائــي فــي اإلقليــم حيــث ينفــق 
الفقــراء مــا بيــن 35 إلــى 65 بالمائــة مــن دخلهــم علــى الغــذاء9. وقــد 
لعبــت برامــج الحمايــة االجتماعيــة دورا هامــا فــي الحــد مــن الفقــر 
وتحســين القــدرة علــى الحصــول علــى الغــذاء. ويشــكل الدعــم الشــامل 
للمــواد الغذائيــة والوقــود أكثــر التدخــات شــيوعا فــي اإلقليــم إال أنهــا 
مكلفــة وغيــر فعالــة بســبب التســربات العاليــة لمصلحــة غيــر الفقــراء. 
كذلــك، فقــد أثــر الدعــم الشــامل بشــكل ســلبي علــى نقــص غــذاء األســر 
الفقيــرة والتــي تنحــى نحــو اســتهاك أغذيــة رئيســية غيــر مغذيــة وغنيــة 

بالطاقــة مثــل الحبــوب والســكر.

ازداد انتشــار نقــص التغذيــة واإلفــراط فيهــا فــى 
عــدد مــن بلــدان اإلقليــم فــي العقديــن األخيريــن

بالرغــم مــن المعــدالت العاليــة الســتهاك الســعرات الحراريــة، مــا زال 
إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا يعانــي مــن مختلــف مشــاكل ســوء 
التغذيــة. فمنــذ التســعينات تــم تحقيــق تقــدم جيــد فــي الحــد مــن ســوء 
التغذيــة المزمــن لــدى األطفــال. فقــد انخفضــت معــدالت التقــزم لــدى 
األطفــال فــي العديــد مــن البلــدان مثــل موريتانيــا )مــن 55 بالمائــة فــي 
1990 إلــى 22 بالمائــة فــي 2012(، وتونــس )مــن 31 بالمائــة فــي 
بالمائــة  فــي 2012(، والمغــرب )مــن 30  بالمائــة  إلــى 10   1990
فــي 1994 إلــى 15 بالمائــة فــي 2011(، وســلطنة عمــان )مــن 26 
بالمائــة فــي 1991 إلــى 10 بالمائــة فــي 2009(، والمملكــة العربيــة 
 .)10

الســعودية )مــن 21 بالمائــة فــي 1994 إلــى 9 بالمائــة فــي 2005 
وعلــى النقيــض، وفــي نفــس إطــار مشــكلة ســوء التغذيــة، نجــد أن 
حوالــي ربــع الســكان يعانــون مــن الســمنة، ممــا يضــع إقليــم الشــرق 
نســب  فــي  األعلــى  العالــم  أقاليــم  بيــن  مــن  إفريقيــا  األدنــى وشــمال 
الســمنة11. وهــذا يصــل إلــى ضعــف المعــدل العالمــي وحوالــي ثــاث 
أضعــاف معــدالت الــدول الناميــة ككل. وهنــاك اختافــات كبيــرة مــا 
بيــن البلــدان، حيــث تعانــي النســاء مــن معــدالت أعلــى للســمنة مــن 
الرجــال. كذلــك، نجــد أن نقــص المغذيــات الدقيقــة شــائع أيضــا مــا بيــن 

الــدول الغنيــة واألقــل غنــى.

هاريغان، 2011  9
مؤشرات التنمية العالمية  10

منظمــة الفــاو. ورقــة حــول اســتراتيجية األمــن الغذائــي والتغــذوي مقدمــة للمؤتمــر اإلقليمــي   11
للشــرق األدنــى 32، المكتــب اإلقليمــي للشــرق األدنــى، 2014
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الغــذاء  إمــدادات  زيــادة  تحــدي  الغــذاء:  توفــر 
المائيــة  للمــوارد  المســتدامة  واإلدارة 

زيــادة  الغــذاء  وتجــارة  واالســتهاك  اإلنتــاج  فــي  التوجهــات  توضــح 
اعتمــاد إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا علــى المصــادر الخارجيــة 
لتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة األساســية. أمــا التحديــات الرئيســية فــي 
ســد فجــوة االســتيراد اآلخــذة فــي االتســاع فتشــمل الحاجــة إلــى معالجــة 
وتعزيــز  المائيــة،  للمــوارد  المســتدامة  واإلدارة  الســكانية،  الضغــوط 
اإلنتاجيــة فــي كافــة المجــاالت بمــا فــي ذلــك المحاصيــل والمواشــي 
دارة واردات الغــذاء. ومصايــد األســماك، والحــد مــن خســائر الغــذاء، واإ

نتيجــة لمحدوديــة المــوارد الطبيعيــة والضغوط الســكانية 
ســيبقى اإلقليــم مســتوردًا رئيســيًا للغــذاء فــي المســتقبل 

المنظور

إدارة النمو السكاني المستمر
يتميــز إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا بمعــدالت نمــو ســكاني 
عاليــة تصــل إلــى 2 بالمائــة ســنويا مقارنــة بالمعــدل العالمــي الــذي 
يصــل إلــى 1.2 بالمائــة لألعــوام 2010-2015. ومــن المقــدر أن 
يصــل عــدد ســكان اإلقليــم البالــغ 400 مليــون فــي عــام 2014 إلــى 
الســكانية،  الزيــادة  12. وســتؤدى هــذه 

فــي عــام 2050  600 مليــون 
مضافــا إليهــا زيــادة االنتقــال إلــى المــدن وتغييــر أنمــاط االســتهاك، 
إلــى زيــادة فــي الطلــب علــى الغــذاء وتقليــل مســاحة األراضــي الزراعيــة 

وكميــة الميــاه المتاحــة للزراعــة.
لقــد أصبحــت إدارة ضغــوط التزايــد الســكاني أولويــة، خاصــًة مــن 
خال التعليم. ومن المتوقع أن تشكل سياسات تنظيم األسرة التدابير 
األكثــر فعاليــة فــي تخفيــض النمــو الســكاني وبالتالــي تحســين الوضــع 
التدابيــر  هــذه  أثبتــت  وقــد  ككل.  للعائلــة  االجتماعي-االقتصــادي 
نجاحهــا بالفعــل فــي بعــض بلــدان الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا مثــل 
الجزائــر ومصــر وايــران )جمهوريــة إيــران اإلســامية( ولبنــان وليبيــا 
والمغــرب وســوريا وتونــس. ونجــد حاليــا أن حوالــي ثلــث ســكان اإلقليــم 
يجاد  تقــل أعمارهــم عــن 15 عامــا، وبالتالــي يصبــح تطويــر المهــارات واإ
فــرص العمــل، باإلضافــة إلــى القــدرة علــى الحصــول علــى األراضــى 
والقــروض الزراعيــة والتكنولوجيــا، ضــرورات حيويــة للجميــع، وبشــكل 

خــاص للمهمشــين مــن الشــباب والنســاء فــي المناطــق الريفيــة.

تحسين إنتاجية المياه المستخدمة فى الزراعة
إن إقليم الشرق األدنى وشمال إفريقيا من أكثر األقاليم ندرة في المياه، 
فقد انخفضت كمية المياه المتجددة للفرد بنسبة الثلثين خال السنوات 
الخمســين المنصرمــة ووصلــت حاليــا إلــى 10 بالمائــة مــن المعــدل 
العالمي. أما نصيب الفرد من األراضي الزراعية فهو أيضا من األقل 
فــي العالــم ويمثــل 20 بالمائــة فقــط مــن المعــدل العالمــي لعــام 2013 
)الشــكل البيانــي 7(. لقــد اســتثمر اإلقليــم بشــكل كبيــر فــي الــري عبــر 
الســنوات الماضيــة واســتخدم معــدال أعلــى مــن الميــاه المتاحــة أكثــر مــن 
أي إقليــم آخــر فــي العالــم13، كمــا أن أكثــر مــن 80 بالمائــة مــن المــوارد 
المائيــة المتاحــة مخصصــة للزراعــة. إال أن هنــاك فــوارق ملحوظــة 
مــا بيــن األقاليــم الفرعيــة المختلفــة، إذ تعتمــد بلــدان مجلــس التعــاون 
الخليجي بشكل كامل على الري بسبب المستويات المنخفضة لهطول 
األمطــار. أمــا فــي بلــدان المشــرق، فتصــل نســبة األراضــي المرويــة إلــى 
43 بالمائة من مجموع أراضي المزروعة بالمحاصيل. ونجد أن بلدان 

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة - قسم السكان 2015   12
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المغــرب العربــي أقــل اعتمــادا علــى الــري )7-18 بالمائــة(، بينمــا فــي 
مصــر تصــل نســبة األراضــي المرويــة إلــى 100 بالمائــة14. 

ويعتبــر الدعــم غيــر المباشــر لميــاه الــري سياســة شــائعة فــي اإلقليــم 
حيــث يكــون ســعر الميــاه المســتخدمة للــري أقــل مــن مســتويات ســداد 
التكلفــة. وفــي بعــض الحــاالت، كمــا هــو الحــال فــي الجزائــر علــى ســبيل 
المثال، نجد أن الرسوم الحالية تصل إلى 1-7 بالمائة فقط من التكلفة 
الحّديــة للميــاه مــع األخــذ فــي االعتبــار المصــدر وافتراضــات الخســائر15. 
أمــا فاعليــة اســتخدام الميــاه فــي المــزارع فهــي متدنيــة ويعــزى هــذا جزئيــا 
إلى تدنى رسوم مياه الري التى تكاد تكون شبه منعدمة والتي ال تشجع 

علــى االســتخدام الفعــال لهــا كأحــد المدخــات االقتصاديــة.

الشــكل البيانــي 7: توفــر األراضــي والميــاه فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال 
إفريقيــا وفــي العالــم

المصدر: منظمة الفاو

بطريقــة  الزراعــة  فــى  المســتخدمة  الميــاه  إنتاجيــة  تحســين  إن 
مســتدامة ســوف يســاهم بشــكل رئيســي في تحقيق مســتويات أعلى من 
النمــو الزراعــي. ويتطلــب تحقيــق هــذا الهــدف تطويــر جــدول أعمــال 
إصــاح شــامل. ويتبيــن مــن أفضــل الممارســات أن مثــل هــذا الجــدول 
يتطلــب: عمليــة تشــاورية شــاملة لجميــع األطــراف المعنيــة اســتنادًا 
علــى معلومــات ســليمة حــول توفــر الميــاه واســتخداماتها لتحقيــق توافــق 
طــار إداري متيــن يشــمل  وطنــى بشــأن توزيــع الميــاه وسياســاتها، واإ
مؤسســات مصممــة بشــكل جيــد لديهــا ســلطات واضحــة وخاضعــة 
للمســاءلة ولديهــا قــدرات ومــوارد مائمــة16. ويوجــد مجــال للتعــاون 
اإلقليمــي لمواجهــة تحديــات الميــاه والتغيــر المناخــي فــي إقليــم الشــرق 
وتعــاون دول  المعرفــة،  تبــادل  خــال  مــن  أفريقيــا،  األدنــى وشــمال 
الجنوب، ونشر أفضل الممارسات، والبحث المشترك وبرامج التنمية. 
وتتضمــن مجــاالت التعــاون اإلقليمــي إنتاجيــة ميــاه الزراعــة، واإلدارة 
والمؤسســات، بمــا فــي ذلــك جمعيــات مســتخدمي الميــاه، باإلضافــة 
دارة الميــاه الجوفيــة، والمــوارد  إلــى اإلدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة، واإ

دارة الجفــاف. المائيــة غيــر التقليديــة، وتغيــر المنــاخ واإ

المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 2007.  14
البنك الدولي، 2002  15
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القســم الثانــي: وضــع األمــن الغذائــي فــي الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا بأبعــاده 
األربعــة: توفــر الغــذاء، والقــدرة علــى الحصــول عليــه، واســتخدامه، واســتقراره
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أغلــب  فــي  االســتهالك  متطلبــات  يواكــب  ال  الغــذاء  إنتــاج 
الغذائيــة المجموعــات 

لقــد أظهــر إنتــاج الغــذاء فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا 
نســب نمــو معقولــة فــي العقــد األخيــر. وفــي األعــوام مــا بيــن 1994 
و2014 ســجل إنتــاج الحبــوب واللحــوم نســب نمــو بمعــدالت ســنوية 
بلغــت 4.3 و3.2 بالمائــة علــى التوالــي. وقــد أظهــرت المجموعــات 
الزيــت  ومحاصيــل  والبقوليــات  الحليــب  مثــل  األخــرى  الغذائيــة 
إنتــاج  فــي  النمــو  أن  إال  اإلنتــاج.  فــي  مشــابهة  اتجاهــات 
نتــج  ممــا  الغــذاء  علــى  الطلــب  فــي  النمــو  يواكــب  لــم  الغــذاء 
المحلييــن  واالســتهاك  اإلنتــاج  بيــن  مــا  متزايــدة  فجــوة  عنــه 

متزايــد  بشــكل  اإلقليــم  يعتمــد  لذلــك،  نتيجــة   .)8 البيانــي  )الشــكل 
علــى الــواردات مــن الغــذاء، خاصــة بالنســبة للحبــوب التــي تعتبــر 
ســلعة أساســية فــي اإلقليــم. إن احتياجــات اإلقليــم وتفضياتــه تجعــل 
منــه أكبــر مســتورد صافــي للحبــوب فــي العالــم. وتشــير التوقعــات 
االقتصــادي  التعــاون  لمنظمــة   2022 عــام  حتــى  االستشــرافية 
والتنميــة ومنظمــة الفــاو إلــى أن اإلقليــم ســوف يبقــى معتمــدا بشــكل 
متزايــد علــى األســواق العالميــة للتــزود باألغذيــة األساســية. وتشــكل 
الفواكــه والخضــراوات اســتثناء فــي هــذه الحالــة حيــث يــزداد اإلنتــاج فــي 
هــذه المجموعــة الغذائيــة بشــكل مطــرد ومتســارع ممــا يســاهم إيجابيــًا 
فــي التوظيــف والميــزان التجــاري باإلضافــة إلــى رفــع مســتويات الدخــل 

وتحســين التغذيــة للســكان المحلييــن.

الشكل البياني 8: توجهات إنتاج واستهالك الغذاء في الشرق األدنى وشمال إفريقيا، 2011-1980

المصدر: منظمة الفاو
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تتطلــب الزيــادة المســتدامة فــي توفــر الغــذاء إجــراءات 
علــى مســتوى السياســات لتحســين اإلنتــاج الغذائــي 

ــة ــى طــول السلســلة الغذائي عل
للتوســع  متبقيــة  ميــاه  أو  فائضــة  أراض  عمليــًا  وجــود  لعــدم  نظــرًا 
الزراعــي، باســتثناء عــدد قليــل جــدا مــن بلــدان المنطقــة17، فــإن نمــو 
اإلنتــاج الزراعــي ســوف يكــون مدفوعــا فــي المقــام األول بزيــادات 
اإلنتاجيــة الزراعيــة والقيمــة المضافــة وانخفاضــات الخســائر الغذائيــة.

زيادة اإلنتاجية، وبشكل خاص بين أصحاب الحيازات الصغيرة
بمــا أن أغلــب الغــذاء فــي اإلقليــم ينتجــه أصحــاب الحيــازات الصغيــرة، 
اإلنتــاج  تعزيــز  اجــل  مــن  تصبــح ضروريــة  انتاجيتهــم  زيــادة  فــان 
الغذائــي وتخفيــض الفقــر الريفــي وتحســين األمــن الغذائــي. وبالرغــم 
مــن التقــدم المحــرز فــي بعــض البلــدان إال أن إنتاجيــة بعــض الســلع 
الغذائيــة الرئيســية، وبشــكل خــاص الحبــوب والمواشــي، تبقــى أدنــى 
بكثيــر مــن األقاليــم األخــرى ومــن إمكانيــات هــذا اإلقليــم. ويتوافــق 
معــدل محاصيــل الحبــوب مــع المعــدالت فــي بلــدان العجــز الغذائــي 

ذات الدخــل المنخفــض، وهــو أقــل بكثيــر مــن المعــدل العالمــي.

الشــكل البيانــي 9: غلــة الحبــوب فــي بلــدان العجــز الغذائــي ذات الدخــل المنخفــض 
وفــى العالــم وفــى إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا

المصدر: منظمة الفاو

برامج البحث والتطوير ضرورية لزيادة اإلنتاجية الزراعية
هناك دالئل تشــير إلى أن االســتثمارات في البحث والتطوير الزراعي 
تؤتي عوائد وفيرة لإلقليم. وتفيد المعلومات المتاحة من قاعدة بيانات 
البحــث  علــى  اإلنفــاق  بــأن  الزراعيــة  والتكنولوجيــا  العلــوم  مؤشــرات 
والتطويــر قــد حقــق عائــدا علــى االســتثمار بحوالــي 36 بالمائــة18. ومــع 
ذلــك، يبقــى االســتثمار فــي البحــث والتطويــر الزراعــي فــي بلــدان إقليــم 
الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا متدنيــا جــدا مقارنــة بالمعــدل العالمــي 
)الجــدول 2(. وقــد تجــدد االهتمــام بتخصيــص مزيــد مــن اســتثمارات 
القطــاع العــام لزيــادة اإلنتاجيــة فــي منظومــة الغــذاء نتيجــة لارتفــاع 

الحــاد فــي أســعار الغــذاء فــي األعــوام 2007-2008 و2010.

جيــل بروينزمــا، 2009. التوقعــات االستشــرافية للمــوارد حتــى 2050. اجتمــاع الخبــراء   17
المعنــي بإطعــام العالــم بحلــول 2050. 24-26 يونيــو 2009، الفــاو. 

 Alston, J.M., Chan-Kang, C., Marra, M.C., Pardey, P.G., and T.J.  18
 Wyatt. 2000. A meta-analysis of rates of return to agricultural R&D: Ex
 Pede Herculem. Washington DC: International Food Policy Research
Institute.

الجــدول 2: مؤشــرات البحــث والتطويــر الزراعــي فــي مؤسســات القطــاع العــام فــي 
بعــض بلــدان الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا
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الباحثين 
الزراعيين، 

2012

عدد 
الباحثين لكل 
 100000
مزارع، 

2012

38.30.2159317.6الجزائر

32.31.84272228.8األردن

131.20.4955619.0المغرب

8.90.86618.1موريتانيا

55.90.6454166.1تونس

سلطنة 
97.06.5124363.6عمان

35.90.1493215.6السودان

34.50.5652623.8اليمن

المصــدر: مؤشــرات العلــوم والتكنولوجيــا الزراعيــة، المخرجــات المحدثــة لعــام 2012، 
http://www.asti.cgiar.org/data :الموقــع االلكترونــي متاحــة علــى 

تقوية جمعيات المزارعين وخدمات اإلرشاد الزراعي
هنــاك دالئــل تشــير إلــى أن االســتثمارات فــي البحــث والتطويــر فــي 
القطــاع العــام ال تكفــي إلعطــاء دفعــة لإلنتاجيــة الزراعيــة. ولكــي 
تكــون هنــاك عوائــد علــى مثــل هــذه االســتثمارات يجــب أن يكــون 
هنــاك نظــام ســليم لتوصيــل المعرفــة الجديــدة للمزرعــة. ولألســف، فــإن 
هــذا ال يحــدث بالوتيــرة والنطــاق المطلوبيــن. إذ يوجــد نواقــص فــي 
نظــام اإلرشــاد الزراعــي باإلضافــة إلــى نقــص فــي الحوافــز للمزارعيــن 
لتطبيــق التكنولوجيــا الجديــدة. أمــا العناصــر الرئيســية للنهــج الشــمولي 
لزيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة فــي اإلقليــم فتشــمل مــا يلــي: )1( تعزيــز 
الشــراكات مــا بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي االرشــاد الزراعــي 
ورفــع مســتوى المــدارس الميدانيــة للمزارعيــن، )2( تعزيــز جمعيــات 
تعزيــز  برامــج  صلــب  فــي  المــزارع  ووضــع  المزارعيــن  وتعاونيــات 
اإلنتاجيــة الزراعيــة، )3( ضمــان أن اإلنفــاق فــي البحــث والتطويــر 
مســتدام علــي مــدى الزمــن، و)4( تعزيــز التعــاون اإلقليمــي لتعظيــم 
االســتثمار وتخفيــض تكلفــة الوحــدة الواحــدة وتســريع عمليــة تعميــم 

واعتمــاد التكنولوجيــا الحديثــة والقائمــة حاليــا.

التقليل من الفاقد والمهدر من الغذاء 
الغذائيــة  اإلمــدادات  مــن  بالمائــة   20 حوالــي  بــأن  التقديــرات  تفيــد 
الصالحــة لاســتهاك اآلدمــي تفقــد أو تهــدر فــي اإلقليــم19. وفــي إقليــم 
يعتمــد بشــكل كبيــر علــى األســواق العالميــة لتلبيــة احتياجاتــه الغذائيــة 
وحيــث المــوارد الزراعيــة نــادرة واإلنتاجيــة الغذائيــة متدنيــة، فــإن مثــل 
هــذه المســتويات مــن الخســائر والهــدر غيــر متوقعــة. وبالنظــر إلــى 
نــدرة المــوارد فــي اإلقليــم واإلنتاجيــة الغذائيــة المتدنيــة، فــإن الخســائر 
الغذائيــة المرتفعــة ال تشــكل عبئــا اقتصاديــا فحســب بــل هــي عبئــا بيئيــا 

وقــد تكــون كذلــك ضــارة باألمــن الغذائــي.
الغــذاء يتطلــب اســتثمارات  المهــدر مــن  الفاقــد  إال أن تخفيــض 
إضافيــة كبيــرة فــي إمكانيــات اإلقليــم علــى تخزيــن الغــذاء، ويعتبــر 

ــباب،  ــاق، األس ــم- النط ــتوى العال ــى مس ــذاء عل ــن الغ ــدر م ــد والمه ــاو. 2011. الفاق الف  19
ــى ــاح عل ــا. مت ــة. روم والوقاي

 http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e.pdf
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التخزيــن الجــاف بشــكل عــام والقــدرة علــى معالجــة الحبــوب فــي صلــب 
هــذه المشــكلة. ففــي العديــد مــن بلــدان اإلقليــم يقــوم أغلبيــة المزارعيــن 
الحشــرات  تتحمــل  حيــث  تقليديــة  ظــروف  تحــت  الحبــوب  بتخزيــن 
والقــوارض والطيــور المســؤولية عــن معظــم خســائر الحبــوب. وتخســر 
الحبــوب  مــن  بالمائــة  بيــن 15-13  مــا  المثــال  ســبيل  مصــر علــى 
المســتوردة والمنتجــة محليــا مــا بيــن مرحلــة الحصــاد واالســتهاك. ويحــد 
الفاقد والمهدر الكبير من األغذية والخضروات القابلة للتلف من قدرة 
اإلقليــم علــى خلــق فائــض للتصديــر مــن هــذه المنتجــات )الجــدول 3(.

ــذاء فــي بعــض الفواكــه والخضــروات فــي بعــض  ــر خســائر الغ الجــدول 3: تقدي
ــا ــى وشــمال إفريقي ــدان الشــرق األدن بل

متوسط الخسائر التقديرية )%(السلعةالبلد
19فواكه طازجةمصر

29خضروات طازجة

14برتقال

15طماطم

إيران )جمهورية 
إيران اإلسامية(

13عنب

19باذنجاناألردن

18طماطم

3-19الخضروات والفواكهسلطنة عمان

المملكة العربية 
السعودية

خيار، تمر، تين، 
عنب، طماطم

23-15

المصــدر: منظمــة الفــاو، تقريــر اجتمــاع الخبــراء التشــاوري حــول خســائر الغــذاء وتخفيــف 
الهــدر فــي منطقــة الشــرق األدنــى: نحــو اســتراتيجية اقليميــة شــاملة، مكتــب منظمــة الفــاو 

إلقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا، القاهــرة 2013

قامت بلدان الشــرق األدنى وشــمال إفريقيا بتحديد واعتماد خمســة 
مجاالت استراتيجية للعمل من أجل نهج متسق وعلمي نحو تخفيض 
الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء تتمثــل فيمــا يلــي: )1( القيــام بجمــع البيانــات 
جراء أبحاث تحليلية وتوليد المعرفة لتكون أساسا ألي جهود لتطوير  واإ
السياســات، ووضــع األولويــات وبرامــج علميــة مــن أجــل تخفيــض الفاقــد 
والمهــدر مــن الغــذاء، )2( رفــع الوعــي حــول أثــر الفاقــد والمهــدر مــن 
الغذاء وتعزيز الممارســات الفضلى من المزارع للمســتهلك وكل طرف 
فاعــل فــي مــا بينهمــا، )3( تضميــن قضايــا الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء 
فــي االســتراتيجيات والسياســات الوطنيــة، )4( تحفيــز القطــاع الخــاص 
ليكــون رياديــا فــي تخفيــض الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء، و)5( تعزيــز 
االســتثمار مــن أجــل حلــول مســتدامة ومناســبة للتعميــم علــى نطــاق 

واســع لللتقليــل مــن الفاقــد والمهــدر مــن الغــذاء.

تحفيز نمو قطاع مصايد األسماك لزيادة وفرة الغذاء
لقــد زاد إنتــاج مصايــد األســماك بشــكل كبيــر خــالل العقديــن 

الماضييــن 

األمــن  لتحقيــق  كبيــرة  إمكانيــات  األســماك  مصايــد  قطــاع  يمتلــك 
الغذائــي والتغــذوي فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا. وارتفــع 
إجمالــي الصيــد مــن مصايــد األســماك )البحريــة والبريــة( فــي اإلقليــم 
مــن أقــل مــن 0.5 مليــون طــن فــي الثمانينــات إلــى حوالــي 3.5 مليــون 
طــن مؤخــرا. وأغلــب الصيــد مــن مصايــد األســماك مصــدره بحــري 

)الشــكل البيانــي 10(.

المصدر: منظمة الفاو

وقــد ســجل إنتــاج المــزارع المائيــة والــذي لــم يكــن موجــودا تقريبــا فــي 
الثمانينــات زيــادة هائلــة منــذ أواخــر التســعينات حيــث وصــل إلــى حوالــي 
1.5 مليــون طــن فــي عــام 2013 )الشــكل البيانــي 11(. وفــي عــام 
يــران )جمهوريــة إيــران اإلســامية( مــا مجموعــه  2013 أنتجــت مصــر واإ
75 بالمائة من إجمالي إنتاج المزارع المائية. وعلى الرغم من صعوبة 
قيــاس إمكانيــة زيــادة توفــر األســماك مــن المصايــد البحريــة والبريــة، مــن 
المرجح أن تزداد أهمية المزارع المائية إلمداد اإلقليم باألسماك بشكل 
ملحــوظ، مــع أنــه مــن المتوقــع ان تضــع محدوديــة توفــر الميــاه العذبــة 

واآلســنة والمشــكات البيئيــة قيــودا علــى تعزيــز المــزارع المائيــة.

اإلقليم لديه توازن إيجابي في الميزان التجاري السمكي
علــى الرغــم مــن أهميــة قطــاع مصايــد األســماك، إال أن اســتهاك 
المعــدل  بلــغ  إذ  الدوليــة،  المعاييــر  حســب  متدنيــا  يبقــى  األســماك 
الســنوي الســتهاك األســماك للفــرد فــي اإلقليــم 10.3 كغــم فــي عــام 
20. أمــا 

بينمــا كان المعــدل الدولــي 18.9 كغــم فــي نفــس العــام 2011 
اســتيراد وتصديــر األســماك فــي اإلقليــم مــن مصــادر بحريــة وبريــة فقــد 
ارتفــع بشــكل مطــرد )الشــكل 12( عبــر الســنوات ال 35 الماضيــة، 
لإلقليــم  الصــادرات  ايــراد  فــي  القطــاع مســاهما رئيســيا  هــذا  ويبقــى 
وبالتالــي فــي إجمالــي الدخــل المحلــي، ويمثــل حوالــي ثــاث أضعــاف 

قيمــة تجــارة اللحــوم.

المصدر: منظمة الفاو

20   البيان السنوي إلحصائيات مصايد األسماك، الفاو، 2014. 

الشكل البياني 10: حصاد صيد األسماك حسب المصدر في الشرق األدنى وشمال إفريقيا

الشكل البياني 11: إنتاج المزراع المائية في الشرق األدنى وشمال إفريقيا، 1980–2013



8

الشــكل البيانــي 12: تطــور واردات وصــادرات وصافــي تجــارة األســماك فــي إقليــم 
الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا 1980–2011

المصدر: منظمة الفاو

فتح آفاق إمكانات النمو األزرق
مــا زال هنــاك إمكانــات كبيــرة للزيــادة المســتدامة فــي إنتــاج مصايــد 
األسماك في إقليم الشرق األدنى وشمال إفريقيا، ويستدعي ذلك البحث 
عــن أفضــل الحلــول لزيــادة إنتــاج المــزارع المائيــة وتخفيــض خســائر 
مصايــد األســماك، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار لألبعــاد االجتماعيــة-

االقتصادية والبيئية. ويتطلب تسخير إمكانات قطاع مصايد األسماك 
تبّنــى اســتراتيجية شــاملة وطويلــة األمــد تراعــى المســاهمة االجتماعيــة-

االقتصاديــة والبيئيــة للمحيطــات والبحــار والشــواطئ والميــاه الداخليــة. 
ويتطلــب ذلــك أيضــا تحقيــق مصالحــة مــا بيــن األمــن الغذائــي والتغــذوي 

والعمــل الكريــم والحفــاظ علــى المــوارد البحريــة لألجيــال القادمــة.

الثروة الحيوانية: عنصر رئيسي لتحقيق األمن الغذائي
فــي العقــد األخيــر، أدى النمــو فــي الدخــل، والنمــو الســكاني البشــري 
المتســارع وتوســع المــدن، وتغييــر أنمــاط االســتهاك إلــى زيــادة حــادة فــي 
الطلب على المنتجات الحيوانية في اإلقليم. يوضح الشــكل 13 الزيادة 
المتوقعــة فــي الطلــب اإلجمالــي والفــردي علــى المنتجــات الحيوانيــة مــن 
2000 إلــى 2030 فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا، ويبيــن بأنــه 
مــن المتوقــع أن يســتمر الطلــب علــى هــذه المنتجــات فــي االزديــاد بشــكل 
كبيــر. ونجــد أن أغلــب بلــدان إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا هــي 
مســتوردة للحيوانــات )أغلبهــا مــن أنظمــة رعويــة( والمنتجــات الحيوانيــة.

مليــون   98 إفريقيــا  وشــمال  األدنــى  الشــرق  إقليــم  فــي  يوجــد   
وحــدة حيوانيــة21، 80 بالمائــة منهــا تتركــز فــي ســت دول: الجزائــر، 
يــران )جمهوريــة إيــران اإلســامية(، وموريتانيــا، والمغــرب،  ومصــر، واإ
والمنتجــات  للحيوانــات  مســتورد  فهــو  ككل  اإلقليــم  أمــا  والســودان. 
الحيوانيــة والعلــف، مــع اختــاف موقــع كل بلــد مــن حيــث صافــي 
التجــارة. فعلــى ســبيل المثــال، وحتــى مــا قبــل النــزاع الحالــي، كانــت 
فــي منتجــات األلبــان،  الذاتــي  ســوريا تســير نحــو تحقيــق االكتفــاء 

وكانــت تصــدر الدواجــن إلــى األردن ولبنــان.
أمــا تجــارة المواشــي مــا بيــن بلــدان اإلقليــم فهــي كبيــرة وغالبــا مــا 
تشــمل االســتيراد غيــر الرســمي للحيوانــات الحيــة. ويــزداد هــذا النــوع 
مــن التجــارة خــال األعيــاد واالحتفــاالت الدينيــة مثــل الحــج والعمــرة.

الجفــاف  فهــي  المواشــي  قطــاع  يواجههــا  التــي  التحديــات  أمــا 
المتكــرر، والتصحــر، وتدهــور المراعــي الــذى يتفاقــم مــن جــراء التغيــر 
المناخــي والنزاعــات واألزمــات طويلــة األمــد، وخســارة المــوارد الجينيــة 

المتميــزة المتوائمــة مــع األنظمــة اإليكولوجيــة لألراضــي الجافــة.

21  واحد رأس ماشية يساوي 250 كيلوغرام من وزن الجسم الحي.

فتح أفاق إمكانات نمو قطاع الثروة الحيوانية
هنــاك إمكانــات كبيــرة لتحســين اإلنتــاج الحيوانــي فــي اإلقليــم ولتعظيــم 
مزايــا التجــارة مــا بيــن بلدانــه، ويجــب أن تتوجــه األولويــات نحــو: )1( 
تعزيــز المؤسســات العامــة المســئولة عــن هــذا القطــاع، )2( تطويــر 
وتنفيــذ برامــج اســتثمار فــي سلســلة قيمــة الثــروة الحيوانيــة وســامة 
الغــذاء، و)3( بنــاء قــدرات أصحــاب الحيــازات الصغيــرة وتســريع نقــل 
التكنولوجيــا لتحســين إنتاجيــة األلبــان والحيوانــات المجتــرة الصغيــرة 
وتحســين  المحليــة  الجينيــة  المــوارد  تطويــر  خــال  مــن  والدواجــن 

الســاالت المحليــة ومنتجاتهــا، علــى ســبيل المثــال.

الشــكل البيانــي 13: الزيــادة المتوقعــة فــي الطلــب للفــرد علــى المنتجــات الحيوانية 
بحلــول عام 2030. 

المصــدر: مقتبــس مــن تقريــر الفــاو 2011 بعنــوان: ترســيم الطلــب والعــرض للغــذاء مــن 
مصــادر حيوانيــة حتــى عــام 2030.

http://www.fao.org/docrep/014/i2425e/i2425e00.pdf

تحســين سياســات التجــارة الزراعيــة والســيطرة علــى 
فجــوة العجــز الغذائــي

هنــاك إمكانيــات كبيــرة لنمــو الصــادرات الزراعيــة فــي العديــد مــن 
بلــدان الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا

بينمــا نجــد أن إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا ككل هــو مســتورد 
صافــي للســلع الزراعيــة، يوجــد لــدى األقاليــم الفرعيــة المختلفــة وبلــدان 
بعينهــا ميــزة تفضيليــة فــي مجــال بعــض المنتجــات الزراعيــة ذات 
القيمــة التصديريــة المرتفعــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــإن اإلقليــم هــو 
الثانــي بعــد أمريــكا الاتينيــة والكاريبــي كمصــّدر صــاف للطماطــم 
بعــد  مصــّدر  أعلــى  ثالــث  هــو  اإلقليــم  فــإن  كذلــك،  والحمضيــات. 
أوروبــا وآســيا الوســطى لزيــت الزيتــون. أمــا بالنســبة للــدول منفــردة، 
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فــإن مصــر والمغــرب همــا مصــّدران رئيســييان فــي األســواق العالميــة 
للحمضيــات، بينمــا األردن مــن أوائــل مصــّدري الطماطــم، والســودان 
لديهــا إمكانيــات كبيــرة فــي مجــال اللحــوم والحيوانــات الحيــة ولزيــادة 
فقــد  أمــا مصــر  البيضــاء.  والــذرة  والســكر  السمســم  مــن  صادراتهــا 
ســجلت وحدهــا زيــادة بعشــرة أضعــاف فــي صــادرات الخضــر والفواكــه 

مــا بيــن األعــوام 2000–2011 )الشــكل 14(.
ويتطلــب تعزيــز الصــادرات الزراعيــة تدابيــر مشــتركة فيمــا يتعلــق 
بالسياســات لتحســين الشــراكات مــا بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 
 )1( يتطلــب  كمــا  اإلقليمــي،  التجــاري  والتعــاون  التجــارة  وتيســير 
مــن  للبســتنة وغيرهــا  القيمــة  فــي مجــال تطويــر سلســلة  اســتثمارات 
المحاصيــل عاليــة القيمــة؛ )2( البنيــة التحتيــة بمــا يشــمل الميــاه والطاقــة 
ومرافــق المواصــات؛ و)3( تعزيــز وتوفيــق معاييــر جــودة وســامة 

الغــذاء.

ــدة باطــراد مــن الفواكــه والخضــروات فــي  الشــكل البيانــي 14: الصــادرات المتزاي
مصــر 

المصدر: منظمة الفاو

التركيــز علــى التجــارة البينيــة فــي اإلقليــم فــي مجــال الغــذاء 
الزراعيــة والمنتجــات 

إن دول الشــرق األدنــى طــرف فــي عــدد كبيــر مــن اتفاقيــات االندمــاج 
اإلقليمية وشبه اإلقليمية التي تهدف إلى تشجيع التجارة البينية، وبشكل 
خاص في مجال الغذاء والزراعة. وتشمل االتفاقيات التجارية الرئيسية 
فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا مــا يلــي: إتفاقيــة منطقــة التجــارة 
الحــرة العربيــة، إتفاقيــة تيســير وتعزيــز التجــارة العربيــة، مجلــس الوحــدة 
االقتصادية العربية، مجلس التعاون الخليجي، واتحاد المغرب العربي.

إن التجــارة البينيــة فــي اإلقليــم فــي المجــال الزراعــي متدنيــة مــن 
حيــث حصتهــا فــي إجمالــي التجــارة الزراعيــة لإلقليــم، إال أن هــذه 
الحصــة ارتفعــت فــي العقــد الماضــي. ويتضــح مــن البيانــات الجزئيــة 
بــأن 67 بالمائــة مــن الصــادرات الزراعيــة فــي إقليــم الشــرق األدنــى 
وشــمال إفريقيــا موجهــة لــدول داخــل اإلقليــم، بينمــا فقــط 14 بالمائــة 

مــن الــواردات تأتــي مــن داخــل اإلقليــم )الشــكل 15(.
االســتخدام  أجــل  مــن  اإلقليمــي  التعــاون  تقويــة  الضــروري  مــن 
األمــن  الغــذاء وتحســين  فــي  للتجــارة  اإلقليميــة  األمثــل لإلمكانيــات 
الغذائــي والتغــذوي فــي اإلقليــم. وبينمــا نجــد أن قلــة مــن بلــدان اإلقليــم 
هــي أيضــا عضــو فــي منظمــة التجــارة العالميــة، هنــاك عــدد متزايــد 
مــن البلــدان التــي تشــارك بفعاليــة كمراقــب فــي المنظمــة. وكأعضــاء 

أو مراقبيــن فاعليــن، انتقلــت أغلــب دول اإلقليــم إلــى اعتمــاد نظــام 
تجــاري مبنــي علــى أســاس القواعــد وبــدأت بتســهيل الحواجــز غيــر 
الجمركيــة، وتخفيــض الرســوم وغيرهــا مــن التدابيــر الحدوديــة. ومــع 
ذلــك، مــا زال هنــاك الكثيــر ممــا هــو مطلــوب القيــام بــه علــى المســتوى 
اإلقليمــي وبشــكل خــاص: )1( تخفيــض الحواجــز غيــر الجمركيــة 
ومعالجــة األطــر التنظيميــة؛ )2( تحقيــق االتســاق مــا بيــن السياســات 
التجــارة؛  تيســير  فــي  الفعالــة  المشــاركة   )3( المحليــة؛  واإلجــراءات 
)4( تحســين مرافــق المواصــات واالســتثمار فــي مشــاريع بنيــة تحتيــة 
إقليمية ذات صلة؛ و)5( بناء أنظمة معلومات واســتخبارات الســوق.
وتحقيــق  بإصــاح  فــردي  بشــكل  اإلقليــم  بلــدان  قامــت  وكلمــا 
االتســاق فــي أنظمتهــا التجاريــة المختلفــة، كلمــا تمكنــت مــن العمــل 
بشــكل مشــترك نحــو اعتمــاد مواقــف تجاريــة مشــتركة فــي المحافــل 
الدوليــة المختلفــة بمــا يشــمل منظمــة التجــارة الدوليــة. وفــي الوضــع 
المثالــي، ستســاهم هــذه الجهــود فــي تحســين بيئــة سياســات التجــارة 
تقلبــات األســعار،  فــي  التــي تســاهم  التشــوهات  الدوليــة، وتخفيــض 
إفريقيــا  وشــمال  األدنــى  الشــرق  لبلــدان  أكبــر  إمكانيــات  وتعطــي 

الموجــودة. التجاريــة  أكبــر مــن األنظمــة  للحصــول علــى مزايــا 

ــى وشــمال  ــم الشــرق االدن ــي إقلي ــة ف ــة التجــارة الزراعي ــي 15: هيكلي الشــكل البيان
إفريقيــا، 2013

المصدر: منظمة الفاو
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تنفيذ قرار مراكش
ينص قرار مراكش22، وهو جزء ال يتجزأ من اتفاقية جولة أوروغواي، 
بــأن بعــض الــدول المعرضــة للخطــر تعتمــد علــى األســواق العالميــة 
لتلبيــة جــزء كبيــر مــن احتياجاتهــا األساســية مــن الغــذاء وبالتالــي قــد 
تواجــه صعوبــات إضافيــة فــي تمويــل وارداتهــا مــن المــواد الغذائيــة 
األساســية نتيجــة لألســعار المرتفعــة جــراء تطبيــق »اتفاقيــة الزراعــة«. 
وقــد ثبــت بــأن مرافــق صنــدوق النقــد الدولــي الموجــودة ذات قيمــة 
محــدودة فيمــا يتعلــق بقــرار مراكــش. وســلطت أســعار الغــذاء العالميــة 
الحاجــة  علــى  الضــوء   2008-2007 فــي  كبيــر  بشــكل  المرتفعــة 
المســتمرة إلــى آليــة متعــددة األطــراف لمســاعدة الــدول المتضــررة علــى 
تمويــل وارداتهــا مــن المــواد الغذائيــة. ويمكــن أن يتخــذ ذلــك شــكل 
ضمانــات قــروض لتســديد فائــض تكاليــف اســتيراد الغــذاء. ومــن وحــي 
قــرار مراكــش، يمكــن لمثــل هــذه اآلليــة أن تطمئــن الــدول المســتوردة 
للغــذاء بــأن األســواق العالميــة هــي مصــدر إلمــدادات الغــذاء يمكــن 
تحمل تكلفته. ويجب أن تســتمر بلدان الشــرق األدنى وشــمال إفريقيا 

فــي دعــم مبــادرات ذات صلــة داخــل منظمــة التجــارة الدوليــة.

إحكام ضوابط منظمة التجارة الدولية حول قيود التصدير
بــدأت العديــد مــن الــدول التــي واجهــت خلــا فــي اإلمــدادات المحليــة 
خــال 2007-2008 و2010-2011 حيــن ارتفعــت أســعار الغــذاء – 
شــملت عــدد مــن المصدريــن الرئيســيين – بوضــع قيــود وحظــر علــى 
االستيراد. يمكن أن تكون اآلثار المحتملة لقيود التصدير على الدول 
المســتوردة، وبشــكل خــاص الــدول المســتوردة للغــذاء، خطيــرة، إذ مــن 
الممكــن أن تــؤدي إلــى تفاقــم االرتفــاع العالمــي فــي األســعار وتقليــص 
توفــر اإلمــدادات الغذائيــة. وبينمــا نجــد أن ضوابــط وقواعــد منظمــة 
التجــارة العالميــة التــي تنطبــق علــى االســتيراد ودخــول الســوق ملزمــة، 
إال أن الحظــر والقيــود علــى التصديــر أضعــف بشــكل عــام )المــادة 
12، اتفاقيــة الزراعــة(. بالتالــي، علــى دول اإلقليــم أن تســتمر فــي دعــم 
التدابيــر التــي تهــدف إلــى تحســين القيــود المفروضــة علــى تصديــر 
الغــذاء أو الضرائــب علــى األغذيــة التــي يتــم شــراؤها مــن أجــل أغــراض 

إنســانية غيــر تجاريــة مثــل مشــتريات برنامــج األغذيــة العالمــي.

الغــذاء:  علــى  الحصــول  علــى  القــدرة  تحســين 
االجتماعيــة  الحمايــة  إصــالح  أولويــة 

تراجــع الفقــر كمحــدد رئيســي للقــدرة علــى الحصــول 
علــى الغــذاء لكنــه يبقــى مرتفعــا وبشــكل خــاص فــي 

الريفيــة المناطــق 
ال يوجد تجانس في إقليم الشرق األدنى وشمال إفريقيا، إذ نجد فيه أكثر 
الــدول غنــى فــي العالــم باإلضافــة إلــى دول هــي األقــل نمــوا فــي العالــم. 
فعلــى ســبيل المثــال، وصــل إجمالــي الناتــج المحلــي للفــرد فــي الســودان 
إلــى 3545 دوالر أمريكــى، بينمــا وصــل فــي قطــر إلــى 127819 فــي 
23. وفــي أغلــب إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا ارتفــع 

عــام 2012 
إجمالي الناتج المحلي للفرد بشكل كبير في الفترة 1990–2010. أما 
االستثناءات فكانت السودان واليمن والضفة الغربية وقطاع غزة حيث 

أن إجمالــي الناتــج المحلــي للفــرد كان ثابتــا تقريبــا طــوال تلــك الفتــرة.
ويصاحــب النمــو االقتصــادي فــي اإلقليــم إرتفــاع مســتويات عــدم 
المساواة في توزيع الدخل مع وجود بعض التحسن في بعض الدول مثل 
إيران )جمهورية إيران اإلســامية( واألردن وتونس )الشــكل البياني 16(.
الفقــر المدقــع والــذي يقــاس بخــط الفقــر عنــد 1.25 دوالر أمريكــى 
22  قــرار بشــأن التدابيــر الخاصــة باآلثــار الســلبية المحتملــة لبرنامــج اإلصــاح علــى البلــدان 

األقــل نمــواً والبلــدان الناميــة المســتوردة الصافيــة للغــذاء.
23  مؤشرات التنمية العالمية 2014.

فــى اليــوم، منخفــض فــي أغلــب دول اإلقليــم فيمــا عــدا موريتانيــا والســودان 
واليمــن. وباســتخدام خــط الفقــر الوطنــي نجــد انتشــارا ملحوظــا للفقــر فــي 
اإلقليــم، حيــث تزيــد نســب الفقــر عــن 10 بالمائــة فــي كل البلــدان فيمــا عــدا 
المغرب. وعلى سبيل المثال، في العراق، هناك 3.91 بالمائة من السكان 
ممن يعيشون تحت خط الفقر وهو1.25 دوالر أمريكى فى اليوم، مقارنة 

ب 18.9 بالمائــة يعيشــون تحــت خــط الفقــر الوطنــي )الجــدول 4(.

GINI index الشكل البياني 16: مؤشر جيني القياسي

المصدر: البنك الدولي

الجــدول 4: معــدالت الفقــر حســب عــدد األشــخاص علــى مســتوى 1.25 دوالر 
أمريكــى فــى اليــوم وعلــى مســتويات خــط الفقــر الوطنــي

نسب الفقر حسب السنة
عدد األشخاص 

عند 1.25 دوالر 
أمريكى فى اليوم 
)القدرة الشرائية 

المعادلة( 
)% من السكان(

نسب الفقر 
حسب عدد 
األشخاص 

عند خط الفقر 
الوطني 

)% من السكان(

نسب الفقر في 
الريف حسب عدد 
األشخاص عند 

خط الفقر الوطني 
)% من السكان 

في الريف(

25.232.3غير متوفر2011مصر
إيران 

)جمهورية 
إيران 

اإلسامية(

غير متوفرغير متوفر20051.4

20123.9118.930.6العراق
20100.0814.416.8األردن

200823.442.059.4موريتانيا
20072.58.914.4المغرب
200919.846.557.6السودان
35.236.9غير متوفر2007سوريا
غير متوفر20100.7415.5تونس
20059.734.840.1اليمن

المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية

ويتركــز الفقــر فــي المناطــق الريفيــة. ففــي موريتانيــا والســودان، 
أكثــر مــن نصــف الســكان فــي األريــاف هــم مــن الفقــراء، بينمــا تصــل 
هــذه النســبة إلــى 40 بالمائــة فــي اليمــن وأكثــر مــن 35 بالمائــة فــي 
العــراق وســوريا. والنســبة األقــل هــي فــي المغــرب حيــث يعيــش 14.4 
بالمائــة مــن ســكان األريــاف تحــت خــط الفقــر الوطنــي )الجــدول 4(. 
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وارتبــط الفقــر فــي األريــاف بالحصــة المتدنيــة مــن اســتثمارات القطــاع 
العــام فــي البنيــة التحتيــة الريفيــة والتعليــم والصحــة باإلضافــة إلــى 
غيــاب فــرص العمــل الكريمــة فــي الزراعــة بشــكل عــام وللنســاء بشــكل 
برامــج  المزارعــون والعمــال علــى  مــا ال يحصــل  خــاص24. وغالبــا 

الحمايــة والضمــان االجتماعــي25.

تحسين فعالية نظم شبكات األمان االجتماعي
لقــد وضعــت أغلــب بلــدان اإلقليــم برامــج حمايــة اجتماعيــة كبيــرة تشــمل 
وتحويــات  البطالــة،  وضمــان  والتقاعــد،  والوقــود،  الغــذاء  إعانــات 
نقديــة )مشــروطة(، وبرامــج النقــد مقابــل العمــل، والعنايــة الصحيــة.

ونجد أن برامج اإلعانة الحكومية الشاملة للغذاء والوقود هي أكثر 
أشــكال البرامــج االجتماعيــة شــيوعا فــي اإلقليــم، وهــي أعلــى بالمعــدالت 
المطلقــة والنســبية مــن بقيــة األقاليــم. وفــي المتوســط، تنفــق دول اإلقليــم 
4.5 بالمائــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي علــى إعانــات الوقــود، مقارنــة 
بـــ 1.1 بالمائــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي علــى اإلعانــات الغذائيــة. 
وفــي مصــر، ارتفعــت موازنــة اإلعانــات26 بأكثــر مــن 70 بالمائــة مــن 
2006/2005 إلــى 2008/2007 اســتجابة مــن قبــل الحكومــة ألزمــة 
ارتفــاع أســعار الغــذاء27. إال أن هــذه اإلعانــات الشــاملة مكلفــة وغيــر 
فعالــة، مــع تســرب الكثيــر منهــا لغيــر الفقــراء. وقــد ينتــج عــن القضــاء 

علــى التســريبات توفيــر فــي الكلفــة يصــل إلــى 70 بالمائــة28.
ويوضــح تحليــل فائــدة الكلفــة للبرامــج االجتماعيــة المختلفــة تــم 
تطبيقــه فــي عــدة دول فــي اإلقليــم أن مقابــل كل دوالر أمريكــي ينفــق 
فــي التحويــات النقديــة يتــم تحقيــق انخفــاض فــي فجــوة الفقــر بنســبة 
0.24 بالمائــة، 0.53 بالمائــة، 0.29 بالمائــة فــي العــراق )2006(، 
واألردن )2010( واليمــن )2005( علــى التوالــي. هــذا االنخفــاض فــي 
فجــوة الفقــر يقــل فــي حالــة التحويــات العينيــة، فعلــى ســبيل المثــال، 
فــي مصــر لــكل دوالر أمريكــي ينفــق علــى اإلعانــات يتــم خفــض فجــوة 
الفقــر ب 0.19 بالمائــة مــن خــال التحويــات العينيــة مقارنــة ب 

0.29 بالمائــة فــي حالــة التحويــات النقديــة )الشــكل 15(.
لطالمــا كان نظــام اإلعانــات الشــامل للوقــود والغــذاء فــي صلــب 
غيــر  الكلفــة  بســبب  االجتماعيــة  الحمايــة  سياســات  حــول  الجــدل 
المســتدامة وعــدم فعاليتــه. وقــد أدخلــت مصــر عمليــة إصــاح علــى 
فــي عــام 2014 هــي األكثــر شــمولية،  الحمايــة االجتماعــي  نظــام 
بزيــادة أســعار الوقــود حتــى 78 بالمائــة، فــي نفــس الوقــت الــذي قامــت 
فيــه بتوســيع نظــام اإلعانــة الغذائيــة وحصــر المســتهدفين منــه. ورَفــع 
كا مــن المغــرب والســودان أســعار الوقــود بشــكل ملحــوظ فــي عامــي 
2013 و2014 علــى التوالــي29. ومــن المتوقــع أن يســاهم إصــاح 
نظــام اإلعانــة والوقــود بشــكل متــازم فــي تخفيــض العجــز فــي الموازنــة 
العامــة وتحريــر بعــض المــوارد العامــة لمصلحــة اســتثمارات منتجــة 
وتحسين إعانات الغذاء من خال حصر المستهدفين بشكل أفضل.

ــة.  ــاة العملي ــي الحي ــاس ف ــات الن ــق يلخــص طموح ــل الائ ــة. العم ــل الدولي ــة العم منظم  24
ــر دخــا عــادالً واألمــن فــي مــكان العمــل  ــي توف وتشــمل الطموحــات فــرص العمــل الت
والحمايــة االجتماعيــة لألســر، وتحســين آفــاق التنميــة الشــخصية واالندمــاج االجتماعــي 
وحريــة التعبيــر عــن همومهــم، والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر علــى حياتهــم 

ــة بيــن النســاء والرجــال.  والمســاواة فــي الفــرص والمعامل
Ghanem, H. 2013. Regional and Rural Development to sup-  25
port Egypt Democratic Transition. Brookings. Institution.
البنــك الدولــي 2012. اإلدمــاج والقــدرة علــى الصمــود. الطريــق قدمــا نحــو شــبكات أمــان   26
اجتماعــي فــي الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا. تقريــر التنميــة للشــرق األوســط وشــمال 

افريقيــا. البنــك الدولــي 2012.
نفس المصدر أعاه.  27
نفس المصدر أعاه.  28

المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. تقرير العالمي لألمن الغذائي 2014 - 2015.  29

الشكل البياني 17: معدل العائد على التكلفة بالنسبة للُخمس األفقر: تخفيض فجوة 
الفقر التي يتم تحقيقها لكل دوالر أمريكي ينفق على برامج الحماية االجتماعية

المصدر: البنك الدولي

وهنــاك دالئــل تشــير إلــى أنــه يمكــن أن ينتــج عــن برامــج التحويــل 
النقدي والمصممة بشكل جيد في اإلقليم وصول ما يتراوح بين 50 إلى 
75 بالمائــة مــن التحويــات إلــى 40 بالمائــة مــن الســكان ممــن يعتبــرون 
فــي قــاع الهــرم الســكاني مــن حيــث الدخــل، مقارنــة ب 20 بالمائــة مــن 
المبلــغ المنفــق لدعــم أســعار الوقــود و35 بالمائــة لدعــم أســعار المــواد 
الغذائيــة30.  لقــد اعتمــد عــدد مــن البلــدان برامــج الحــواالت الماليــة، فعلــى 
ســبيل المثــال قامــت الحكومــة اإليرانيــة بوضــع برنامــج للحــواالت الماليــة 
لمعيشــة األســر مــن أجــل التخفيــف علــى المــدى القصيــر مــن األثــر 
الســلبي للمرحلــة األولــى مــن إصاحــات برنامــج اإلعانــة والدعــم. فبــدأت 
الحكومــة بتحويــل مبلــغ 80,000 ريـــال إيرانــي )يكافــئ 8 دوالر أمريكــي 
فى عام 2010( كل شهرين إلى الحسابات الشخصية لألفراد المسجلين 
لديهــا. أمــا صنــدوق المعونــة الوطنيــة فــي األردن فيعطــي دعمــا نقديــا 
للفقــراء والمهمشــين، وهــو أكبــر برنامــج يديــره الصنــدوق. أمــا البرنامــج 
التجريبي للتحويات النقدية المشروطة في المغرب فيشجع التعليم في 
المناطق المهمشة، ويشترط للتحويات المباشرة لألسر ذهاب األطفال 
بشــكل متواصل للمدرســة األساســية. ويصل هذا البرنامج التجريبي إلى 

أكثــر مــن 160,000 أســرة وحوالــي 300،000 طالــب.

التوســع فــي الحمايــة االجتماعيــة وأجنــدة العمــل الكريــم 
فــي القطــاع الريفــي

لقــد عــادت برامــج الحمايــة االجتماعيــة بالفائــدة بشــكل رئيســي علــى 
المناطــق الحضريــة وذلــك غالبــا بســبب وضــع العمــال الريفييــن غيــر 
المســتقرة فــي اإلقليــم. وتشــهد المناطــق الريفيــة فــي إقليــم الشــرق األدنــى 
وشــمال إفريقيــا تحــول اجتماعــي واقتصــادي كبيــر، إذ يمــر القطــاع 
الزراعــي بعمليــة تحــول تتســم بزيــادة العنصــر النســائي وذلــك بســبب 
زيــادة الســكان بشــكل رئيســي وفــي المناطــق الريفيــة بشــكل خــاص، 
حيــث أصبحــت حيــازة األراضــى والثــروة الحيوانيــة صغيــرة جــدا، نظــرا 
للتجزئــة، بحيــث ال تكفــي إلعاشــة عائلــة ريفيــة بأكملهــا )الشــكل البيانــي 
18(. وأدت هجــرة الذكــور إلــى المــدن إلــى تغييــر متزايــد فــي األدوار 
فــي القطــاع الزراعــي حيــث تتحمــل النســاء بشــكل مطــرد مزيــدا مــن 

المســؤوليات.
توضــح بيانــات 14 بلــدا فــي اإلقليــم بــأن مشــاركة النســاء فــي القــوة 
العاملــة الزراعيــة وصلــت إلــى معــدل 45.3 بالمائــة مقارنــة بـــ 27.5 
بالمائــة فقــط فــي عــام 1980. ويتعيــن علــى السياســات التــي تعــزز مــن 

30 صندوق النقد الدولي. 2014.
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العمــل الكريــم لــكل مــن الرجــل والمــرأة أن تعالــج القصــور فــى الحمايــة 
االجتماعيــة وتأخــذ بعيــن االعتبــار قضايــا النــوع االجتماعــي أيضــا.

وعلى بلدان اإلقليم السعي من أجل إصاح شبكات سامة الغذاء 
وبرامج الحماية االجتماعية لتقديم الحماية للمجموعات السكانية األكثر 
ضعفــا علــى وجــه الخصــوص مــن خــال تقديــم المزيــد مــن التحويــات 
المالية، المشــروطة وغير المشــروطة، وتحســين االســتهداف، بما يشــمل 
االســتهداف الجغرافــي للفقــراء فــي المناطــق الريفيــة والحضريــة. ويحــب 
أن تكــون عمليــة إصــاح أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة جــزءا مــن أجنــدة 
عالميــة لتخفيــض الفقــر وتعزيــز النمــو االقتصــادي والعمــل الكريــم بشــكل 

عــام، وللشــباب فــي المناطــق الريفيــة والحضريــة بشــكل خــاص.

الشكل البياني 18: توجهات نشاط النساء في إقليم الشرق األدنى وشمال إفريقيا

المصدر: منظمة الفاو

إســتخدام الغــذاء: معالجــة العــبء الثالثــي لســوء 
التغذيــة

كمــا أشــرنا ســابقا، فقــد شــهد توفــر الغــذاء فــي إقليــم الشــرق األدنــى 
وشــمال إفريقيــا تحســنا ملموســا فــي الســنوات العشــرين األخيــرة. رغــم 
ذلــك لــم تســجل التغذيــة تحســنا مشــابها فــي أغلبيــة بلــدان اإلقليــم. فقــد 
مــرت بلــدان اإلقليــم، كمــا هــو حــال العديــد مــن البلــدان حــول العالــم، 
إلــى  باإلضافــة  والغــذاء  الزراعــة  نظــم  فــي  تحــول صعبــة  بمرحلــة 
الوضــع التغــذوى والصحــي للســكان. وكانــت النتيجــة »عبئــا ثاثيــا 
لســوء التغذيــة« حيــث يترافــق نقــص التغذيــة مــع اإلفــراط فــي التغذيــة 

ونقــص فــي المغذيــات الدقيقــة.

رغــم انخفــاض مســتويات ســوء التغذيــة مــا بين األطفال 
إال أنهــا مــا زالــت مرتفعــة

بيــن  مــا  المزمــن  التغذيــة  ســوء  نســبة  فــإن  لإلقليــم ككل،  بالنســبة 
األطفــال والــذي يقــاس بالتقــزم وصــل إلــى 24.3 بالمائــة وهــي نســبة 
متوســطة الحــدة وفقــا لمعاييــر منظمــة الصحــة العالميــة31. إال أن 
هنــاك تفاوتــات بيــن البلــدان واألقاليــم الفرعيــة، حيــث ســجلت دول 
التعــاون  ومجلــس  بالمائــة   15 والمغــرب  بالمائــة   20.4 المشــرق 
معــدالت  واليمــن  الســودان  ســجلت  بينمــا  بالمائــة   8 الخليجــي 

مرتفعــة وصلــت إلــى أعلــى مــن 40 بالمائــة.
وكمــا أشــرنا ســابقا تــم تحقيــق تقــدم ملحــوظ فــي العقديــن الماضييــن 
فــي الحــد مــن معــدالت التقــزم فــي العديــد مــن البلــدان مثــل ســلطنة 
الســعودية.  العربيــة  والمملكــة  وتونــس  والمغــرب  وموريتانيــا  عمــان 

حــدة ســوء التغذيــة كمــا تقــاس بالتقــزم: متدنيــة )أقــل مــن 20 بالمائــة(، متوســطة )20–29   31
بالمائــة(، مرتفعــة )30–39 بالمائــة(، مرتفعــة جــدا )تســاوي أو أكثــر مــن 40 بالمائــة(

وبشــكل عــام فــإن المعــدالت المرتفعــة لعــدم كفايــة الســعرات الحراريــة 
مــن الغــذاء ترتبــط بزيــادة انتشــار التقــزم مــا بيــن األطفــال، إال أنــه ليــس 
المحــدد الوحيــد. فعلــى ســبيل المثــال، شــهدت مصــر فــي الســنوات 
األخيــرة زيــادة ملحوظــة فــي نصيــب الفــرد مــن الســعرات الحراريــة فــى 
الوجبــات الغذائيــة إال أنهــا قــد شــهدت فــي نفــس الوقــت مســتويات 
عاليــة مــن التقــزم )الشــكل البيانــي 19(. ولقــد شــهدت المملكــة العربيــة 
الســعودية مؤخــرا أفضــل تحســن فــي مؤشــرات التغذيــة، فقــد كان هنــاك 
زيــادة حــادة فــي معاييرهــا التغذويــة بعــد إطــاق سلســلة مــن المبــادرات 
التــي تهــدف إلــى تحســين الحميــة الغذائيــة للســكان اســتجابة النتشــار 

وبــاء الســكري فــي البلــد.

الشــكل البيانــي 19: إنتشــار التقــزم بيــن األطفــال تحــت ســن خمــس ســنوات فــي 
بلــدان الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا

المصدر: المؤشرات العالمية للتنمية

زيادة معدالت البدانة والسمنة في كافة البلدان
علــى الجانــب اآلخــر لســوء التغذيــة نجــد انتشــار البدانــة والســمنة الــذي 
حــدث فــي العقديــن األخيريــن )الشــكل البيانــي 20(، حيــث أصبحــت 
خمــس بلــدان فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا مــن بيــن أكثــر 
10 دول تنتشــر فيهــا الســمنة فــي العالــم. وقــد وصــل المعــدل اإلقليمــي 
إلى 23.6 بالمائة بينما المعدل العالمي هو 11.7 بالمائة. وسجلت 
بالمائــة، والمغــرب  إلــى 28.4  المشــرق نســب ســمنة وصلــت  دول 
19.2 بالمائــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي 34.4 بالمائــة. ويزيــد 
انتشــار البدانــة والســمنة فــي كل البلــدان تقريبــا، حتــى فــي البلــدان ذات 
الدخــل المنخفــض حيــث تترافــق مــع نســب عاليــة مــن انتشــار ســوء 
التغذيــة ونقــص المغذيــات الدقيقــة. كمــا تنتشــر الســمنة لــدى النســاء 
أكثــر مــن الرجــال وبشــكل خــاص فــي الــدول متدنيــة ومتوســطة الدخــل 
حيــث نجــد أن الســمنة مــا بيــن النســاء وصلــت إلــى ضعفهــا مــا بيــن 

الرجــال.

فقر الدم وغيره من مشاكل نقص المغذيات الدقيقة
فقــر الــدم هــو مــن المشــكات األساســية المرتبطــة بنقــص المغذيــات 
ســن  فــي  والنســاء  الحوامــل  والنســاء  األطفــال  بيــن  مــا  اإلقليــم  فــي 
االنجــاب )الشــكل البيانــي 21(. إن ثلــث ســكان اإلقليــم مصابــون 
ــم يتــم تســجيل ســوى تقــدم بطــيء فــي  ــدم، ومنــذ التســعينات ل بفقــر ال
اإلقــال مــن معــدالت فقــر الــدم بيــن األطفــال. وتتــراوح النســب مــا 
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بيــن 24.2 بالمائــة فــي لبنــان إلــى 70.7 بالمائــة فــي موريتانيــا مــا 
بيــن األطفــال تحــت ســن خمــس ســنوات. وفــي الحميــة المكونــة بشــكل 
مــا  اســتهاك  يمكــن  الجذريــة  المحاصيــل  أو  الحبــوب  مــن  رئيســي 
يكفــي مــن الســعرات الحراريــة دون اســتهاك مــا يكفــي مــن األغذيــة 
التــي تحتــوي المغذيــات الدقيقــة مثــل الفواكــه والخضــروات والبروتيــن 
الحيوانــي. وهــذا تعــززه عــادات األكل )مثــا شــرب الشــاي مــع األكل( 
وأنمــاط حميــة أخــرى. علــى ســبيل المثــال، عــادة مــا تحتــوي الحبــوب 
والبقوليــات والتــي تشــكل األســاس الغذائــي فــي األســر الفقيــرة علــى 
»مضــادات التغذيــة« التــي تحــد مــن امتصــاص المغذيــات الدقيقــة 

الضروريــة وبشــكل خــاص الحديــد والزنــك.

الشــكل البيانــي 20: إنتشــار البدانــة بيــن البالغيــن )فــوق ســن 15+( فــي بلــدان 
الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا حســب النــوع، 2010

www.who.int/infobase :المصدر

الشــكل البيانــي 21: إنتشــار فقــر الــدم مــا بيــن األطفــال تحــت ســن خمــس ســنوات 
فــي بلــدان الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيا

المصدر: المؤشرات العالمية للتنمية

جعــل  إفريقيــا  وشــمال  األدنــى  الشــرق  بلــدان  علــى 
للسياســات مركزيــا  هدفــا  التغذيــة 

علــى بلــدان الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا أن تضــع التغذيــة فــي 
صلــب سياســاتها المتعلقــة باألمــن الغذائــي. ويجــب تخصيــص المزيــد 
مــن الجهــود والمــوارد لجمــع األدلــة والمعلومــات العلميــة لفهــم أفضــل 
للروابــط مــا بيــن الفقــر، وانعــدام األمــن الغذائــي، واإلنتاجيــة الغذائيــة، 

والنظــام الغذائــي الوطنــي.
متكاملــة  قطريــة  اســتراتيجية  وتطبــق  تعتمــد  أن  البلــدان  وعلــى 
وطويلــة األمــد للتغذيــة واألمــن غذائــي بمشــاركة قطاعــات متعــددة 
طــار مؤسســي إداري متيــن. بأهــداف يمكــن قياســها ومــوارد مائمــة واإ
يجــب توفيــر الدعــم المناســب للزراعــة األســرية ولتعزيــز أنمــاط 
الغنيــة  المحاصيــل  علــى  بالتركيــز  تنوعــا،  أكثــر  محاصيــل  زراعــة 
فــي كل  الفواكــه والخضــروات،  الدقيقــة وبشــكل خــاص  بالمغذيــات 
برامــج  يجــب مراجعــة  كمــا  إفريقيــا.  وشــمال  األدنــى  الشــرق  بلــدان 
الدعــم الغذائــي لكــي تشــمل عــددا أقــل مــن المأكــوالت الغنيــة بالطاقــة 
واســتبدالها بمأكــوالت غنيــة بالمغذيــات وبشــكل خــاص فــي المناطــق 
الفقيــرة. ولكــي نحــد مــن الســمنة، علــى بلــدان اإلقليــم أن تضــع أطــرا 
توجيهيــة لجعــل صناعــة الغــذاء تمتثــل للمواصفــات العالميــة للصحــة 
مــن حيــث تقليــل الملــح والســكر والدهــون غيــر المشــبعة باإلضافــة 
إلــى جعــل إدراج المكونــات الغذائيــة علــى العامــات التجاريــة إلزاميــا. 
باإلضافــة إلــى ذلــك يجــب وضــع سياســة تعالــج اإلفــراط فــي التغذيــة 
ونقــص التغذيــة ممــا يســتدعي إطــاق حمــات تثقيــف حــول التغذيــة 
النظــم  المســتهلكين عــن  لزيــادة معرفــة  المــدارس والمجتمعــات  فــي 

الغذائيــة المغذيــة.

الســتقرار الغذائــي: بنــاء القــدرة علــى الصمــود أمــام 
فــى  والتغذيــة  الغذائــى  األمــن  أزمــات وصدمــات 

الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا  

تتعلــق مشــكلة انعــدام األمــن الغذائــى فــى اإلقليــم إلــى حــد كبيــر باســتقرار 
الغذاء. وقد تأثر إقليم الشرق األدنى وشمال إفريقيا بالصدمات الطبيعية 
المتكــررة وتلــك التــى مــن صنــع االنســان بمــا فــى ذلــك كثــرة حــدوث 
الصراعــات واألزمــات طويلــة األمــد، وآثــار تغيــر المنــاخ والتــى تشــمل 
شــيوع الجفــاف والفيضانــات، وكثــرة التعــرض الرتفــاع األســعار الدوليــة 
للغــذاء، وانتشــار اآلفــات واألمــراض الحيوانيــة والنباتيــة العابــرة للحــدود.

يتناول القسم الحالي التهديدات األساسية الستقرار الغذاء فى اإلقليم، 
ويحــدد الخيــارات والمبــادئ لمعالجــة هــذه التهديــدات وبنــاء القــدرة علــى 

الصمــود أمــام الصدمــات وأزمــات األمــن الغذائــى والتغذيــة فــى اإلقليــم.

مواجهــة النزاعــات واألزمــات طويلــة األمــد فــي إقليــم 
الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا

يتعــرض إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا حاليــا لعــدد كبيــر مــن 
النزاعــات األشــد حــدة فــي العالــم. وقــد شــهد 12 بلــدا مــن إقليــم الشــرق 
األدنــى وشــمال إفريقيــا عبــر الســنوات القليلــة الماضيــة علــى األقــل 
أو  األهليــة،  القاقــل  يشــمل  بمــا  االســتقرار  عــدم  مــن  واحــدا  نوعــا 
الحــروب، أو األزمــات طويلــة األمــد. وتهــدد النزاعــات بإعــادة عجلــة 
اإلنجــاز إلــى الــوراء فــي مجــال التغذيــة والحــد مــن الفقــر فــي اإلقليــم، 
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وتعطيــل إنتــاج وتجــارة الغــذاء ممــا يقــود إلــى خســارة فــي مخــزون 
العمــل  فــرص  وفقــدان  الغــذاء  أســعار  فــي  وزيــادة  الحالــي  الغــذاء 
والدخــل وبالتالــي تقليــل اإلنتــاج والقــدرة علــى الحصــول علــى الغــذاء.

أثر النزاعات على األمن الغذائي والتغذوي:
األزمة السورية وتداعياتها اإلقليمية

إن األزمــة الســورية هــي أكبــر أزمــة إنســانية شــهدها العالــم منــذ الحــرب 
االقتصاديــة  الرئيســية  المؤشــرات  تطــور  ويشــير  الثانيــة32.  العالميــة 
واالجتماعيــة فــي ســوريا إلــى األثــر المدمــر للنــزاع علــى االقتصــاد وعلــى 
التحــول التقدمــي )الجــدول 5(. وقــدرت اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
لغرب آسيا )اإلسكوا( الخسائر المتراكمة في إجمالي الناتج المحلي من 
2011 إلى 2013 )حسب األسعار الثابتة لعام 2010( بحوالي 70.67 
جمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام 2013 بأقــل مــن  مليــار دوالر أمريكــي واإ
نصــف مــا كان ســيكون عليــه لــوال األزمــة. ومــع انتقــال االقتصــاد بســرعة 
إلى »اقتصاد نزاع«، تنهار القطاعات المنتجة والتجارة والعمالة، بينما 

يــزداد التضخــم ويتعمــق انعــدام األمــن الغذائــي والفقــر المدقــع.

الجدول 5: المؤشرات االقتصادية الرئيسية في سوريا قبل وبعد األزمة

2010201120122013الوحدة

أجمالي الناتج 
المحلي الحقيقي 
)حسب األسعار 

الثابتة لعام 2010(

مليار 
دوالر 
امريكي

60.1955.9240.1533.45

التغيرات في إجمالي 
-16.7-28.2-3.26.8%الناتج المحلي

4.44.837.489.62%معدالت التضخم

صافي الصادرات
مليار 
دوالر 
امريكي

6.208-9.369-5.374-0.649-

المصــدر: ورقــة بحثيــة لإلســكوا حــول اثــار النــزاع فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، 
يونيو/حزيــران 2014 )البيانــات مــن صنــدوق النقــد الدولــي، البنــك المركــزي الســوري، 

والوكالــة الســورية لتطويــر وتعزيــز الصــادرات(.

وتتغيــر هيكليــة إجمالــي الناتــج المحلــي فــي ســوريا بشــكل كبيــر، 
مــن  تدريجيــا  المحليــة  واألنشــطة  الحكوميــة  الخدمــات  تزيــد  حيــث 
حصتهــا فــي قاعــدة النشــاط المنكمــش33. وقــد تأثــر القطــاع الزراعــي 
بشــكل كبيــر مــن جــراء النــزاع والظــروف المناخيــة غيــر المواتيــة فــي 
عــام 2013. وانكمشــت القيمــة المضافــة للقطــاع فــي عــام 2013 فقــط 
بـــ 36 بالمائــة. إال أن القطــاع الزراعــي مــا زال ثانــي أكبــر مســاهم 
فــي إجمالــي الناتــج المحلــي ويســتمر فــي لعــب دور رئيســي فــي ســوريا 
حيــث يشــكل الركــن المنتــج مــن االقتصــاد ومصــدر معيشــة وشــبكة 
أمــان اقتصاديــة حيويــة لمعيشــة العائــات الفقيــرة فــي المناطــق الريفيــة 

وشــبه الحضريــة.
إن تداعيــات األزمــة فــي ســوريا، وبشــكل خــاص علــى اقتصاديــات 
لبنان واألردن، كبيرة ومتعددة األشــكال. ففي لبنان، البلد الذي يحمل 
أقــرب الروابــط التاريخيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة مــع ســوريا، مــن 
بنســبة 2.9  انخفــض  الحقيقــي  المحلــي  الناتــج  إجمالــي  أن  المقــدر 
 ،34

بالمائة من النقاط في كل ســنة من ســنوات النزاع منذ عام 2012 
ونتــج عــن ذلــك خســائر اقتصاديــة بمليــارات الــدوالرات وآالف فــرص 

32  الدعم االإنساني للمفوضية األوروبية .ECHO ورقة معلومات 2015.
ــة غــوث  ــي. وكال مركــز أبحــاث السياســات حــول ســوريا.برنامج األمــم المتحــدة اإلنمائ  33

.2015 الاجئيــن.آذار 
البنــك الدولــي واألمــم المتحــدة. تقييــم األثــر االقتصــادي واالجتماعــي لألزمــة الســورية   34

ــول 2013. ــان. أيل ــى لبن عل

العمــل الضائعــة. أمــا فــي األردن فقــد نتــج عــن االرتفــاع فــي اإليجــارات 
والتنافــس علــى الوظائــف المحليــة انخفاضــا فــي الرواتــب وزيــادة فــي 
التوتــر االجتماعــي كنتيجــة لتدفــق أكثــر مــن 600,000 نــازح ســوري. 
وحســب األمــم المتحــدة فقــد هــرب 1.2 مليــون ســوري إلــى لبنــان بحلــول 
عــام 2014، ويمكــن أن يرتفــع الرقــم إلــى 1.6 مليــون فــي عــام 2015. 
لقــد وضــع تدفــق الاجئيــن إلــى لبنــان واألردن ضغطــا غيــر مســبوق 
علــى الخدمــات االجتماعيــة والبنيــة التحتيــة والمؤسســات االقتصاديــة 

المحليــة وكان لــه آثــارا كبيــرة فــي زعزعــة االســتقرار.
األمــن  علــى  الســورية  األزمــة  أثــر  يســتمر  أن  األرجــح  ومــن 
الغذائــي والتغــذوي داخــل ســوريا وعلــى الاجئيــن الســوريين فــي البلــدان 
المجــاورة لفتــرة طويلــة. وباإلضافــة إلــى أثــره علــى المــدى القصيــر مــن 
حيــث زيــادة عــدد األشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى المعونــة الغذائيــة، 
فــإن النــزاع يقــوض مــن قــدرة المجتمــع علــى مواجهــة األزمــات ممــا 
يعــرض المهمشــين، وبشــكل خــاص األطفــال منهــم، لمخاطــر ســوء 
التغذيــة المزمــن وتفاقــم معــدالت التقــزم ونقــص المغذيــات الدقيقــة. 
وتشــير سلســلة مــن عمليــات التقييــم الســريع لوضــع التغذيــة قامــت 
بهــا األمــم المتحــدة وشــركاؤها فــي 13 محافظــة فــي ســوريا مــا بيــن 
مــارس/آذار ويوليو/تمــوز 2014 إلــى زيــادة ملحوظــة فــي معــدالت 
ســوء التغذيــة الحــاد والشــامل وســوء التغذيــة الحــاد والشــديد فــي أغلــب 
ضافــة إلــى اآلثــار طويلــة األمــد لســوء التغذيــة  محافظــات ســوريا. واإ
علــى النمــو الذهنــي لألطفــال، فــإن غيابهــم المتكــرر عــن المدرســة35 
يعيــق إمكانياتهــم المســتقبلية.29 لقــد ارتفــع عــدد األطفــال الذيــن ال 
يذهبــون إلــى المدرســة مــن مليــون فــي عــام 2012 إلــى مــا يقــدر 
ب 2.3 مليــون فــي نهايــة 2014. إضافــة إلــى ذلــك، فــان حوالــي 
البلــدان  فــي  بالمــدارس  المســجلين  األطفــال  عــدد  مــن  بالمائــة   50
المســتضيفة لاجئيــن وهــي لبنــان والعــراق واألردن ومصــر وتركيــا 

والذيــن يبلغــون 950,000 هــم خــارج المدرســة.
وفــي الواقــع، ومــع أن النــزاع وأزمــة الاجئيــن الناجمــة عنــه قــد 
اجتذبــا اســتجابة انســانية مــن قبــل المجتمــع الدولــي ككل، إال أن هــذه 
فالمناشــدات  باطــراد.  المتزايــدة  االحتياجــات  تواكــب  لــم  االســتجابة 
اإلنســانية مــن أجــل األزمــة فــي ســوريا هــي األكبــر فــي التاريــخ، حيــث 
ارتفعــت مــن 1.2 مليــار فــي عــام 2012 إلــى 4.4 مليــار فــي عــام 
لى 6.5 مليار في عام 2014 و8.5 مليار في عام 2015.  2013 واإ
مــع ذلــك، فــإن التمويــل التراكمــي الــذي وصــل لــم يــزد عــن 50 بالمائــة 
للســنوات 2012-2014، وترجمــت هــذه الفجــوة إلــى احتياجــات غيــر 
مســددة علــى المــدى القصيــر، كمــا خفضــت مــن القــدرة علــى الصمــود 
ممــا يعــرض تنميــة األفــراد والمجتمعــات علــى المــدى الطويــل للخطــر.

ولقد حدثت تطورات سلبية مماثلة بالفعل في البلدان األخرى المتأثرة 
بالنزاعــات وال ســيما فــي العــراق والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة واليمــن، 

وأصبحــت تمثــل األســباب والنتائــج لهــذه األزمــة المتأصلــة الممتــدة.

غياب االستقرار السياسي والتحول نحو الديمقراطية
مــرت دول أخــرى عديــدة فــي اإلقليــم مثــل مصــر وليبيــا وتونــس واليمــن 
بتحــوالت سياســية أثــر فيهــا غيــاب االســتقرار السياســي بشــكل ســلبي 
علــى ثقــة المســتثمرين والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة. ففــي مصــر 
وتونس، كان إجمالي الناتج المحلي ينمو بمعدل 5 و4.5 بالمائة سنويا 
36 بدعــم مــن االســتثمارات 

علــى التوالــي مــا بيــن األعــوام 2000 و2010 
المحليــة واألجنبيــة المرتفعــة37، إال أنــه انخفــض إلــى 2 بالمائــة38 فــي 
كا البلديــن فــي الفتــرة 2011–2013 بســبب األنشــطة االقتصاديــة 
المصــادر: خطــة االســتجابة اإلنســانية الســورية 2013 و2014.  خطــة االســتجابة   35
االســتراتيجية للجمهوريــة العربيــة الســورية 2015. خطــة االســتجابة اإلقليميــة لســوريا 

والصمــود اإلقليمــى لاجئيــن الســوريين 2015.
36  قاعدة بيانات البنك الدولي.

الوضــع  عــن  محــدث  الدولي.تقريــر  افريقيا/البنــك  وشــمال  األوســط  الشــرق  إقليــم   37
.2011 أيــار  اإلقليــم.  فــي  االقتصــادي 

نفس المصدر أعاه  38
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المنكمشــة بينهــا الســياحة. هــذا كان لــه اثــرا ســلبيا علــى العمالــة وبشــكل 
خــاص بيــن الشــباب ممــا أدى إلــى وجــود فروقــات كبيــرة فــي الدخــل بيــن 
المــدن واألريــاف40،39 وأثــر علــى أســعار الغــذاء. وفــي مصــر، إزداد فقــر 
الدخــل مــن 19.6 بالمائــة فــي 2005/2004 إلــى 21.6 بالمائــة فــي 

.41
لــى 25.2 بالمائــة فــي 2011/2010  2009/2008 واإ

وقــد أدت التطــورات األخيــرة إلــى آفــاق اقتصاديــة إيجابيــة لــكا 
البلديــن إال أنهمــا سيســتمران فــي مواجهــة تداعيــات األزمــات والعنــف 
فــي البلــدان المجــاورة. وفــي األعــوام 2014 و2015 تدهــور الوضــع 
السياســي فــي اليمــن وليبيــا، إال أن وضــع األمــن الغذائــى فــي ليبيــا لــم 
يتأثــر بشــكل كبيــر بعــد فــي حيــن تدهــور وضــع األمــن الغذائــي فــي 
اليمــن بشــكل ســريع ممــا يعكــس القــدرة المتدنيــة للبلــد علــى الصمــود 
والتصدي بسبب اعتماده الكبير على الواردات والمساعدات الغذائية.

إطار لبناء قدرة األمن الغذائي والتغذوي على الصمود في 
مواجهة األزمات والنزاعات طويلة األمد

إذا لــم تتــم معالجــة النزاعــات والحــروب األهليــة والصدمــات المتكــررة 
تقويــض رأس  إلــى  المطــاف  بهــا  ينتهــي  مــا  لهــا، عــادة  والتصــدي 
المــال االجتماعــي الوطنــي والمؤسســات الوطنيــة وأســس االقتصــاد 
ممــا يؤســس لــدورات متكــررة مــن العنــف واألزمــات طويلــة األمــد42. 
ووفقــًا للبنــك الدولــي، فســوف يســتغرق األمــر 15–25 عامــا للتعافــي 
مــن أزمــات طويلــة األمــد، وقــد يســتغرق األمــر 20 عامــا قبــل أن 
تســتقر أوضــاع الاجئيــن43. وعــادة مــا يكــون أثــر هــذه األزمــات علــى 

األمــن الغذائــي طويــل األمــد ويمتــد عبــر أجيــال44.
وفــي نفــس الوقــت، اســتنفذت األزمــات والنزاعــات الممتــدة قــدرة 
أنظمــة االســتجابة الدوليــة، ممــا اســتدعى األفــكار الغنيــة والمتنوعــة 
فمــا يتعلــق باألطــر المفاهيميــة واآلليــات وأدوات االســتجابة المائمــة 
أن  ثبــت  لقــد  األزمــات.  هــذه  عــن  الناجمــة  التهديــدات  لمعالجــة 
النهــج اإلنســاني بمفــرده ال يكفــي لاســتجابة لاحتياجــات المتزايــدة 
الجزئيــة  النهــج  أن  أيضــا  ثبــت  كمــا  النــزاع،  أماكــن  فــي  بإطــراد 
الطويــل  المــدى  الضعــف علــى  لمعالجــة وتوقــع مواطــن  تكفــي  ال 
وبشــكل خــاص أثــر المخاطــر المختلفــة التــي تولدهــا أزمــة مــا علــى 
بشــكل  االقتصاديــة واالجتماعيــة  والنظــم  والمؤسســات  المجتمعــات 
عــام. فالجفــاف، علــى ســبيل المثــال، غالبــا مــا يحفــز نزاعــات محليــة 
يمكــن أن يكــون لهــا تداعيــات اقتصاديــة واجتماعيــة أوســع علــى 
المســتوى الوطنــي. كمــا أن مــن شــأن وصــول أفــواج مــن الاجئيــن 
إلــى بلــد مــا أن يؤثــر ســلبا علــى التــوازن االقتصــادي واالجتماعــي 

الوطنــي فــي البلــد المضيــف.
وهنــاك اتفــاق متزايــد علــى أن معالجــة األزمــات فــي حــاالت النــزاع 
شــموليا  نهجــا  تتطلــب  والتغــذوي  الغذائــي  األمــن  علــى  وتداعياتهــا 
ووقائيــا مبنــي علــى أســاس تحليــل متيــن لمواضــع الضعــف ومشــهد 
فهــم مصــادر ومســببات  فــي كل موقــع45. إن  المتنامــي  المخاطــر 
العنــف واألزمــات الممتــدة فــي اإلقليــم وتوقــع تداعياتهــا هــو أمــر حيــوي 
مــن أجــل بنــاء القــدرة علــى الصمــود والتصــدي لهــذه التهديــدات. وفــي 
هــذا الســياق يجــب أن يهــدف بنــاء القــدرة علــى الصمــود إلــى دعــم 

التقرير اإلقتصادي اإلقليمي لصندوق النقد الدولي، تقرير محدث 2014.  39
صفحة المعلومات عن تونس. البنك الدولي.2013  40

تقريــر المعهــد الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة وبرنامــج األغذيــة العالمــي. التعامــل   41
مــــع الزيــــادة فــي انعــــدام األمــن الغذائــي فــي المراحــل االنتقاليــة. ورقــة السياســات 
المشــــتركة للمعهــــد المعهــد الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة وبرنامــج األغذيــة 

ــار 2013.  ــي. أي العالم
التقرير العالمي للتنمية، »األزمات واألمن والتنمية«، البنك الدولي 2011  42

تمويل األنشطة اإلنسانية في المستقبل 2015: رؤية لما بعد األزمة.   43
التقرير العالمي للتنمية، »األزمات واألمن والتنمية«، البنك الدولي 2011  44

تقرير منظمة التعاون والتنمية األقتصادية عن الدول الهاشة لعام 2015، باريس.  45

النــاس والمؤسســات ونظــم الدولــة علــى االســتيعاب والتأقلــم والتحــول 
لــدى مواجهــة الصدمــات. ونهــج بنــاء القــدرة علــى الصمــود إطــارا 
رأب  والفقــر  الغذائــي  األمــن  النعــدام  المختلفــة  المســببات  لمعالجــة 

صــدع المســاعدة اإلنســانية والتنميــة بشــكل موحــد ومســتدام. 
ويســتدعي بنــاء قــدرة األمــن الغذائــي والتغــذوي علــى مواجهــة 
النزاعــات واألزمــات طويلــة األمــد العمــل علــى أبعــاد أربعــة: )1( 
بنــاء أنظمــة رصــد وقاعــدة بيانــات وأدلــة للفهــم األفضــل للصــات 
مــا بيــن ضعــف األمــن الغذائــي والهشاشــة فــي مواجهــة الصدمــات 
واألزمــات طويلــة األمــد؛ )2( بنــاء مؤسســات متينــة وشــاملة للجميــع 
وقابلــة للمســاءلة مكرســة للقضــاء علــى الجــوع والفقــر فــي الريــف؛ 
)3( تطويــر أطــر اســتراتيجية لاســتجابة بالصمــود والتصــدي مــن 
علــى  األمــد  واألزمــات طويلــة  النزاعــات  أثــر  مــن  التخفيــف  أجــل 
مــن  اإلقليمــي  بالتعــاون  المبــادرة   )4( والتغــذوي؛  الغذائــي  األمــن 
أجــل حــل النزاعــات فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا كلمــا 
امتــدت النزاعــات خــارج إطــار الحــدود الوطنيــة مــن أجــل التخفيــف مــن 
االنكشــاف والهشاشــة والتقليــل مــن المخاطــر وبنــاء اســتجابة جماعيــة.

الحــد مــن التعــرض لتقلبــات أســواق الغــذاء الدوليــة 
الخارجيــة والصدمــات 

الغذائيــة  الســلع  واردات  علــى  والمتزايــد  الهائــل  االعتمــاد  إن 
األساســية يجعــل مــن بلــدان الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا عرضــة 
للتقلبــات فــي أســعار الغــذاء العالميــة )أعبــاء زيــادة  بشــكل كبيــر 
األســعار( وللقيــود العالميــة علــى إمــدادات الغــذاء )أعبــاء القيــود 
تكاليــف  معــدالت  ارتفــاع  ويشــكل   .46

الكميــات(  علــى  المفروضــة 
واردات الغــذاء مقابــل عوائــد صــادرات الســلع مصــدر قلــق رئيســي 
تشــكل  حيــث  إفريقيــا،  وشــمال  األدنــى  الشــرق  بلــدان  أغلــب  لــدى 
القــدرة علــى اســتيراد الغــذاء عنصــرا اساســيا لألمــن الغذائــي المســتدام 
علــى الصعيــد الوطنــي. وتعتمــد درجــة ضعــف أي بلــد فــي مواجهــة 
الغــذاء علــى الوضــع الحالــي ومســتوى االعتمــاد  صدمــات أســعار 
علــى واردات الغــذاء. وتختلــف دول اإلقليــم فيمــا بينهــا فــى مــدى القــدرة 
علــى مواجهــة األعبــاء المترتبــة علــى زيــادة األســعار )الشــكل البيانــي 
22(، فعلى سبيل المثال، تلك التي لديها معدالت اعتماد عالية على 
الحبــوب وعجــز فــي الحســاب الجــاري هــي األكثــر عرضــة لصدمــات 
األســعار، بينمــا تعتمــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا مــن 
الدول النفطية الغنية بشــكل كبير على واردات الغذاء ولكنها بالمقابل 
تمتلــك المــوارد لشــراء الغــذاء وبالتالــي تصبــح أقــل عرضــة لصدمــات 

األســعار لكنهــا عرضــة للقيــود علــى صــادرات الحبــوب.
لقــد طبقــت حكومــات اإلقليــم سلســلة مــن التدابيــر قصيــرة األمــد 
فــي  للغــذاء  العالميــة  فــي األســعار  الكبيــر  أثــر االرتفــاع  لمعالجــة 
األســعار،  ضبــط  الرســوم،  مــن  اإلعفــاء  مثــل  األخيــرة،  الســنوات 
الدعــم ورفــع الرواتــب، إال أن هــذه التدابيــر أرهقــت الميزانيــة العامــة. 
وخــال العقــد الماضــي ارتفعــت فاتــورة اســتيراد الغــذاء بشــكل كبيــر 
قيمــة  قفــزت  و2011   2005 بيــن  ومــا  اإلقليــم.  بلــدان  كل  فــي 
واردات القمــح بأكثــر مــن 200 بالمائــة فــي مصــر واألردن وتونــس 
واليمــن. ومــع أن أســعار الغــذاء العالميــة شــهدت مؤخــرا انخفاضــا 
ملحوظــا47، إال أن أســعار المحاصيــل مــن المتوقــع أن تســتقر علــى 
المــدى المتوســط علــى مســتويات تظــل أعلــى مــن الفتــرة مــا قبــل 
ومنتجــات  اللحــوم  أســعار  تســتمر  أن  المتوقــع  مــن  بينمــا   ،2008

األلبــان واألســماك فــي االرتفــاع48.

ــاد(: »تحســين  ــة )أيف ــة الزراعي ــي للتنمي ــدوق الدول ــاو والصن ــي ومنظمــة الف ــك الدول البن  46
ــي 2009 ــك الدول ــة«، البن ــدول العربي ــي ال ــي ف ــن الغذائ األم

انخفــض مؤشــر األســعار لمنظمــة الفــاو إلــى 179 فــي فبراير/شــباط 2015 مــن القمــة   47
ــي عــام 2011 وهــي 230 ــي وصــل إليهــا ف الت

آفاق الزراعة، منظمة الفاو ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2014 – 2023(  48
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واردات  علــى  لإلقليــم  والمتزايــد  الكبيــر  االعتمــاد  ضــوء  وفــي 
الغــذاء، يولــي صنــاع القــرار فــي اإلقليــم مزيــدا مــن االهتمــام إلــى 
اعتمــاد تدابيــر أكثــر فعاليــة واســتدامة لمعالجــة االرتفــاع فــي أســعار 
الغــذاء العالميــة علــى المــدى الطويــل باإلضافــة إلــى ازديــاد تقلبــات 
األســعار. يعتمــد عــدد مــن بلــدان اإلقليــم علــى زيــادة قدرتهــا علــى 
تخزيــن الحبــوب كأداة سياســية رئيســية لمعالجــة التقلبــات فــي أســعار 
الغــذاء. وفــي عــام 2010 كانــت ســعة التخزيــن فــي اإلقليــم بمعــدل 
ســتة أشــهر مــن االســتهاك، إال أن عــددا مــن البلــدان – وبشــكل 
خــاص بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي – تخطــط لزيــادة قدرتهــا 
علــى تخزيــن الحبــوب الســتيعاب احتياطــي مــن القمــح لمــدة ســنة49. 
ولكــن، وباإلضافــة إلــى تكلفــة االســتثمار األساســي لبنــاء الصوامــع، 
فــإن الحفــاظ علــى مخــزون اســتراتيجي يمكــن أن يكــون مكلفــا ويصــل 

إلــى حوالــي 2.15 دوالر أمريكــى لــكل طــن شــهريا50.
ــدان برامــج طموحــة لزيــادة االكتفــاء  كمــا أطلــق العديــد مــن البل
الذاتــي مــن الحبــوب مــن خــال اســتثمار القطــاع العــام فــي الــري، 
واســتعادة األراضــي، وتعزيــز اإلنتاجيــة ورفــع اإلعانــات للمنتجيــن51. 
ومــع أن بعــض هــذه البلــدان لديهــا اإلمكانيــة الجيــدة لزيــادة إنتاجهــا 
المحلــي مــن الحبــوب إال انهــا تواجــه قيــود المــوارد الطبيعيــة المحــدودة 
باإلضافــة إلــى الموازنــات الحكوميــة المحــدودة الضروريــة الســتدامة 

إعانــات المنتجيــن واالســتثمارات المخطــط لهــا.
ولمعالجــة نقــاط الضعــف الناتجــة عــن زيــادة التعــرض لصدمــات 
األســواق الدولية وفجوة الغذاء اآلخذة في االتســاع، على بلدان اإلقليم 

تطبيــق خليــط مــن السياســات المصممــة خصيصــا والتــي تشــمل:
ــي وإدارة واردات  ــوب: األمــن الغذائ ــاو. 2012. سلســلة الحب ــي ومنظمــة الف ــك الدول البن  49

ــي. ــك الدول ــة. واشــنطن العاصمــة: البن ــدول العربي ــي ال القمــح ف
ــن  ــي والتخزي ــن الغذائ ــس. 2012. ʺاألم ــرو وروبرت ــل، كافي ــي، غوي ــون، المبييت الرس  50
فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــاʺ. ورقــة عمــل بحثيــة حــول السياســات رقــم 6031. 

ــي. واشــنطن العاصمــة، البنــك الدول
مــن بيــن األمثلــة فــي المغــرب ʺخطــة المغــرب األخضــرʺ، وفــي الجزائــر ʺسياســة التجديــد   51
الزراعــي والريفــيʺ، وفــي مصــر اســتراتيجية التنميــة الزراعيــة المســتدامة حتــى عــام  2030.

)1( زيادة االستثمارات األجنبية في الزراعة لتأمين الواردات الغذائية؛
)2( االحتفاظ باحتياطي ومخزون غذائي؛

)3( التخفيــض مــن خســائر الغــذاء وتحديــث سلســلة اســتيراد الغــذاء؛ 
)4( تعزيــز األدوات الماليــة للوقايــة مــن تقلبــات األســعار؛
)5( تأمين مصادر شراء الحبوب على المدى الطويل؛ و

)6( تعزيز التعاون اإلقليمي.

بناء القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية
تشــكل الكــوارث الطبيعيــة مصــدرا رئيســيا للضعــف وانعــدام األمــن 
والتصحــر  والفيضانــات  الجفــاف  وتشــمل  اإلقليــم،  فــي  الغذائــي 
والتعقيدات المترتبة على التغير المناخي. وتتسبب الكوارث الطبيعية 
فــي المعانــاة ونضــوب قاعــدة المــوارد الطبيعيــة وتضــرر البنيــة التحتيــة 
وتزايــد الفقــر.  ويتســبب الجفــاف، وهــو الكارثــة الطبيعيــة األكثــر تكــرارا 
وضــررا فــي اإلقليــم، فــي نــدرة الميــاه، وتلــف المحاصيــل، ونقــص 
التغذيــة، وتدهــور التربــة، ونضــوب العلــف، وارتفــاع نســبة النفــوق 
مثــل  الكــوارث  هــذه  تداعيــات  إن  المشــاكل.  مــن  للمواشــي وغيرهــا 
البطالــة وبيــع األصــول اإلنتاجيــة والهجــرة إلــى الخــارج تثقــل كاهــل 
القطــاع الزراعــي وقدرتــه علــى الزراعــة المســتدامة والتنميــة الريفيــة. 
وقــد تكــرر الجفــاف خــال العقــد الماضــي لســنوات متتاليــة فــي عــدة 

بلــدان فــي اإلقليــم.
وتفاقــم تداعيــات التغيــر المناخــي أزمــة نــدرة المــوارد فــي اإلقليــم، 
بتغيــر  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  للهيئــة  التقييمــات  آلخــر  ووفقــا 
المنــاخ يعتبــر إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا األكثــر ضعفــا 
فــي  الزيــادة  معــدل  بــأن  التوقعــات  وتقــول  المناخــي.  التغيــر  أمــام 
اإلنتــاج الزراعــي ســوف يتباطــأ فــي العقــود القليلــة القادمــة وقــد يبــدأ 
فــي االنحــدار بعــد عــام 2050. ومــن المتوقــع أن يرتفــع مســتوى 
يعنــي  ممــا   2050 عــام  بحلــول  متــر   0.3–0.1 بحوالــي  البحــر 
تدفــق  مــع  للتعامــل  تضطــر  ســوف  النيــل  دلتــا  مثــل  مناطــق  أن 
الملوحــة مــن البحــر. إضافــة إلــى ذلــك،  اتضــح أن موجــات الجفــاف 
إلــى المــدن فــي اإلقليــم وفــي  تزيــد مــن تدفــق الهجــرة مــن الريــف 

الشكل البياني 22: عجز الحساب الجاري واالعتماد على واردات الحبوب

المصدر: FAOSTAT، البنك الدولي، المؤشرات العالمية للتنمية
ماحظــة 1: االعتماديــة علــى واردات الحبــوب تحتســب كصافــي الواردات/إجمالــي اســتهاك الحبــوب وتشــير إلــى بيانــات إحصائيــات منظمــة الفــاو عــام 2011. ماحظــة 2: ميــزان 
الحســاب الجــاري هــو مجمــوع صافــي صــادرات الســلع والخدمــات وصافــي الدخــل األساســي وصافــي الدخــل الثانــوي ويعبــر عنــه كنســبة مــن اجمالــي الناتــج المحلــي وأخــذت هــذه 

األرقــام مــن بيانــات المؤشــرات العالميــة للتنميــة لعــام 2013.
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تمتد من الشــاطئ األطلســي إلفريقيا إلى الحدود الهندية-الباكســتانية 
ومــن البحــر المتوســط إلــى خــط االســتواء. ويشــكل الجــراد الصحــراوي 
خطــرا علــى إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة واألمــن الغذائــي والتغــذوي 
ومعيشــة الســكان. وتشــمل الــدول المتضــررة مــن الجــراد فــي اإلقليــم 
الجزائــر ومصــر وموريتانيــا والمغــرب وســلطنة عمــان والمملكــة العربية 

الســعودية والســودان وتونــس واليمــن.
خــال  مــن  لهــا  واالســتعداد  المخاطــر  إدارة  الضــروري  ومــن 
المؤسســات  قــدرات  وبنــاء  المبكــر  اإلنــذار  أجهــزة  فــي  االســتثمار 
الوطنيــة ووضــع خطــط احتياطيــة والتعــاون اإلقليمــي، وهــذا هــو هــدف 
هيئتــي منظمــة الفــاو للجــراد: هيئــة منظمــة الفــاو للســيطرة علــى الجــراد 
الصحــراوي فــي المنطقــة الوســطى53، وهيئــة منظمــة الفــاو للســيطرة 

على الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية.54
المخاطــر  إدارة  فــي  اإلقليمــي  للتعــاون  اإليجابــي  األثــر  ويتبيــن 
واالستعداد لمكافحة الجراد الصحراوي في تكلفة االستجابة في المنطقة 
الوســطى وشــمال غــرب إفريقيــا خــال هجمــة الجــراد الصحــراوي فــي 
2003–2005. ففــي المنطقــة الوســطى حيــث كانــت جهــود االســتعداد 
جيدة وصلت تكلفة االستجابة إلى 7 مليون دوالر أمريكي. في المقابل، 
وفي غياب أي نظام وقاية، تم تقدير تكلفة االستجابة في غرب إفريقيا 
بـ 400 مليون دوالر أمريكي. وهنا تجدر االشارة إلى أن التكلفة السنوية 
للوقايــة هــي 3.3 مليــون دوالر أمريكــي، وهــذا يعنــي أن النفقــات التــي 
تكبدتهــا المنطقــة الغربيــة مــن إفريقيــا للســيطرة علــى هجــوم الجــراد فــي 
2003–2005 كان يمكــن أن تمــول 170 عامــا مــن األنشــطة الوقائيــة.

التصدي لألمراض الحيوانية العابرة للحدود واألمراض 

الحيوانية المصدر 
الحيوانيــة  واألمــراض  للحــدود  العابــرة  الحيوانيــة  األمــراض  تتســبب 
المصــدر فــي أزمــات حقيقيــة فــي السلســلة الغذائيــة مــن خــال تقليــل 
اإلنتاجيــة ونفــوق الحيوانــات، وتعطيــل تجــارة الحيوانــات ومنتجاتهــا 
لــه تداعيــات  قــد يكــون  آثــار ذلــك علــى البشــر والــذي  بمــا يشــمل 
غيــاب  عــن  وينتــج  الدولــي.  المســتوى  علــى  العامــة  الصحــة  علــى 
ثقــة المســتهلك أثــرا طويــل األمــد علــى القطــاع ألنــه يقلــل مــن القــدرة 
علــى النفــاذ إلــى الســوق وتوفــر الغــذاء مــن مصــادر حيوانيــة. ويتبيــن 
مــن تحليــل األمــراض الحيوانيــة العابــرة للحــدود واألمــراض الحيوانيــة 
األدنــى  الشــرق  دول  بعــض  مــن  رســمية  لتقاريــر  وفقــا  المصــدر، 
وشــمال إفريقيــا، رفعــت إلــى المنظمــة الدوليــة لصحــة الحيــوان فــي 
العقــد األخيــر، بأنهــا قــد أصبحــت مســتوطنة فــي بعــض بلــدان اإلقليــم 
القاعيــة، طاعــون  الحمــى  مــرض  البيانــي 23( وتشــمل:  )الشــكل 
البروســيا،  والماعــز،  الغنــم  جــدري  الصغيــرة،  المجتــرة  الحيوانــات 
اللســان االزرق، انفلونــزا الطيــور المعديــة، ومــرض الجلــد العقــدي. وال 
يحــدث تفشــي األمــراض الحيوانيــة العابــرة للحــدود واألمــراض الحيوانية 
المصــدر بشــكل متكــرر فــي اإلقليــم، كمــا أن البلــدان ال ترفــع تقاريــرا 
كافيــة بخصــوص انتشــار هــذه األمــراض. وتؤثــر النزاعــات واألزمــات 
طويلــة األمــد والقاقــل فــي بعــض بلــدان اإلقليــم بشــكل كبيــر علــى 
خدمــات الطــب البيطــري وبرامــج الســيطرة علــى األمــراض. وتســهل 
هــذه المشــاكل باإلضافــة إلــى الحركــة غيــر المنضبطــة للحيوانــات 

ــا، وســلطنة عمــان، والمملكــة  ــا، وإثيوبي ــي، ومصــر، وإريتري ــة جيبوت تغطــي هــذه الهيئ  53
ــن ــودان، واليم ــال، والس ــعودية، والصوم ــة الس العربي

تغطــي هــذه الهيئــة الجزائــر، وبوركينــا فاســو، وتشــاد، وليبيــا، ومالــي، والمغــرب،   54
وتونــس والســنغال،  والنيجــر،  وموريتانيــا، 

أغلــب الحــاالت تكــون النســاء الريفيــات أكثــر عرضــة مــن الرجــال 
الهجــرة. لهــذه  الســلبية  للتداعيــات 

وبينمــا تضاعــف العــدد المطلــق للكــوارث الطبيعيــة فــي العالــم منــذ 
الثمانينــات إال أن معــدل عــدد الكــوارث الطبيعيــة فــي إقليــم الشــرق 
نفــس  تقريبــا خــال  مــرات  ثــاث  إفريقيــا تضاعــف  األدنــى وشــمال 
الفتــرة52. فقــد ضربــت موجــات جفــاف متكــررة المنطقــة ممــا تســبب فــي 
نقــص ملحــوظ فــي الميــاه، وخســائر اقتصاديــة، وتداعيــات اجتماعيــة 
ســلبية. وكانــت الفيضانــات هــي أكثــر الكــوارث تكــرارا خــال الســنوات 
الثاثيــن الماضيــة )1981-2011( والتــي شــكلت حوالــي 53 بالمائــة 

مــن إجمالــي الكــوارث.
وبمــا أن أكثــر مــن 70 بالمائــة مــن مســاحة إقليــم الشــرق األدنــى 
وشــمال إفريقيــا تتكــون مــن صحــراء وأراضــي قاحلــة فــإن الكــوارث 
تســرع مــن عمليــة تدهــور األرض والتصحــر، ونجــد أن أكثــر مــن 50 
بالمائــة مــن إجمالــي مســاحة أراضــي اإلقليــم معرضــة لخطــر الفقــدان 
بشــكل كلــي أو جزئــي جــراء التصحــر أو تدهــور التربــة. وقــد ســاهم 
فــي تدهــور نســبة عاليــة مــن األراضــي المرويــة مــن خــال  الــري 

الملوحــة الثانويــة.
هــذا وقــد اعتمــدت جامعــة الــدول العربيــة اســتراتيجية للتخفيــف مــن 
مخاطــر الكــوارث، وأطلقــت برنامجــا إقليميــا لنفــس الغــرض. وســوف 
يســتفيد مثــل هــذا المنبــر مــن التقــدم فــي تكنولوجيــا الفضــاء )علــى 
ســبيل المثــال االستشــعار عــن بعــد باســتخدام األقمــار الصناعيــة(، 
ومحــاكاة األنظمــة المناخيــة، وأنظمــة إنــذار مبكــر لخدمــة البلــدان فــي 
الطبيعيــة.  الكــوارث  مــع  والتعامــل  لاســتعداد واالســتجابة  خططهــا 
مــن مخاطــر  للتخفيــف  أطــر وطنيــة  اعتمــاد  إلــى  البلــدان  وتحتــاج 
الكــوارث، وبنــاء أنظمــة إنــذار مبكــر يمكــن االعتمــاد عليهــا، وبنــاء 
الكــوارث  مخاطــر  مــن  التخفيــف  علــى  المســئولة  المؤسســات  قــدرة 
مــع  والتأقلــم  للتخفيــف  األمــد  طويلــة  تدابيــر  وتنفيــذ  واالســتجابة 
الكــوارث. كمــا يجــب إعطــاء األولويــة إلدارة مخاطــر الجفــاف ولتنفيــذ 

برامــج للزراعــة الذكيــة مناخيــا.

بناء القدرة على الصمود في مواجهة أزمات سلسلة الغذاء 
لقــد أثــرت اآلفــات واألمــراض الحيوانيــة والنباتيــة واألمــراض الحيوانيــة 
المصــدر العابــرة للحــدود وفعاليــات ســامة الغــذاء منــذ زمــن طويــل 
علــى إنتــاج الماشــية والمحاصيــل فــي إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال 
إفريقيــا، وقللــت مــن توفــر الغــذاء كمــا أثــرت علــى جــودة المعــروض. 
تاريخيــا، نتــج عــن أمــراض الحيوانــات وآفــات النباتــات – بمــا يشــمل 
إدخالهــا وتأسيســها وعودتهــا إلــى الظهــور وتفشــيها- مشــاكل رئيســية 
فــي الغــذاء إمــا بشــكل مباشــر مــن خــال تخفيــض غلــة المحاصيــل 
أو  البشــر(،  علــى  ذلــك  تداعيــات  )أو  الحيوانــات  وفقــدان  الغذائيــة 
بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال تخفيــض عوائــد المحاصيــل النقديــة، 
وتحويــل غيــر ناجــح للعلــف، وخســارة ثقــة المســتهلك. وقــد فاقمــت 

عوامــل التغيــر المناخــي مــن الوضــع. 

اآلفات واألمراض النباتية: الخبرة الناجحة للهيئات اإلقليمية 
للجراد الصحراوي

اآلفــات  مــن  لعــدد  إفريقيــا  وشــمال  األدنــى  الشــرق  إقليــم  يتعــرض 
تشــمل صــدأ  والتــي  للحــدود  العابــرة  والحيوانيــة  النباتيــة  واألمــراض 
القمــح وذبابــة الفاكهــة وحفــار الطماطــم. ومــن بينهــا الجــراد الصحــراوي 
الــذى هــو أكثــر أصنــاف الجــراد ضــررا ويمكــن أن يجتــاح منطقــة 
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ومنتجاتهــا بســبب ضعــف نظــم الحجــر وغيــاب الســيطرة علــى الحــدود 
مــن انتشــار األمــراض الحيوانيــة العابــرة للحــدود وظهــور األمــراض 

الحيوانيــة المصــدر.
ومــن األمثلــة الحديثــة انتشــار مــرض الجلــد العقــدي )فــي الشــرق 
FMDV- األوســط(، وأنــواع جديــدة مــن مــرض الحمــى القاعيــة )مثــل

SAT2 في مصر وFMDV strain O-ind 2001 في ليبيا وتونس 
والجزائــر(، وأنفلونــزا الطيــور )فــي ليبيــا والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(، 

وظهــور فيــروس كورونــا فــي الشــرق األوســط
.)Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus(

واألمــراض  للحــدود  العابــرة  الحيوانيــة  األمــراض  تفشــي   :23 البيانــي  الشــكل 

الحيوانيــة المصــدر ســنويا فــي إقليــم الشــرق األدنى وشــمال إفريقيــا، 2005–2014

المصــدر: المنظمــة الدوليــة لصحــة الحيــوان، 2015. قاعــدة البيانــات الدوليــة حــول 
http://www.oie.int/waid/public.php?page=home الحيوانــات  صحــة 

يتطلــب بنــاء القــدرة علــى مواجهــة تهديــدات األمــراض الحيوانيــة 
األمــن  علــى  الســلبية  ولتداعياتهــا  لهــا  والتصــدي  للحــدود  العابــرة 
الغذائــي والتغــذوي جهــودا إقليميــة مشــتركة فــي المجــاالت التاليــة: 
)1( مشــاركة المعلومــات مــن البلــدان المختلفــة حــول وضــع األمــراض 
البلــد؛  الحيوانيــة العابــرة للحــدود األمــراض الحيوانيــة المصــدر فــي 
)2( االســتثمار فــي تقويــة قــدرات الخدمــات البيطريــة، والمختبــرات 
البيطريــة، وأنظمــة الرصــد؛ )3( تقويــة القــدرة علــى توقــع األمــراض 
 )4( االســتيراد؛  مخاطــر  وتحليــل  المبكــر  والكشــف  الحيوانيــة 
تعزيــز التحصيــن الشــامل ضــد األمــراض الحيوانيــة العابــرة للحــدود 
التعــاون  تحســين   )5( الرئيســية؛  المصــدر  الحيوانيــة  واألمــراض 
متعــدد القطاعــات وداخــل القطاعــات والتنســيق تحــت مظلــة »صحــة 
واحــدة«؛ )6( تحقيــق االتســاق فــي اإلنتــاج الحيوانــي وجهــود الســيطرة 
علــى األمــراض علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي؛ و)7( دعــم تنفيــذ 

إقليميــة. اســتراتيجيات وبرامــج 

آفاق مســتقبلية: دعوة لوضع اســتراتيجية شــاملة 
والتــزام جماعــي للقضــاء على الجوع

يواجــه إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا تحديــات معقــدة ومترابطــة 
تعيــق تحقيــق األمــن الغذائــي والتغــذوي. فباإلضافــة إلــى التحديــات 
المعروفــة مــن حيــث نــدرة المــوارد والنســب المرتفعــة للنمــو الســكاني، 
يواجــه اإلقليــم تحديــا غذائيــا فريــدا مــن نوعــه والمتمثــل فــي العــدد 
مــن  كبيــرة  أعــدادا  نتــج عنهــا  والتــى  للنزاعــات واألزمــات  المتزايــد 

الاجئيــن ممــا يثقــل كاهــل األمــن الغذائــي فــي اإلقليــم ككل.
وال يوجــد حلــول ســهلة لهــذه التهديــدات، إنمــا ال شــك فــي أن 
هنــاك وعيــا متزايــدا بوجــود طــرق فعالــة للتخفيــف مــن آثارهــا الســلبية 
علــى المــدى القصيــر، وبأنــه قــد حــان الوقــت لكــي تعمــل البلــدان 
ســويا مــن أجــل التوصــل إلــى حلــول مســتدامة علــى المــدى الطويــل. 
ويحــدد هــذا التقريــر جملــة مــن الخيــارات التــي مــن شــأنها، مجتمعــة، 
الغذائــي  أمنهــا  تحســين  علــى  فــردي  بشــكل  البلــدان  تســاعد  أن 

ووضعهــا التغــذوي بشــكل ملحــوظ. 
ويقــدم التقريــر 10 توصيــات تشــمل:

)1( تخفيف الضغوط الديمغرافية، 
)2( تحسين فاعلية استخدام المياه للزراعة، 

)3( تحسين إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة، 
)4( االستفادة من الميزة التفضيلية لإلقليم في بعض المحاصيل  

عاليــة القيمــة، 
)5( تحفيز نمو قطاع مصايد األسماك، 

)6( فتــح األبــواب امــام الطاقــة الكامنــة فــي اقتصــاد الثــروة الحيوانيــة، 
)7( إصــاح أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة خاصــة بالنســبة للســكان                  
الفقــراء والمهمشــين فــي ســياق اســتراتيجية شــاملة للتخفيــف مــن الفقــر،   

)8( وضع التغذية في صلب أجندة األمن الغذائي لإلقليم، 
)9( الحد من تعرض اإلقليم لتقلبات األسواق العالمية، 

)10( تعزيــز االســتجابة المشــتركة نحــو بنــاء القــدرة علــى مواجهــة  
لهــا. والتصــدي  والصدمــات  األزمــات 

يجب أن يتم تنفيذ هذه الخيارات بشكل متباين يأخذ بعين االعتبار 
خصوصيــة كل بلــد فــي هــذا اإلقليــم الــذي يتميــز بالتنــوع الكبيــر فــي 
بلدانــه. واألهــم مــن هــذا وذاك، يجــب أن تكــون هــذه الخيــارات جــزءا ال 
يتجزأ من التزام وجهد إقليمي واسع للقضاء على الجوع وسوء التغذية 

فــي كافــة أنحــاء إقليــم الشــرق األدنــى وشــمال إفريقيــا.
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