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تمهيد

يســلط تقريــر "نظــرة إقليمية عامة حــول حالة األمن الغذايئ 
والتغذيــة يف منطقــة الــرشق األدىن وشــامل إفريقيا لعام 2020" 
الضــوء عىل مســتوى التقدم الــذي أحرزته بلــدان املنطقة نحو 

تحقيــق مقصــدي هــدف التنمية املســتدامة الثاين: املقصد األول 
بشــأن القضــاء عىل الجــوع وتحقيق األمن الغــذايئ، واملقصد الثاين 

بشــأن القضــاء عىل جميع أشــكال ســوء التغذية. وميثل هــذا التقرير 
مثــرة تعــاون حثيث بــن منظمة األغذية والزراعــة لألمم املتحدة 

)الفــاو(، واللجنــة االقتصادية واالجتامعية لغريب آســيا )اإلســكوا(، 
واإلطــار الــدويل للتنمية الزراعيــة )إيفاد(، ومنظمــة األمم املتحدة 
للطفولــة )اليونيســف(، وبرنامــج الغــذاء العاملــي، ومنظمة الصحة 

ملية.  لعا ا

يلقــي هــذا التقريــر الضوء عىل البيانــات املتاحة قبــل تفيش جائحة 
كوفيــد-19 التــي أثــرت عىل املنطقــة والعامل ككل يف عام 2020. 
وتشــري البيانــات أنه بحلول عــام 2019، كانت املنطقــة العربية 
فعليــاً خارج املســار الصحيــح املطلوب لتحقيــق مقصدي هدف 

التنميــة املســتدامة الثاين بشــأن القضاء عىل الجوع وتحســن 
التغذيــة بحلــول عــام 2030. يف الواقع، وبعد إحــراز تقدم جيد 
خــالل العقــود املاضية، تزايد عدد األشــخاص الذيــن يعانون من 

نقــص التغذيــة يف املنطقــة بشــكل مطرد خالل الفرة 2017-2015. 
وقــد وصــل عدد الجياع يف عام 2019 إىل 51.4 مليون شــخص 

ميثلــون مــا نســبته 12.2 باملائــة من مجموع ســكان املنطقة. ويف 
حــال اســتمرت هذه االتجاهات، وبــرف النظر عن التأثــري املحتمل 

للجائحــة، فــإن عــدد من يعانون مــن نقص التغذيــة يف املنطقة 
ســيتجاوز حاجــز الـــ 75 مليون شــخص بحلول عام 2030. 

يســلط التقريــر الضــوء أيضاً عــىل حقيقة أنه يف عام 2019، مل 
يكــن لــدى حوايل ثلث ســكان املنطقة، أي 137 مليون شــخص، 

إمكانيــة الحصــول عىل طعام كاف ومأمون ومغٍذ بشــكل مســتمر، 
إذ بــات انعدام األمــن الغذايئ، الذي يؤثر عــىل جودة النظام 
الغــذايئ وكميتــه، يفــرض تحديات كبرية أمــام تحقيق أهداف 

التغذيــة العامليــة. وباإلضافــة إىل ما ســبق، ما يــزال كثري من بلدان 
املنطقــة يســجل مســتويات عالية مــن التقزم وزيادة الوزن بن 

األطفــال دون ســن الخامســة. وعىل الرغم من عــدم وجود بيانات 
كافيــة تســمح بوضع مؤرشات واضحة تقيس مســتوى انتشــار 

ســوء التغذيــة بن األطفــال يف جميع البلــدان، تظهر االتجاهات 
املســجلة عــام 2019 أنه مــن املرجح أن يكون عــدد قليل فقط 

مــن البلــدان قادراً عــىل تحقيق مقاصــد أهداف التنمية املســتدامة 
لعــام 2030 بشــأن التقزم )3 بلــدان من أصل 22( والهزال )7 

بلــدان مــن أصل 22(، يف حــن يبدو أنه ال يوجد أي بلد يســري عىل 
املســار الصحيــح نحــو تحقيق أهــداف جمعية الصحــة العاملية لعام 

2025. عــالوة عــىل ذلــك، ال يوجد أي بلد يف املنطقة عىل املســار 
الصحيــح املطلــوب لتحقيــق أهــداف جمعية الصحــة العاملية لعام 

2025 بشــأن معالجة مشــكلتي انتشــار فقر الدم بن النســاء يف ســن 
اإلنجاب أو الســمنة بــن البالغن. 

كانــت االتجاهــات املذكورة أعاله يف الجــوع وانعدام األمن الغذايئ 
وســوء التغذيــة مدفوعــة إىل حد كبــري بالنزاعات والعنف يف 

املنطقــة، فضــالً عن فشــل النظم الغذائيــة الحالية يف تشــجيع الناس 
عــىل تبنــي عادات وأمنــاط غذائية صحية. كــام يرجح أن تتدهور 

آفــاق األمــن الغذايئ والتغذيــة يف املنطقة بســبب االضطرابات 
االقتصاديــة الهائلــة الناجمــة عن جائحــة كوفيد-19 التي أدت إىل 
زيــادة عدد األشــخاص الضعفــاء املعرضن غري القادريــن عىل تبني 

نظــم غذائيــة صحيــة ومتوازنة. ويف ضوء التفاوتــات الكبرية بن 
بلــدان املنطقــة العربية مــن حيث وضعها االقتصادي والســيايس، 

فضــالً عــن قــدرات الصمود، فقــد كان للجائحة تأثــريات متباينة عىل 
األمــن الغــذايئ والتغذيــة، حيث كانــت البلدان ذات االقتصادات 
الهشــة والبلــدان التــي تعاين من أزمــات ممتدة هي األكرث ترضراً.

يــدرس هــذا التقريــر قابلية تأثر النظــم الغذائيــة العربية بأنواع 
مختلفــة مــن الصدمات، ســواء كانــت طبيعية أو من صنع اإلنســان، 

والتــي تفاقمــت بســبب ضغوط تحد من قدرة هــذه النظم عىل 
الصمــود وقدرتهــا عىل توفري أنظمــة غذائية مســتدامة وصحية 

للجميــع. وكــام يشــري التحليــل الوارد يف هــذا التقرير، فإن أكرث من 
نصــف ســكان املنطقة ليســت لديهــم القدرة املاليــة التي تغطي 
تكاليــف اتبــاع نظــام غذايئ صحي. ومن األهمية مبكان اإلشــارة 

إىل أن جــودة النظــام الغذايئ الــذي يتبناه النــاس لها آثار كبرية ال 
تقتــر فقــط عىل األمن الغــذايئ والتغذية، ولكــن أيضاً عىل صحة 

اإلنســان والبيئــة. وعليــه، يســلط التقرير الضوء عــىل التكاليف 
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تمهيد

الخفيــة املرتبــة عــىل تبني أنظمــة غذائية غري مســتدامة، فيام 
يخــص الصحــة وتغري املناخ. كام يؤكــد التحليــل أهمية الروابط 

بــن الهــدف 2 )القضاء عــىل الجوع( والهــدف 3 )الصحة الجيدة 
والرفاهيــة( والهــدف 13 )العمــل املناخــي( والحاجة إىل امتالك 
رؤيــة وفهم واســعن لألهداف واملقاصــد للتقليــل من املفاضالت 

املحتملــة وتعزيــز الرابط فيــام بينها. 

يتطلــب ضــامن متكن جميع األشــخاص مــن تبني أمناط وعادات 
أكل صحيــة وجــود أنظمة غذائية مســتدامة وقــادرة عىل الصمود. 

وللمــي قدمــاً نحــو أنظمة غذائية أكرث قــدرة عىل الصمود يف 
جميــع أنحــاء املنطقــة العربية، يحــدد هذا التقريــر مجموعة من 
التوجيهــات التــي يجــب أن تتضمنهــا وتقوم عليها السياســات مع 
الحــرص عــىل مراعاة الروابط املشــركة بــن األنظمة واالختالف يف 
الســياقات املحليــة. وتهدف هــذه التوجيهات إىل تعزيــز مختلف 

مكونــات النظــام الغذايئ، مبا يف ذلك سالســل اإلمداد الغذايئ، 
والبيئــة الغذائيــة، فضــالً عن ثقافة املســتهلك وســلوكه، مع الركيز 

عــىل أهميــة توفــري نظم غذائيــة صحية ميســورة التكلفة. ونرى أن 
التوصيــات الــواردة يف هذا التقرير املشــرك تقدم لبلــدان املنطقة 

العربيــة ســبالً لتعزيــز اســتدامة أنظمتها الغذائيــة وقدرتها عىل 
الصمــود وترسيــع التقدم نحــو تحقيق أهداف خطــة التنمية 

املســتدامة لعام 2030.

يقــدم التقريــر العديد مــن التوصيــات املتعلقة بالسياســة العامة، 
والتــي تتنــاول األطــر التنظيمية واإلدارية، والعــرض والطلب عىل 

األغذيــة، والصحــة والتغذيــة، والتي عنــد تنفيذها مًعا ســتوفر نظم 
غذائيــة صحيــة ونتائــج تغذويــة إيجابية للنــاس يف جميع أنحاء 

. ملنطقة ا

يف الوقــت الــذي ندشــن فيه عقــد العمل من أجل أهــداف التنمية 
املســتدامة، نعيــد التأكيــد عــىل التزامنا بدعم الــدول العربية يف 

ســعيها للقضــاء عىل الجوع وجميع أشــكال ســوء التغذية.

عبد الحكيم الواعر
مساعد املدير العام/ املمثل اإلقليمي

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
منطقة الرشق األدىن وشامل إفريقيا

دينا صالح
املدير اإلقليمي

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
قسم الرشق األدىن وشامل إفريقيا وآسيا 

الوسطى وأوروبا

Ted Chaiban
املدير اإلقليمي

اليونيسيف
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا

احمد املنظري 
املدير اإلقليمي

منظمة الصحة العاملية
إقليم رشق املتوسط

روال دشتي
األمني التنفيذي للجنة االقتصادية 
واالجتامعية لغريب آسيا - اإلسكوا

Corinne Fleischer
املدير اإلقليمي

برنامج األغذية العاملي
الرشق األوسط وشامل إفريقيا وآسيا 

الوسطى وأوروبا الرشقية
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أعــدت منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة )الفاو( االســتعراض اإلقليمي لألمن الغــذايئ والتغذية يف الرشق األدىن وشــامل أفريقيا 2020 
بالتعــاون الوثيــق مــع اللجنــة االقتصاديــة واالجتامعية لغريب آســيا )اإلســكوا( واإلطار الــدويل. للتنمية الزراعيــة )إيفاد( ، ومنظمــة األمم املتحدة 

.)WHO( ومنظمة الصحــة العاملية )WFP( وبرنامــج األغذيــة العاملــي ، )للطفولــة )اليونيســيف 
تحــت التوجيــه العــام لعبــد الســالم ولد أحمد وســريج ناكوزي ، توىل توجيه املنشــور جان مارك فوريس وريتشــارد ترينشــارد بالتنســيق العام 

واملســاهمة الكتابيــة مــن متــارا نانيتاشــفييل ، وجميعهــم مــن مكتب الفــاو اإلقليمي للرشق األدىن والشــامل. أفريقيا. املؤلفــان الرئيســيان للتقرير 
هــام رامــي زريــق ، األســتاذ بالجامعــة األمريكيــة يف بريوت ، وديفيــد صديق ، كبري خراء السياســات الغذائيــة. أعد كل من عيل شــلك وناثانيال 

 فريجســون وجــوان حداد مــن الجامعة األمريكية يف بريوت دراســة أساســية للتقرير.
تــم إعــداد التقريــر بالتعــاون الوثيــق مــع ممثلن عــن رشكاء النرش الخمســة: ريم نجداوي وفيديل بريينجريو )اإلســكوا( ، أنريبان شــاترجي 

)اليونيســف ، املكتــب اإلقليمــي للــرشق األوســط وشــامل أفريقيا( ، أيــوب الجوالدة )منظمــة الصحة العامليــة( ، املكتب اإلقليمي لرشق املتوســط( 
، أليســاندرا غاربــريو )اإلطــار الــدويل للتنميــة الزراعيــة ، قســم الرشق األدىن ، شــامل أفريقيا وأوروبا( وســيمون هوليام )برنامــج األغذية العاملي ، 

 املكتب اإلقليمي للرشق األوســط وشــامل أفريقيا وآســيا الوســطى وأوروبا الرشقية(.
تــم تقديــم التعليقــات واملدخــالت القيمــة مــن قبــل: محمد أحمــد ، جيوفاين كاراســكوأزيني ، فالنتينــا كونتي ، جوان فنغ ، ماي هاين ، ســيندي 

هوملــان ، لورديــس أورالنــدو ، أحمــد رضــا ، أحمد ســعد الديــن ، ماركو ف. سانشــيز كانتيلو ، ماكســيمو توريرو كولــن ومونيــكا توثوفا ( ، فيدييل 
بريينجــريو )اإلســكوا( ، مايــا آيت )اإلســكوا( ، موريــل كالــو )برنامج األغذية العاملي( ، أوســكار إكدال )برنامــج األغذية العاملي( ، وســيمون هوليام 

 )برنامــج األغذية العاملي(.
نســقت وحــدة االتصــاالت يف مكتــب الفــاو اإلقليمــي للرشق األدىن وشــامل أفريقيا بدعم من مريم حســنن وأنغــام عبد املجيــد وبقيادة محمد 

العيــدروس عمليــة النــرش بدعــم من جيســيكا ماثيوســون وزمالء آخريــن. تم تقديم خدمــات مراجعة التقاريــر والتدقيــق اللغوي من قبل 
فريجيــس ميوليجان.

شكر وتقدير
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اختصارات الدول
والمناطق 

فيــام يــيل قامئة بأســامء الدول التي تــم اختصارها يف النص: 

الجزائر

البحريــن 

القمر جزر 

جيبويت

مرص

العراق

األردن

لكويت ا

ن لبنا

ليبيا

نيا موريتا

الجمهوريــة الجزائريــة الدميقراطية الشــعبية 

مملكــة البحرين

اتحــاد جزر القمر

جمهوريــة جيبويت

جمهورية مــر العربية

جمهوريــة العراق

اململكــة األردنية الهاشــمية

الكويت دولة 
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مملكــة املغرب
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مالحظة:يغطــي تقريــر هــذا العــام مــا مجموعــه 22 دولــة عربية تشــمل جميع دول الرشق األدىن وشــامل إفريقيا التســعة عــرش باإلضافة إىل ثالث دول. ومن بني دول 

العربيــة اإلضافيــة التــي مل يســبق أن تناولهــا التقريــر: جيبــويت وجزر القمر والصومال. وتســهل هــذه التغطيــة تحليل مجموعــة الدول العربيــة األعضاء يف جامعة 

الــدول العربيــة التــي تضــم 22 دولــة: الجزائــر، البحريــن، جزر القمــر، جيبويت، مرص، العــراق، األردن، الكويت، لبنــان، ليبيــا، موريتانيا، املغرب، ُعامن، قطر، فلســطني، 

الســعودية، الصومال، الســودان، ســوريا، تونس، اإلمارات، اليمن.
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اســتمر عدد األشــخاص املتأثريــن بالجوع يف املنطقــة العربية يف  	
االرتفــاع خــالل الفرة 2015-2017. وتشــري تقديرات عام 2019 إىل 

أنــه قبــل جائحة كوفيــد-19، كان 51.4 مليون شــخص يعانون من 
الجــوع، أي مــا يعادل 12.2 باملائــة من مجموع ســكان املنطقة، 

بزيــادة قدرهــا 1.1 مليون شــخص عن الفرة الســابقة. كام أظهرت 
أعــداد األشــخاص املتأثرين بانعدام األمن الغذايئ املتوســط أو 

الحــاد اتجاهــاً تصاعديــاً، حيــث مل يكن نحو 137 مليون شــخص يف 
عــام 2019 قادريــن عــىل الحصول عىل طعام كاٍف ومغٍذ بشــكل 

مســتمر. وهــذا االتجــاه مدفوع يف الغالــب بزيادة يف انعدام األمن 
املتوسط.  الغذايئ 

إن منطقة الرشق األدىن وشــامل إفريقيا ليســت عىل املســار  	
الصحيــح املطلــوب لتحقيــق مقصد هــدف التنمية املســتدامة الثاين 
بشــأن القضــاء عــىل الجوع. ويف حال اســتمرت االتجاهات األخرية، 

فســيتجاوز عــدد األشــخاص املتأثرين بالجــوع 75 مليون بحلول 
عــام 2030. وســيؤدي تأثري جائحــة كوفيد-19 عىل اقتصــاد املنطقة 
إىل زيــادة تعقيــد التحــدي املتمثــل يف تحقيــق املقصد األول لهدف 

التنميــة املســتدامة الثــاين بشــأن القضاء عىل الجوع.

ال يــزال العــبء الناجم عن ســوء التغذية بجميع أشــكالها  	
ميثــل تحديــاً، إذ تشــري تقديــرات عام 2019 إىل أن 22.5 باملائة 

مــن األطفال دون ســن الخامســة يعانون مــن التقزم، يف حن يعاين 
9.2 باملائــة مــن الهــزال، و9.9 باملائــة يعانون من زيادة الوزن. 

ويف ضــوء حقيقــة أن 27 باملائــة من الســكان البالغــن يعانون من 
الســمنة، فقــد احتلــت املنطقــة العربية املرتبــة الثانية يف العامل 
مــن حيث معدالت انتشــار الســمنة. من جهة أخــرى، يُعد فقر 

ر بنســبة 35 باملائة بن النســاء يف ســن اإلنجاب مشــكلة  الدم املقدَّ
صحيــة عامة متوســطة يف معظم بلــدان املنطقة.

قلــة قليلــة مــن بلدان املنطقة تســري عىل الطريــق الصحيح نحو  	
تحقيــق أهــداف جمعية الصحــة العاملية بشــأن تغذية األطفال 

بحلــول عــام 2025 و2030. بالنســبة للهزال، هناك ســبعة بلدان 
فقــط تســري عــىل الطريق الصحيــح، يف حن أن ثالث دول فقط 

هــي عىل املســار الصحيــح فيام يتعلــق مبعالجة مشــكلتي التقزم 
أو زيــادة الــوزن لــدى األطفال. وال يوجد أي بلــد يف املنطقة عىل 

املســار الصحيــح لتحقيــق أهــداف جمعية الصحــة العاملية لعام 
2025 بشــأن انتشــار فقر الدم بن النســاء يف ســن اإلنجاب )تقليله 

إىل النصــف( أو الســمنة بــن البالغن )وقــف ارتفاعها(. 

متثــل النزاعــات العامل الرئيــيس وراء مضاعفة مشــكلة الجوع،  	
ولكــن بــطء التقدم نحــو تحقيق مقاصــد أهداف التنمية املســتدامة 

بشــأن التغذيــة يرجــع أيضاً إىل ضعــف النظــم الغذائية يف جميع 
أنحــاء املنطقــة.  وبرف النظــر عن النزاعــات، تتأثر النظم 

الغذائيــة يف املنطقــة أيضــاً بصدمات أخرى مثل تلــك املرتبطة 
باملنــاخ، واالقتصــاد الكيل )عىل ســبيل املثال، أزمة أســعار الغذاء، 

وتقلــب أســعار النفــط، وتراجع عائدات الســياحة(، فضالً عن 
الصدمــات الصحيــة كــام هو الحال مــع جائحة كوفيد-19.

هنــاك عــدد مــن الضغوط - مثل نــدرة املياه، واالعتامد عىل  	
الــواردات الغذائيــة، وعدم املســاواة مبا يف ذلك البعد الجنســاين 
)الجنــدر(، والنمــو الســكاين الرسيع والهجــرة، والتحول الحاصل 

يف النظــم الغذائيــة واملرتبــط باالنتقال من املناطــق الريفية 
إىل املناطــق الحرضيــة - التــي تلقــي بثقلها الســلبي عىل النظم 

الغذائيــة وتزيــد من ضعفها. كــام إن افتقار النظــم الغذائية 
املعرضــة لصدمــات وضغــوط مختلفة إىل القــدرة عىل الصمود 

يضاعــف مــن الــرضر الحاصل ويؤثر ســلباً عىل األمن الغذايئ 
لتغذية. وا

خــالل املراحــل املبكرة مــن جائحة كوفيد-19، كانت اســتجابة  	
النظــم الغذائيــة يف املنطقــة للصدمات عديــدة ومتنوعة، وقد 

ســمحت إىل حــد كبــري للنظــم الغذائية مبواصلــة العمل. لكن هذه 
االســتجابات اقترت عىل سلســلة اإلمــداد الغذايئ، متجاهلــة البيئة 

الغذائيــة ككل واألبعــاد الفردية وعــادات وأمناط األكل. ومتثل 
هــذه حلقــة وصــل مهمة بن األمن الغــذايئ ونتائج التغذيــة للنظم 

ئية. الغذا

الرسائل الرئيسية
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تعــد القــدرة عــىل تحمل تكلفــة نظام غذايئ صحــي تحدياً كبرياً  	
نظــراً ألنــه يكلف حالياً خمســة أضعــاف تكلفة النظــام الذي يلبي 

احتياجــات اإلنســان من الطاقــة الغذائية فقــط عر تناول مادة 
غذائية نشــوية أساســية. وال ميكن ألكرث من 50 باملائة من ســكان 

املنطقــة تحمــل تكاليــف تبني نظــم غذائية صحية، وهي نســبة 
أعــىل من املتوســط العاملــي البالغ 38 باملائة. 

جميــع األنظمــة الغذائية لهــا تكاليف خفيــة. ففي الوقت  	
الــذي تعــد فيه النظــم الغذائيــة الصحية أكرث تكلفة بشــكل عام، 

فــإن تكاليفهــا الصحيــة الخفيــة املرتبطة باألمــراض غري املعدية 
وتكاليــف تغــري املنــاخ املرتبطــة بانبعاثات غــازات الدفيئة هي أقل 

عنــد املقارنــة مــع التكاليــف املرتبة عىل أمناط االســتهالك الحالية 
يف املنطقــة. يف الواقــع، إن التكلفــة الكاملــة لألنظمــة الغذائية 

الحاليــة )486 مليــار دوالر أمريــيك بحلول عــام 2030(، والتي متثل 
التكاليــف الخفيــة بالنســبة للصحــة وتغري املناخ، هي أعىل بنســبة 

20 باملائــة مــن تكلفــة النظــم الغذائيــة الصحية )389.3 مليار دوالر 
أمريــيك بحلول عام 2030(. 

وفقــاً للتقديــرات الواردة يف هــذا التقرير، ميكــن أن يؤدي تبني  	
نظــم غذائيــة صحيــة يف املنطقــة العربية، مبا يف ذلك االســتدامة، إىل 
انخفــاض بنســبة 96 باملائــة يف التكاليــف الصحية املرتبطــة بالنظام 

الغــذايئ وفقــاً لالســتهالك الحــايل وإىل انخفاض يراوح من 34 إىل 
77 باملائــة يف التكاليــف االجتامعيــة املرتبطــة بالنظام الغذايئ، أي 

التكلفــة الناجمــة عــن انبعاثات غــازات الدفيئة يف عام 2030. 
وبالتــايل، فــإن التحول إىل نظــم غذائية صحية ســيحقق وفورات 

كبــرية ميكن اســتثامرها اآلن لخفــض تكلفــة األطعمة املغذية.

إن امتــالك القــدرة عىل الصمــود بطريقة تدعــم تبني نظم  	
غذائيــة صحيــة ومســتدامة يف جميع أنحــاء املنطقة أمر رضوري 

للقضــاء عــىل الجوع وتحقيــق األمن الغذايئ وتحســن التغذية. 
ويعــد التحليــل الدقيــق للروابــط املعقدة بــن األنظمة وآثارها عىل 

األمــن الغــذايئ والتغذيــة أمراً بالغ األهميــة لتنفيــذ مجموعة من 
السياســات الداعمــة لنظم غذائيــة مقاومــة للصدمات والتحرك 
نحــو إيجــاد أنظمــة غذائيــة صحية تكون يف متنــاول الجميع يف 

املنطقــة العربية.
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يف عــام 2015، أقــر العــامل مجموعة من األهــداف اإلمنائية الرامية 
إىل ضــامن مســتقبل أفضل وأكرث اســتدامة للجميــع. ويدعو الهدف 

الثــاين مــن أهداف التنميــة املســتدامة إىل القضاء عىل الجوع 
وتحقيــق األمــن الغذايئ وتحســن التغذية وتعزيز الزراعة املســتدامة 

بحلــول عــام 2030. ولكن بعد مــي ثلث املدة املحــددة لتحقيق 
هــذا الهــدف ويف ضــوء االتجاهات الراهنــة، يبدو أنه من غري 

املرجــح أن تنجــح منطقة الرشق األدىن وشــامل إفريقيــا يف تحقيق 
املقصديــن املدرجــن تحــت الهدف الثاين من أهــداف التنمية 

املســتدامة.1وال يقتــر األمر عــىل ابتعاد الكثري مــن البلدان عن 
املســار الصحيــح لتحقيــق هذه األهداف، بــل إن الكثري من املؤرشات 

تســري يف االتجــاه املعاكــس ملــا ينبغي أن تكــون عليه إذا ما أريد 
تحقيــق املقاصد. 

يســلط الجــزء األول مــن تقرير »نظــرة إقليميــة عامة حول حالة 
األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف منطقة الرشق األدىن وشــامل إفريقيا« 

الضــوء عــىل أحــدث التقديرات املتاحــة للمؤرشات ذات الصلة 
بالهــدف الثــاين مــن أهداف التنمية املســتدامة، ويســعى إىل تقييم 

مــا إذا كانــت الدول العربية تســري حالياً عىل املســار الصحيح 
لتحقيــق املقاصــد القطريــة املندرجــة تحت الهــدف. ويناقش الجزء 
األول )1.أ( مــن هــذا التقرير مســتوى التقدم املحرز نحــو تحقيق 

مقاصــد الهــدف الثــاين من أهداف التنمية املســتدامة بشــأن القضاء 
عــىل الجــوع وانعدام األمــن الغذايئ، بينــام يتناول الجزء )2.ب( 

مســتوى التقــدم املحرز نحــو تحقيق األهــداف العاملية ذات الصلة 
بتحســن التغذيــة، مبــا يف ذلك مقاصــد أهداف التنمية املســتدامة 
واألهــداف التــي وضعتهــا جمعية الصحــة العاملية يف عامي 2012 

و2013. وقد جرى تســليط الضوء بشــكل مكثف عىل بعض أســباب 

1 تضم المنطقة العربية في هذا التقرير 22 دولة عضواً في جامعة الدول العربية وهي: الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، 

ُعمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اإلمارات، اليمن. 

2 جمعية الصحة العالمية هي الهيئة المسؤولة عن صنع القرارات ووضع السياسات في منظمة الصحة العالمية وتتألف من بعثات جميع الدول األعضاء في المنظمة وتجتمع سنوياً في 

جنيف في سويسرا. في عام 2012، أقرت جمعية الصحة العالمية خطة تنفيذ شاملة بشأن تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال، وكذلك خطة عمل عالمية للوقاية من األمراض غير المعدية 

ومكافحتها في عام 2013.

عــدم إحــراز تقدم نحو تحقيــق أهداف التنمية املســتدامة ذات 
الصلــة بالقضــاء عىل الجوع وســوء التغذية يف اإلصدارات الســابقة 

مــن تقريــر »نظــرة إقليمية عامــة حول حالة األمن الغــذايئ والتغذية 
يف الــرشق األدىن وشــامل أفريقيــا« لألعوام )مكتب الفــاو اإلقليمي 

يف الرشق األدىن وشــامل أفريقيا، 2016، 2017، 2018، 2019(. 
ويناقــش الجــزء )1.ج( األهداف يف ســياق املعلومات املقدمة يف 

الجزأيــن »1.أ« و«1.ب« حــول مســتوى التقدم املحرز نحــو تحقيق 
مقاصــد الهــدف الثــاين من أهداف التنمية املســتدامة بشــأن القضاء 

عىل الجوع وتحســن األمن الغــذايئ والتغذية.

ومــن أجــل رصد مســتوى تنفيــذ الهدف الثاين من أهــداف التنمية 
املســتدامة، حــددت خطــة التنمية املســتدامة لعام 2030 )أهداف 
التنميــة املســتدامة لألمــم املتحدة، 2015( أربعــة مؤرشات لقياس 

مســتوى اإلنجــاز )جــدول 1(. ويندرج تحــت املقصدين األول والثاين 
لهــدف التنمية املســتدامة الثاين بشــأن القضــاء عىل الجوع مؤرشان 

لــكل منهــام ميكــن من خاللهــام الحكم عىل مــدى تحقيق ذلك 
املقصــد بحلــول 2030. باإلضافــة إىل ذلك، وضعــت جمعية الصحة 
العامليــة أهدافــاً وســيطة لعام 2025 بشــأن التغذية واألمراض غري 
املعديــة، واملدرجــة يف خطتي عمل بشــأن تغذيــة األمهات والرضع 

وصغــار األطفــال. )منظمــة الصحة العامليــة، 2012( والوقاية من 
األمــراض غري املعديــة ومكافحتهــا )منظمة الصحــة العاملية، 2013(2. 

آخر اتجاهات الجوع 
وانعدام األمن الغذائي 

وسوء التغذية 
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اجلدول 1.
هدف التنمية املستدامة الثاين وأهداف مجعية الصحة العاملية )املؤشرات واملقاصد(

املقصد والسنةاملؤرشاتاملقاصد

املقصد األول 
لهدف التنمية 

املستدامة الثاين 
)2.1(

القضاء عىل الجوع وكفالة حصول الجميع، 

وال سيام الفقراء والفئات الضعيفة، مبن فيهم 

الرّضع، عىل ما يكفيهم من الغذاء املأمون 

واملغّذي طوال العام، بحلول عام 2030.

2.1.1 انتشار نقص التغذية
القضاء عىل انتشار نقص التغذية إىل ما دون 2.5 باملائة 

بحلول 2030

2.1.2 معدل انتشار انعدام األمن الغذايئ املتوسط أو الحاد بن 

السكان وفقاً ملقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ  

القضاء عىل انعدام األمن الغذايئ املتوسط أو الحاد بحلول 

2030

املقصد الثاين 
لهدف التنمية 

املستدامة الثاين 
)2.2(

القضاء عىل جميع أشكال سوء التغذية، 

مبا يف ذلك تحقيق األهداف املتفق عليها 

دولياً بحلول عام 2025 بشأن التقزم والهزال 

لدى األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة 

االحتياجات التغذوية للمراهقات والحوامل 

واملرضعات وكبار السن بحلول عام 2030.

القضاء عىل التقزم بحلول 2.2.12030 انتشار التقزم بن األطفال دون سن الخامسة 

2.2.2 انتشار سوء التغذية بن األطفال دون سن الخامسة 

)الهزال وزيادة الوزن(

القضاء عىل سوء التغذية بن األطفال دون سن الخامسة 

)الهزال وزيادة الوزن( بحلول 2030

أهداف جمعية 
الصحة العاملية 
بشأن التغذية 
واألمراض غري 

املعدية

أهداف جمعية الصحة العاملية بشأن التغذية*

انتشار التقزم بن األطفال دون سن الخامسة
تقليل نسبة عدد األطفال ممن يعانون من التقزم مبقدار 

40 باملائة بحلول 2025

انتشار فقر الدم بن النساء يف سن اإلنجاب
تقليل انتشار فقر الدم بن النساء يف سن اإلنجاب بنسبة 

50 باملائة بحلول 2025

انتشار زيادة الوزن بن األطفال دون سن الخامسة 
وقف أي زيادة يف عدد األطفال ممن يعانون من زيادة 

الوزن بحلول 2025

معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة يف األشهر الستة األوىل بعد 

الوالدة

زيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة يف األشهر الستة 

األوىل بعد الوالدة بنسبة 50 باملائة عىل األقل بحلول 

2025

انتشار الهزال بن األطفال دون سن الخامسة
تقليل أو تثبيت نسبة األطفال ممن يعانون من الهزال 

عند مستوى 5 باملائة بحلول 2025

أهداف جمعية الصحة العاملية بشأن األمراض 

غري املعدية*
وقف الزيادة يف انتشار السمنة بن البالغن بحلول 2025انتشار السمنة بن البالغن

*من بن أهداف التغذية الخاصة بجمعية الصحة العاملية، ال يأخذ هذا التقرير يف االعتبار انخفاض الوزن عند الوالدة )خفض بنسبة 30باملائة(. ومن بن أهداف الجمعية بشأن األمراض غري املعدية، ال 
ينظر التقرير إال يف السمنة فقط. 

املصدر: أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة، 2015، منظمة الصحة العاملية، 2012، 2013. 
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يحلــل هذا املنشــور مقصــدي الهدف الثاين من أهــداف التنمية 
املســتدامة اللذيــن يركــزان عىل القضاء الجوع )املقصد 2.1( وســوء 

التغذيــة )الهــدف 2.2(، باإلضافــة إىل أهداف مختــارة لجمعية 
الصحــة العامليــة بشــأن التغذية واألمراض غــري املعدية )جدول 1(. 

منظمــة األغذيــة والزراعة لألمــم املتحدة )الفاو( هــي الجهة الراعية 
للمقصــد 2.1 بشــأن القضــاء عىل الجــوع وانعدام األمن الغذايئ 
وهــي مســؤولة عــن قياس ورصد ونرش املــؤرشات املتعلقة مبدى 

تحقيــق هــذا املقصــد. ويعد املؤرش 2.1.1 )املــؤرش األول للمقصد 
األول لهــدف التنميــة املســتدامة الثــاين( هو املقيــاس التقليدي الذي 
تســتخدمه الفــاو لقيــاس معدل انتشــار نقــص التغذية، يف حن يقوم 
املــؤرش 2.1.2 عــىل مؤرش جديد نســبياً قائم عىل املســح يقيس مدى 

انتشــار انعدام األمن الغذايئ املتوســط أو الحاد بن الســكان هو 
مقيــاس املعانــاة من انعدام األمــن الغذايئ )صندوق 1(.

يتــم قيــاس املقصــد األول لهــدف التنميــة املســتدامة الثــاين من خالل مؤرشيــن مســتقلن للجوع وانعدام األمن الغذايئ هام: مؤرش انتشــار نقــص التغذية 

ومــؤرش انتشــار انعــدام األمــن الغــذايئ املقاســان من خــالل مقياس املعاناة من انعــدام األمن الغذايئ. ويقيس مؤرش انتشــار نقــص التغذية النســبة املئوية 

للســكان الذيــن يعانــون مــن الحرمــان مــن الســعرات الحرارية بناًء عــىل بيانات من كشــوفات ميزانيات األغذيــة وغريها من املعلومــات. يف حن إن مقياس 

املعانــاة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ هــو مؤرش قائم عىل املســح يقيس انتشــار انعدام األمن الغــذايئ ويعتمد عىل إجابات عىل أســئلة تتصــل مبحدودية القدرة 

عــىل الحصول عىل الغذاء. 

مــؤرش انتشــار نقــص التغذيــة هــو املؤرش الذي تســتخدمه الفاو لرصــد الجوع باســتخدام بيانات مجمعــة عن األغذية املتاحة لالســتهالك البرشي مــن ميزانيات 

الغــذاء الُقطريــة وعــن اســتهالك األغذيــة مــن خالل املســوحات. ويقارن املؤرش بن توزيع متوســط اســتهالك الطاقة الغذائيــة اليومي لــكل بلد وبن توزيع 

احتياجــات الطاقــة الغذائيــة. وينتــج هــذا املــؤرش تقديراً للنســبة املئوية لألفــراد يف املجموعــة املرجعية الذين يعانــون الحرمان من الســعرات الحرارية. 

وهنــا يجــب التنويــه أنــه ال ينبغــي مقارنــة سلســلة مؤرش انتشــار نقــص التغذية لعام 2020 بتلك املنشــورة ســابقاً ألن منظمــة األغذية والزراعة تنتج سلســلة 

جديــدة كل عــام تتضمــن يف الغالب تحســينات يف املنهجيــة والبيانات.

لحســاب تقديــر ملــدى انتشــار نقــص التغذيــة يف مجموعة ســكانية يف أي بلد معن، فــإن التوزيع االحتاميل ملســتويات االســتهالك املعتاد للطاقــة الغذائية 

)DEC( )املقــاس بالكيلــو كالــوري للفــرد يف اليــوم( للفــرد الطبيعــي يتــم منذجته كدالة كثافــة احتاملية حدوديــة  f)x(. ويتم الحصول عىل املــؤرش باعتباره 

.3)MDER( أقل من الحــد األدىن ملتطلبات الطاقــة الغذائية )x( االحتــامل الراكمــي بــأن االســتهالك املعتــاد للطاقــة الغذائية

بالنســبة لتقريــر "حالــة األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف العــامل لعام 2020"، وضعت الفاو تقديرات ملســتويات انتشــار نقــص التغذية يف املنطقــة والعامل حتى 

2028-2030. وتــم القيــام بذلــك بنــاًء عــىل تقديــرات منفصلــة للمعلامت األساســية لنموذج االحتاملية حتــى 2028-2030 - الحــد األدىن ملتطلبات الطاقة 

الغذائيــة، واســتهالك الطاقــة الغذائية، ومعامــل التغيري. 

إن قيــاس انتشــار انعــدام األمــن الغــذايئ الناجــم عــن قلة املال أو غريها مــن املوارد من خالل مقيــاس املعاناة من انعدام األمــن الغذايئ هو تقديــر إلمكانية 

حصــول الفــرد أو األرسة عــىل الغــذاء. ويقــوم تصنيــف حــدة انعدام األمن الغذايئ عــىل بيانات مســحية يتم جمعها باســتخدام مجموعة من مثانية أســئلة تشــري 

إىل الظــروف والتجــارب املرتبطــة عــادًة مبحدوديــة القــدرة عــىل الحصول عــىل الغذاء. وبناًء عــىل إجاباتهم عىل هذه األســئلة، يتم وضع األفراد أو األرس 

3 يقوم تقدير انتشار نقص التغذية على المعادلة التالية: )PoU = ∫x<MDER f)x|θ(dx( ويعني الرمز θ متجه من المعلمات التي تميز دالة كثافة االحتمال. ويُفترض أن يكون التوزيع 

.)CV( ومعامل االختالف ،)DEC( لوغاريتمياً عادياً، وبالتالي يتم وصفه بالكامل بواسطة معلمتين فقط: متوسط استهالك الطاقة الغذائية

اإلطار  1
املؤشران الرئيسيان هلدف التنمية املستدامة الثاين بشأن القضاء على 

اجلوع وحتقيق األمن الغذائي
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يف واحــدة مــن ثــالث مجموعــات: آمــن غذائيــاً، أو يعاين من انعدام األمن الغذايئ بشــكل بســيط، أو يعاين مــن انعدام األمن الغذايئ املتوســط، أو يعاين 

مــن انعــدام األمــن الغــذايئ الحاد. وتقود حســابات انتشــار انعدام األمــن الغذايئ إىل فئتن: )1( انعــدام األمن الغذايئ املتوســط إىل الحاد و )2( انعدام 

األمــن الغــذايئ الحــاد. ويعنــي انعــدام األمن الغذايئ املتوســط وجــود حالة من عدم اليقن بشــأن القدرة عــىل الحصول عىل الغذاء، مام يجر األشــخاص عىل 

تقليــل جــودة أو كميــة الطعــام خــالل العــام. كام يشــري إىل حالة من عدم القــدرة عىل الحصول عىل الغذاء بشــكل مســتمر، وانخفاض جــودة النظام الغذايئ 

ومــا يرتــب عــىل ذلــك مــن عواقب ســلبية عــىل التغذية والصحة. ومــن املحتمل أن يكون األشــخاص الذين يعانون مــن انعدام األمن الغــذايئ الحاد قد نفد 

الطعــام لديهــم، وعانــوا مــن الجوع، ويف أســوء الظروف، قضوا أيامــاً دون طعام، ما يعــرض صحتهم وحياتهــم ملخاطر جمة.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة واإلطار الدويل للتنمية الزراعية واليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية، 2020.

1.1 التقدم حنو حتقيق 
مقاصد هدف التنمية 

املستدامة الثاين )القضاء 
على اجلوع وانعدام األمن 

الغذائي(
يدعــو املقصــد األول لهــدف التنمية املســتدامة الثاين إىل القضاء 

عــىل الجــوع وانعدام األمن الغذايئ ويتــم تقييمه باســتخدام مؤرشي 
منظمــة األغذيــة والزراعة بشــأن الجــوع وانعدام األمن الغذايئ: 

مــؤرش انتشــار نقــص التغذية ومؤرش انتشــار انعدام األمن الغذايئ 
عــىل أســاس مقيــاس املعاناة من انعدام األمــن الغذايئ. ووفقاً 

للمــؤرشات الحالية، يظهر أن متوســط انتشــار نقــص التغذية يف 
املنطقــة يتجــه حاليــاً نحو االرتفــاع، مام يعنــي أن املنطقة ككل 

لــن تحقــق هذا املقصد بشــأن القضاء عىل الجــوع. كام يتجه 
مــؤرشا منظمــة األغذيــة والزراعة بشــأن انعدام األمن الغذايئ يف 

املنطقــة أيضــاً نحــو االرتفاع عــىل الرغم من أن الفرة 2019-2017 
شــهدت توقفــاً يف هــذا االرتفاع، حيــث انخفضت مؤرشات انعدام 

األمــن الغذايئ »الحاد« و«املتوســط إىل الحــاد« يف املنطقة. وال 

4 يتم تحديد البلدان الواقعة وغير الواقعة في نزاعات على أساس بيانات مركز السالم النظامي حول الحلقات الرئيسية للعنف السياسي، 2012-2018. ولتصنيف الدول إلى دول تشهد نزاعات 

وأخرى ال تشهد نزاعات، فقد تم وضع خط فاصل حده األدنى عشرة حلقات من العنف األهلي والداخلي. وتندرج ست دول في المنطقة في فئة الدول الواقعة في نزاعات وهي: العراق وليبيا 

.)https://www.systemicpeace.org/inscrdata.html( والصومال والسودان وسوريا واليمن

ميكــن القــول مــا إذا كان هذا األمر يشــري إىل اتجاه جديد أو فرة 
هــدوء مؤقتــة. األمر املؤكد هو أنــه، بناًء عىل االتجاهــات الحالية، 

ســيتطلب األمــر عكــس هذه االتجاهــات يف كل من مؤرشات الجوع 
وانعــدام األمــن الغذايئ يف املنطقــة لتحقيــق املقصد األول لهدف 

التنميــة املســتدامة الثاين. 

املؤشر 2.1.1 انتشار نقص التغذية

منــذ 2000-2002 عــىل األقل، كان هنــاك انخفاض متواصل يف 
معــدل انتشــار نقص التغذيــة يف البلــدان العربية. وتوقف هذا 

االتجــاه النــزويل يف 2014-2016، وبعد ذلك عــاود املؤرش ارتفاعه. 
يوضــح الشــكل 1 أســباب االنخفاض واالرتفاع. ويظهــر أن يف املنطقة 

العربيــة فجــوة واســعة يف انتشــار الجوع بن البلــدان التي تعاين 
مــن نزاعــات وتلــك التي ال تشــهد أي نزاعات.4وقد تراوح معدل 

انتشــار نقــص التغذيــة يف البلــدان التي تعــاين من نزاعات من 5 إىل 
8 باملائــة منــذ 2000-2002 واتجه نحــو االنخفاض مبرور الوقت. 

وميثــل هذا املســتوى من نقــص التغذية مــن ضعفن إىل ثالثة 
أضعاف املســتوى املســجل يف معظــم البلدان املتقدمــة حيث يكون 

انتشــار نقــص التغذيــة أقل من 2.5 باملائــة. كام كان الجوع يف 
البلــدان التــي تعــاين من نزاعات أعــىل بكثري من مســتواه يف البلدان 

التــي ال تشــهد أي نزاعــات، حيث تــراوح من 24 إىل 30 باملائة 
)الشــكل 1، املحــور األيــرس(، واتجه أيضاً نحــو االنخفاض حتى 

2014-2016 قبــل أن يعــاود االرتفاع مجدداً. 

اإلطار  1. )تابع(

اإلطار  1
املؤشران الرئيسيان هلدف التنمية املستدامة الثاين بشأن القضاء على 
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يُظهــر الجــدول 2 البيانــات التي يقــوم عليها الشــكل 1 حيث يتجه 
متوســط انتشــار نقــص التغذية نحــو االنخفاض حتى 2016-2014 

ثــم يرتفــع بعــد ذلك. كان هــذا النمط مدفوعــاً باالتجاه املالحظ يف 
البلــدان التــي تشــهد نزاعات، والــذي انخفض خالل الفرة 2013-

2015 وارتفــع بعــد ذلــك، والسلســلة الخاصة بالبلدان التي ال تشــهد 

نزاعــات والتــي تراجعت أيضاً خــالل الفرة 2014-2016 وظلت 
ثابتــة بعــد ذلك. وميثل االتجاه الصعودي يف هذه السلســلة األســاس 

الــذي بنــت عليــه الفاو توقعاتها بزيادة انتشــار نقــص التغذية يف 
 .2030-2028

إن متوســط انتشــار نقــص التغذيــة يف املنطقة كام يف الشــكل 1 هو 
متوســط مرجــح مــن حيث عدد الســكان يف الفئتــن: البلدان التي 

تشــهد نزاعــات والبلدان التي ال تشــهد أي نزاعات. وبلغ متوســط 
انتشــار نقــص التغذيــة 12.2 باملائة يف 2017-2019، بزيــادة طفيفة 

عــن الفــرة 2014-2016. ويعود ســبب االرتفاع يف هذا املؤرش 
بشــكل حــري تقريباً إىل زيادة انتشــار نقــص التغذية يف بلدان 

عربيــة تعــاين مــن نزاعات. كام يبن الشــكل 1 توقعات الفاو بشــأن 
انتشــار نقــص التغذيــة يف املنطقــة العربية، ويف البلدان التي تشــهد 

نزاعــات والبلدان ال تشــهد نزاعــات بناًء عىل االتجاهــات الحالية. 

ومــن املتوقــع أن ترتفــع املؤرشات الثالثــة حتى عام 2030 يف ضوء 
ارتفــاع معــدل االنتشــار يف البلدان التي تشــهد نزاعات من 25 إىل 

30 باملائة.يتــم قيــاس التقدم نحــو تحقيــق املقصد األول للهدف 
الثــاين مــن أهداف التنمية املســتدامة، بشــأن إنهاء الجوع وضامن 

األمــن الغــذايئ من خالل مؤرشين من مــؤرشات الجوع وانعدام 
األمــن الغــذايئ هام: معدل انتشــار نقص التغذية ومعدل انتشــار 
انعــدام األمــن الغذايئ، كام يتم قياســه من خــالل مقياس تجربة 

انعــدام األمن الغذايئ. 

الشكل 1
انتشار نقص التغذية يف املنطقة العربية من 2000-2002 إىل 2017-

2019 والتوقعات حىت 2030-2028

مالحظة: يشمل اإلجاميل الخاص بالبلدان التي تعاين حالياً من نزاعات ستة بلدان وهي: العراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. بينام يشمل اإلجاميل الخاص بالبلدان التي ال تعاين من نزاعات 
16 دولة يف املنطقة العربية كام يف املالحظة عىل الجدول 2. املصدر: فاوستات، 2020.
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بالعــودة إىل التقديــرات الخاصــة بكل دولــة يف الجدول 2، يوجد 
حاليــاً 22 دولــة يف املنطقــة، ال يتوفر بيانــات موثوقة عن ما 

يقــرب مــن نصفهــا )9 بلدان(. ومن األســباب الرئيســية لعدم توفر 
البيانــات هــو الطبيعــة املمتــدة للنزاعات والصعوبــات املاثلة أمام 
وضــع تقديــرات موثوقــة لنقص التغذيــة باســتخدام بيانات ما قبل 

النــزاع حــول توزيع الدخل أو اســتهالك الغــذاء )ليبيا، الصومال، 
ســوريا، اليمــن(. وتشــمل قامئة البلدان األخــرى التي ال تتوفر 

عنهــا بيانــات مزيجاً مــن البلدان ذات الدخل املرتفــع )البحرين 
وقطــر( والبلــدان منخفضة ومتوســطة الدخل )جــزر القمر، جيبويت، 

فلســطن(. وبحســب التقديــرات الــواردة يف الجدول 2، يظهر أن 
هنــاك انخفاضــاً يف معــدل انتشــار نقــص التغذية يف 9 من أصل 13 

دولــة مدرجــة. ومن بن جميــع البلدان التي تشــهد نزاعات، كان 

العــراق والســودان هــام البلدان الوحيدان اللــذان اعترت الفاو أن 
بياناتهــام موثوقــة بدرجــة كافية لوضع تقديرات ملســتوى انتشــار 

نقــص التغذيــة فيهــام، حيث أظهــر البلدان انخفاضــاً خالل الفرتن 
2014-2016 و2015-2017 عــىل التــوايل. أما بالنســبة للبلدان 

األخــرى التــي يتصاعد فيها حالياً مســتوى انتشــار نقــص التغذية، 
فتشــمل القامئــة موريتانيــا واملغرب واإلمــارات العربية املتحدة. 

مــن بــن البلــدان التي ال تشــهد نزاعات، تُظهر مر، األكر ســكاناً 
يف املنطقــة، اتجاهــاً يشــري إىل تراجع انتشــار نقــص التغذية حتى 
2015-2017، يليــه حالــة مــن الثبات. ونظراً لحجم ســكانها )36 

باملائــة مــن إجاميل ســكان البلــدان التي ال تشــهد نزاعات حتى عام 
2020(، كان لالتجــاه الســائد يف مــر تأثري كبري عــىل االتجاه العام 

 .)UNDESA, 2020( للبلــدان التي ال تشــهد نزاعات

اجلدول 2.
انتشار نقص التغذية يف املنطقة العربية والتصنيفات الفرعية للفرتات 2009/2007 - 

2019/2017 وتوقعات 2030/2028
09–200711–200913–201115–201316–201417–201518–2016*19–2017**2030–2028

13.713.112.711.911.712.112.212.214.5إجاميل الدول العربية

التصنيفات الفرعية للدول العربية

البلدان التي 

تشهد نزاعاتأ
26.725.625.224.024.124.725.025.230.0

البلدان التي 

ال تشهد نزاعاتب
6.46.15.85.35.15.25.35.28.2

البلدان التي تتوفر عنها بيانات موثوقة

5.64.53.53.33.33.23.12.8الجزائر

5.75.45.24.84.84.74.74.7مرص

25.021.921.822.722.724.024.023.7العراق

6.77.28.69.09.08.68.78.5األردن

>2.5>2.5>2.5>2.5>2.5>2.5>2.5>2.5الكويت

9.510.3159.39.36.26.25.7لبنان

7.47.47.17.97.910.811.711.9موريتانيا

5.75.64.94.14.13.84.04.3املغرب

9.89.27.36.96.98.18.27.8ُعامن

5.565.54.94.94.84.84.8السعودية

20.221.819.913.313.311.912.212.4السودان

>2.5>2.5>3.93.53.22.72.72.5تونس

8.26.44.53.03.02.83.03.1اإلمارات

مالحظات: *توقعات. ال تتوفر بيانات موثوقة للبلدان األخرى. تشمل املجاميع تقديرات للبلدان التي ال تتوافر عنها بيانات: أ. العراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن؛ ب. الجزائر والبحرين 
وجزر القمر وجيبويت ومر واألردن والكويت ولبنان وموريتانيا واملغرب وُعامن وفلسطن وقطر والسعودية وتونس واإلمارات العربية املتحدة.

**التوقعات حتى عام 2030 ال تعكس األثر املحتمل لجائحة كوفيد-19. 

 ./http://www.fao.org/publications/sofi/2020/ar املصدر: فاوستات، 2020. توقعات 2028-30 مأخوذة من أداة عرض انتشار سوء التغذية
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اجلدول 3.
عدد ممن يعانون من نقص التغذية يف املنطقة العربية والتصنيفات الفرعية، 2009/2007 

- 2019/2017 وتوقعات 2030/2028 )األرقام باملليون(   
2007-20052009-20072011-20092013-20112015-20132017-20152018-2016*2019-2017**2030-2028

إجاميل الدول 
45.646.446.547.146.248.750.351.475.3العربية

التصنيفات الفرعية للدول العربية

البلدان التي 
31.832.432.533.232.935.136.237.159.1تشهد نزاعاتأ

البلدان التي ال 
13.914.014.013.913.313.714.114.316.1تشهد نزاعاتب

البلدان التي تتوفر عنها بيانات موثوقة

2.221.61.31.31.31.31.2الجزائر

4.74.54.54.54.34.54.64.6مرص

6.97.16.577.88.899.1العراق

0.30.40.50.70.80.80.80.9األردن

الكويت
ال يتوفر 

بيانات
ال يتوفر 

بيانات
ال يتوفر 

بيانات
ال يتوفر 

بيانات
ال يتوفر بياناتال يتوفر بيانات

ال يتوفر 
بيانات

ال يتوفر بيانات

0.50.50.50.80.60.40.40.4لبنان

0.30.20.30.30.30.50.50.5موريتانيا

1.81.81.81.61.41.31.41.6املغرب

0.30.30.30.30.30.40.40.4ُعامن

1.11.41.61.61.51.51.61.6السعودية

6.56.77.57.25.14.855.2السودان

ال يتوفر بيانات0.40.40.40.30.3تونس
ال يتوفر 

بيانات
ال يتوفر بيانات

اإلمارات العربية 
املتحدة

0.50.60.50.40.30.30.30.3

توقعات. ال تتوفر بيانات موثوقة للبلدان األخرى. تشمل املجاميع تقديرات للبلدان التي ال تتوافر عنها بيانات: أ. العراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن؛ ب. الجزائر والبحرين وجزر القمر 
وجيبويت ومر واألردن والكويت ولبنان وموريتانيا واملغرب وُعامن وفلسطن وقطر والسعودية وتونس واإلمارات العربية املتحدة.

**التوقعات حتى عام 2030 ال تعكس األثر املحتمل لجائحة كوفيد-19.

./http://www.fao.org/publications/sofi/2020/ar املصدر: فاوستات، 2020. توقعات 2028-30 مأخوذة من أداة عرض انتشار سوء التغذية

يتزايــد العــدد املطلــق ملن يعانون مــن نقص التغذيــة يف املنطقة 
العربيــة بشــكل مطــرد منذ 2017-2015، ومن املتوقع أن يســتمر 

هــذا االتجــاه يف املســتقبل )الجدول 3( من 51 مليون شــخصاً خالل 

الفــرة 2019-2017 إىل 75 مليــون بحلول 2030-2028، حيت 
ســجل 92 باملائــة من الزيادة خــالل الفرة 2019-2017 يف البلدان 

التي تشــهد نزاعات.  
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1.2 املؤشر 2.1.2 معدل انتشار انعدام األمن 
الغذائي املتوسط أو احلاد بني السكان بناًء 

على مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي

يُظهر متوســط انتشــار انعدام األمــن الغذايئ يف املنطقــة العربية 
اســتناداً إىل مقيــاس املعانــاة مــن انعدام األمن الغذايئ منطاً مشــابهاً 
لذلــك املالحــظ يف انتشــار نقــص التغذية، حيث شــهد ارتفاعاً خالل 

الفــرة 2014-2016، تــاله انخفاض طفيــف )الجدول 4(. يف البلدان 

التــي تعــاين من نزاعات، ارتفــع معدل انتشــار انعدام األمن الغذايئ 
الحــاد واملتوســط إىل الحــاد يف كل عام خالل الفرة 2016-2014. 
وأمــا يف البلــدان التي ال تشــهد أي نزاعات، ارتفع معدل انتشــار 
انعــدام األمن الغــذايئ بعد الفرة 2014-2016 ثــم انخفض بعد 

ذلــك بشــكل طفيــف. وبالتايل، فإن اتجاهــات انعدام األمن الغذايئ 
)الحــاد واملتوســط إىل الحــاد( يف اإلقليــم كانت متســقة تقريباً مع 

اتجاهــات انتشــار نقــص التغذية كام يف الجدول 2.  

اجلدول 4. 
نسبة األشخاص املتأثرين بانعدام التغذية يف املنطقة العربية والتصنيفات الفرعية، 

)%( 2019/2017      2016/2014

متوسط أو حادحاد 

 2016-20142017-20152018-20162019-20172016-20142017-20152018-20162019-2017

11.011.511.711.430.131.832.832.6إجاميل الدول العربية

التصنيفات الفرعية للدول العربية

البلدان التي تشهد 
نزاعات

14.815.916.616.939.241.042.142.8

البلدان التي ال تشهد 
نزاعات

9.09.19.08.425.226.927.827.1

البلدان

13.012.711.49.322.921.519.717.6الجزائر

8.49.08.97.827.833.036.034.2مرص

4.94.94.94.912.612.412.312.3الكويت

11.212.414.316.829.130.933.235.9ليبيا

14.218.722.122.431.637.642.544.8موريتانيا

25.9ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتاملغرب

26.326.3ال تتوفر بياناتال تتوفر بيانات4.44.4ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتفلسطني

9.19.39.19.118.219.420.020.0تونس

13.414.415.416.441.443.946.448.9السودان

ال تتوفر بيانات موثوقة للبلدان األخرى وال توجد تقديرات للبلدان غري املدرجة.

 املصدر: فاوستات، 2020.
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اجلدول 5. 
عدد األشخاص املتأثرين بانعدام التغذية يف املنطقة العربية والتصنيفات الفرعية، 

2016/2014 - 2019/2017 )األرقام باملليون(

متوسط أو حادحاد

2016-20142017-20152018-20162019-20172016-20142017-20152018-20162019-2017

إجاميل الدول 
العربية

43.746.448.147.8119.4128.7135.2137.0

التصنيفات الفرعية للدول العربية

البلدان التي 
تشهد نزاعات 

20.722.624.025.054.658.160.863.2

البلدان التي ال 
تشهد نزاعات

23.023.824.122.964.770.674.373.8

البلدان

5.25.14.73.99.18.78.27.4الجزائر

7.88.58.67.625.731.134.833.6مر

0.20.20.20.20.50.50.50.5الكويت

0.70.80.91.11.92.02.22.4ليبيا

0.60.80.91.01.31.61.82.0موريتانيا

9.3ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتاملغرب

1.31.3ال تتوفر بياناتال تتوفر بيانات0.20.2ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتفلسطن

5.25.86.36.816.117.519.020.4السودان

1.01.11.01.12.02.22.32.3تونس

ال تتوفر بيانات موثوقة للبلدان األخرى وال توجد تقديرات للبلدان غري املدرجة.

املصدر: فاوستات، 2020.

يف الوقــت الــذي بلغ فيه العــدد املطلق ملــن يعانون من انعدام 
األمــن الغــذايئ الحاد ذروته خــالل الفرة 2016-18 وانخفض يف 

الفرة 2017-2019 )الجدول 5(، ظل شــك األفراد بشــأن قدرتهم 

عــىل الحصــول عــىل الغذاء يتصاعــد يف املنطقة. كام يســتمر عدد 
األشــخاص الذيــن يعانــون من انعدام األمن الغذايئ املتوســط أو 

باالزدياد.  الحاد 
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1.2 مستوى التقدم حنو 
حتقيق أهداف التغذية 

العاملية

يعــرض هذا القســم أحدث التقديرات ملســتوى التقــدم املحرز نحو 
تحقيــق أهــداف التغذيــة العامليــة التالية: أ( املقصــد الثاين لهدف 

التنمية املســتدامة الثاين بشــأن القضاء عىل جميع أشــكال ســوء 
التغذيــة، والــذي يجــب تحقيقــه بحلول عام 2030؛ ب( األهداف 

املتعلقــة بتغذيــة األمهــات والرضع وصغار األطفــال التي يتعن 
تحقيقهــا بحلــول عــام 2025، والتي أقرتهــا جمعية الصحــة العاملية 

يف عــام 2012؛ ج( أهــداف األمراض غري املعديــة التي يتعن 
تحقيقهــا بحلــول عــام 2025، والتي أقرتهــا جمعية الصحــة العاملية 

يف عــام 2013. يف الوقــت الذي كان يتوقــع فيه مبدئيــاً تحقيق 
أهــداف جمعيــة الصحــة العاملية لعــام 2012 بحلول عام 2025، 
فقــد تــم تعديل بعضهــا ومتديدها حتى عــام 2030 لتتامىش مع 

أجنــدة أهــداف التنمية املســتدامة لعام 5.2030 

يــرد تحليــل لالتجــاه فقط ألهداف مختــارة لجمعية الصحــة العاملية 
كــام هــو موضح يف الجدول 1 أعاله.

املؤشران 2.2.1 و2.2.2 بشأن سوء تغذية 
األطفال

يوضــح الجــدول 6 أحــدث التقديرات املتوفرة حول حالة ســوء 
التغذيــة بــن األطفال دون ســن الخامســة يف املنطقــة العربية والتي 

صــدرت عن الفريق املشــرك بن الــوكاالت يف اليونيســف ومنظمة 
 ،)UNICEF-WHO-WB, 2020( الصحــة العامليــة والبنك الدويل

5 تشمل أهداف التغذية العالمية التي يتعين تحقيقها بحلول عام 2030 ما يلي: تقليل انتشار تقزم األطفال دون سن 5 بنسبة 50 بالمائة؛ تقليل انتشار فقر الدم لدى النساء في سن اإلنجاب 

بنسبة 50 بالمائة؛ تقليل انتشار انخفاض الوزن عند الوالدة بنسبة 30 بالمائة؛ تقليل انتشار زيادة الوزن لدى األطفال إلى أقل من 3 بالمائة؛ رفع معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة بنسبة 70 

بالمائة على األقل؛ تقليل انتشار الهزال إلى أقل من 3 بالمائة.

  

وكذلــك مســتوى خطورة األمر بوصفه مســألة صحة عامة حســب 
تقديــرات منظمــة الصحــة العاملية. ينقســم الجدول إىل جزأين، 

يعكســان ســنة جمــع البيانات، قبــل عام 2010 وبعده. ومن 
املحتمــل أن تكــون التقديــرات القدميــة يف الجدول 6 قد تغريت 

وبالتــايل فهــي أقــل موثوقية إذا مــا نظر إليهــا بوصفها مؤرشاً عىل 
الوضــع الحايل لســوء تغذية األطفــال. ويحدد اإلطار 2 ويرسد 

بعــض نتائــج مؤرشات الحالة التغذوية الرئيســية لألطفال دون ســن 
لخامسة. ا

اســتناداً إىل تصنيــف منظمــة الصحة العاملية لشــدة ســوء التغذية 
باعتبارهــا مشــكلة صحــة عامة، فإن الــدول العربية تعاين من 

مســتويات عالية نســبياً من التقزم ومســتويات متوســطة من زيادة 
الــوزن بن األطفال دون ســن الخامســة. وكام هــو متوقع، تظهر 

البلــدان التــي تعــاين من نزاعات مســتويات عالية من نقــص التغذية 
)التقــزم والهــزال(، بينــام تظهــر البلدان التي ال تشــهد أي نزاعات 

مســتويات عالية من انتشــار زيادة الوزن ومســتويات متوســطة من 
نقــص التغذيــة. كــام إن هناك مؤرشات تدل عــىل أن بعض البلدان 
يف املنطقــة )جــزر القمر ومــر وليبيا وســوريا( باتت ترزح تحت 
»عــبء مــزدوج« يتمثل بســوء التغذية وارتفاع مســتويات التقزم 
وزيــادة الــوزن. ويبدو أن دوالً أخــرى )العراق واألردن والكويت 

وُعــامن وفلســطن( حققت أداًء جيداً نســبياً فيــام يتعلق مبؤرشات 
كل مــن نقــص التغذيــة وزيادة الوزن. كــام يبدو أن الرابط بن 

مســتوى الدخــل يف البلــدان يف هاتــن الفئتن مــن البلدان ضعيف. 
وتشــمل مجموعــة البلــدان التي تعاين من عــبء مزدوج مزيجاً 

مــن البلــدان ذات الدخل املنخفــض وبلداناً متوســطة الدخل من 
الرشيحــة الدنيــا وبلداناً متوســطة الدخل من الرشيحــة العليا، 
يف حــن تشــمل مجموعــة البلدان ميســورة الدخل نســبياً بلداناً 

متوســطة الدخــل مــن الرشيحة الدنيــا وبلداناً متوســطة الدخل من 
الرشيحــة العليــا وبلدانــاً مرتفعة الدخل.
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اجلدول 6. 
احلالة التغذوية لألطفال يف املنطقة العربية ومستوى أهميتها بوصفها مسألة صحة 

عامة، بيانات آخر عام 

الدولة

األطفال من سن 0 إىل 5 سنوات، مستوى االنتشار، بيانات 
آخر عام

مستوى األهمية كمسألة صحة عامة

سنة البيانات

التقزمزيادة الوزنالهزالالتقزم )%(زيادة الوزن )%(الهزال )%(

2013مرتفعمتوسطمتوسط9.29.922.5إجاميل الدول العربية

التصنيفات الفرعية للدول العربية

2012مرتفع جداًمتوسطمرتفع11.86.630.3البلدان التي تشهد نزاعات

2012متوسطمرتفعمتوسط7.212.416.6البلدان التي ال تشهد نزاعات

البلدان )البيانات بعد 2010(

2012-2013متوسطمرتفعمتدين4.112.411.7الجزائر

2012مرتفع جداًمرتفعمرتفع11.210.631.1جزر القمر

2012مرتفع جداًمتوسطمرتفع جدا21.58.133.5ًجيبويت

2014مرتفعمرتفع جداًمتوسط9.515.722.3مر

2018متوسطمتوسطمتدين3.06.112.6العراق

2012متدينمتدينمتدين جدا2.44.77.8ًاألردن

2017متدينمتوسطمتدين2.55.56.4الكويت

2014مرتفع جداًمرتفع جداًمرتفع10.229.638.1ليبيا

2018مرتفعمتدين جداًمرتفع11.51.522.8موريتانيا

2017-2018متوسطمرتفعمتدين2.610.915.1املغرب

2017متوسطمتدينمتوسط9.34.211.4ُعامن

2014متدينمتوسطمتدين جدا1.28.27.4ًفلسطن

2014متدينمتدينمرتفع جدا16.33.038.2ًالسودان

2018متدينمرتفع جداًمتدين جدا2.117.28.4ًتونس

2013مرتفع جداًمتدينمرتفع جدا16.42.546.4ًاليمن

البلدان )البيانات قبل 2010(

1995متوسطمتوسط6.613.6البحرين

2004متوسطمرتفع جداًمتوسط6.616.716.5لبنان

1995متوسطمرتفعمتدين جدا2.110.411.6ًقطر

2004-2005متدينمتوسطمرتفع11.86.19.3السعودية

2009مرتفعمتدينمرتفع14.33.025.3الصومال

2009-2010مرتفعمرتفع جداًمرتفع11.517.927.9سوريا

.UNICEF-WHO-WB, 2020; WHO, 2010 :املصدر
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يشــري التقــزم إىل أن الطفــل مل يحقــق إمكاناتــه الوراثيــة مــن ناحيــة الطول )Golden, 2009(. ويُعتــر الطفل الذي يكــون طوله أكرث من انحرافــن معيارين 

أقــل مــن معيــار منظمــة الصحــة العامليــة مصابــاً بالتقزم )WHO Multicentre Growth Reference Study Group, 2006(. قد يكون ســبب التقزم 

هــو تأخــر النمــو داخــل الرحــم، وعــدم التغذية الكافيــة املطلوبة لنمــو الرضع وصغار األطفــال، واإلصابة املتكررة بالعــدوى خالل املراحل املبكــرة من الحياة 

)Pendergast and Humphrey, 2014(. يعكــس التقــزم عــادة اآلثــار الراكميــة املســتمرة لســوء التغذية وغريه مــن أوجه العوز، والتي قــد متتد ألجيال 

عــدة وميكــن أن تؤثــر ســلباً عــىل النمــو املعريف والبــدين لألطفال، مام يؤدي إىل ضعف األداء يف املدرســة وانخفاض الدخــل مدى الحياة. 

القيــم الحديــة التــي ميكــن معهــا اعتبــار التقــزم مشــكلة صحة عامــة: أقل من 2.5: منخفض جــداً؛ من 2.5 إىل 10: منخفض؛ من 10 إىل 20: متوســط؛ من 20 

إىل 30: مرتفــع: أكــرث من أو يســاوي 30: مرتفع جداً.

يشــري الهــزال إىل األطفــال الذيــن ال يكتســبون وزنــاً يتوافــق مــع إمكاناتهم الوراثية. فهو يشــري إىل ســوء التغذية الحاد ويزيــد من مخاطر الوفــاة يف الطفولة 

مــن األمــراض املعدية مثل اإلســهال وااللتهاب الرئــوي والحصبة.

القيــم الحديــة التــي ميكــن معهــا اعتبــار الهــزال مشــكلة صحــة عامــة: أقل من 2.5: منخفض جــداً؛ من 2.5 إىل 5: منخفض؛ من 5 إىل 10: متوســط؛ من 10 إىل 

15: مرتفــع: أكــرث من أو يســاوي 15: مرتفع جداً.

يتــم تحديــد مســتوى انتشــار زيــادة الــوزن عنــد األطفال وفقاً ملعايــري منظمة الصحــة العامليــة لنمو األطفال من ناحيــة زيادة الوزن والســمنة عند الرضع 

وصغــار األطفــال حتــى ســن WHO Overweight, 2019( 5(. وترتبــط الزيادة العاملية األخرية يف انتشــار زيادة الــوزن لدى األطفــال بالتغريات التي طرأت 

عــىل النظــم الغذائيــة وزاد معهــا اســتهالك األطعمــة عاليــة التصنيع والتي يرتفع فيها مســتوى الســعرات الحرارية والدهون والســكر، وقلة مامرســة األنشــطة 

لبدنية.  ا

القيــم الحديــة التــي ميكــن معهــا اعتبــار زيــادة الوزن مشــكلة صحة عامــة: أقل من 2.5: منخفض جــداً؛ من 2.5 إىل 5: منخفض؛ من 5 إىل 10: متوســط؛ من 

10 إىل 15: مرتفــع: أكــرث من أو يســاوي 15: مرتفع جداً.

.WHO, 2010; WHO, 2014; WHO overweight, 2019 :املصادر

مــؤرشات جمعيــة الصحــة العاملية بشــأن التغذية واألمراض غري 
املعدية

وضعــت جمعيــة الصحــة العاملية أهدافاً وســيطة محــددة لتغذية 
األمهــات والرضــع وصغار األطفــال )WHO, 2012( والوقاية من 

األمــراض غــري املعديــة ومكافحتها )WHO, 2013( ليتــم تحقيقها 
بحلــول عــام 2025 )الجدول 1(. ويتضمن القســم األخري من 

الجــدول أحدث األرقــام الخاصة بســوء تغذية األطفال. 

ويبــن الجــدول 7 أحــدث التقديرات النتشــار فقر الدم بن 
النســاء يف ســن اإلنجاب، ونســبة األطفال الذين يرضعون رضاعة 

طبيعية خالصة حتى عمر ســتة أشــهر وانتشــار الســمنة لدى 
البالغــن. يتــم قياس انتشــار فقر الدم عىل أنه نســبة النســاء الاليئ 

تــراوح أعمراهــن بن 15 و49 ســنة ممكن يكون مســتوى تركيز 
الهيموجلوبــن )Hb( لديهــن دون املســتوى التــايل: )أقل من 

120جــم/ لــر للنســاء غري الحوامــل واملرضعات؛ أقل من 110 جم/ 
لــر للنســاء الحوامل. تعدل هذه النســب حســب ارتفاع مكان 

العيــش وعــادات التدخن(. ويصاب املــرء باألنيميــا عندما ال تحمل 

اإلطار  2
تعاريف املؤشرات الرئيسية للحالة التغذوية لألطفال دون 

سن اخلامسة والتبعات املرتتبة عليها
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اجلدول 7. 
مؤشرات خمتارة جلمعية الصحة العاملية بشأن تغذية األمهات والرضع واألمراض غري 

املعدية يف املنطقة العربية )أحدث التقديرات(
الرضاعة الطبيعية الخالصة )%(انتشار فقر الدم )%(

انتشار السمنة بني البالغني )النسبة املئوية 
للسكان من 18 سنة فام فوق(، 2016 الدولة

بني النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15 

سنة(، 2016

مستوى األهمية 
كمسألة صحة عامة

بني الرضع يف األشهر 
الستة األوىل من الحياة 

)٪ من األطفال، 6-0 
أشهر(

سنة البيانات

38.727.0متوسط35.1إجاميل الدول العربية

البلدان

25.4201227.4متوسط35.7الجزائر

29.8ال تتوفر بياناتحاد42.0البحرين

11.420127.8متوسط29.3جزر القمر

12.4201213.5متوسط32.7جيبويت

39.5201432.0متوسط28.5مر

25.8201830.4متوسط29.1العراق

25.4201735.5متوسط34.7األردن

37.9ال تتوفر بياناتمتوسط23.8الكويت

32.0ال تتوفر بياناتمتوسط31.2لبنان

32.5ال تتوفر بياناتمتوسط32.5ليبيا

40.33201812.7متوسط37.2موريتانيا

35.0201726.1متوسط36.9املغرب

23.2201727.0متوسط38.2ُعامن

38.12014ال تتوفر بياناتفلسطن

29.3201235.1متوسط27.7قطر

35.4ال تتوفر بياناتحاد42.9السعودية

5.320098.3حاد44.4الصومال

خاليــا الدم الحمراء ما يكفي من األكســجن إىل أنســجة الجســم. 
ويتســم مســتوى انتشــار فقر الدم لدى النســاء يف سن اإلنجاب، 
عنــد النظــر إليــه بوصفه مســألة صحة عامة، بكونه متوســطاً يف 

جميــع أنحــاء املنطقــة باســتثناء مجموعة مــن البلدان ذات الدخل 
املرتفــع )مثــل البحرين واململكــة العربية الســعودية( والبلدان 
منخفضــة الدخــل )مثــل الصومــال واليمن(، حيث يعتر مشــكلة 

صحــة عامة حادة. والســبب األكرث شــيوعاً لإلصابــة بفقر الدم هو 

انخفــاض اســتهالك األطعمة الغنيــة بالحديد، عىل ســبيل املثال 
منتجــات اللحــوم والبقوليات و/أو عــدم امتصاص الجســم للحديد 
بشــكل كاٍف. وغالبــاً مــا يؤدي هذا إىل نقــص الحديد الذي بدوره 

يعــد الســبب الرئيــيس لفقــر الدم عىل مســتوى العامل. كام إن نقص 
الحديــد أثنــاء الحمل هــو عامل خطر قد يــؤدي إىل الوالدة املبكرة، 
وانخفــاض الــوزن عند الوالدة وســوء صحة األطفــال حديثي الوالدة 

 .)Allen, 2000(
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الرضاعة الطبيعية الخالصة )%(انتشار فقر الدم )%(

انتشار السمنة بني البالغني )النسبة املئوية 
للسكان من 18 سنة فام فوق(، 2016 الدولة

بني النساء يف سن 
اإلنجاب )49-15 

سنة(، 2016

مستوى األهمية 
كمسألة صحة عامة

بني الرضع يف األشهر 
الستة األوىل من الحياة 

)٪ من األطفال، 6-0 
أشهر(

سنة البيانات

البلدان

ال تتوفر بيانات54.62014متوسط30.7السودان

42.6200927.8متوسط33.6سوريا

13.5201826.9متوسط31.2تونس

31.7ال تتوفر بياناتمتوسط27.8اإلمارات العربية املتحدة

9.7201317.1حاد69.6اليمن

املصادر: منظمة الصحة العاملية - مرصد الصحة العاملية، 2020 )السمنة(؛ األهداف العاملية ملنظمة الصحة العاملية، 2020 )فقر الدم والرضاعة الطبيعية(؛ منظمة الصحة العاملية، 2015 )مستوى أهمية 
فقر الدم باعتباره مسألة صحة عامة(.

اجلدول 7. )تابع(

تــويص منظمــة الصحــة العامليــة واليونيســيف بالبدء املبكر يف 
الرضاعــة الطبيعيــة يف غضون ســاعة واحدة مــن الوالدة، والرضاعة 

الطبيعيــة الخالصــة طوال األشــهر الســتة األوىل بعد الوالدة، مع 
اســتمرار الرضاعــة الطبيعيــة حتى عمر ســنتن أو أكــرث مصحوبة 
بأطعمــة صلبــة )منظمــة الصحة العاملية، 2019(. واســتناًدا إىل 

تحليــالت لالرتباطــات بــن الرضاعــة الطبيعية والنتائــج عند األطفال 
واألمهــات، فــإن األطفــال الذين يرضعون مــن الثدي لفرات أطول 
تنخفــض لديهــم معدالت املراضــة والوفيــات الناجمة عن العدوى 

مقارنــًة باألطفــال الذيــن يرضعون من الثدي لفــرات زمنية أقر أو 
ال يرضعــون مــن الثدي إطالقــاً )Victora et al., 2016(. وبالنظر 

إىل هــذه الحقائــق، فــإن البيانات الواردة يف الجــدول 7 مخيبة 
لآلمــال ألنها تشــري إىل أن أقل مــن 40 باملائة من النســاء يرضعن 
رضاعــة طبيعيــة خالصة خالل األشــهر الســتة األوىل بعد الوالدة. 

ويــرز عــدد قليــل من البلــدان يف املنطقة والتي يرضــع فيها ما بن 
40 و50 باملائــة مــن األطفال رضاعة طبيعية خالل األشــهر الســتة 

األوىل مــن حياتهم، وهي مر وموريتانيا والســودان وســوريا. 

يف ظــل حقيقــة أن 27 باملائــة من الســكان البالغــن يعانون من 
الســمنة، احتلــت املنطقــة العربيــة املرتبــة الثانية يف العامل من 

حيــث انتشــار الســمنة بن الســكان بعــد األمريكيتن )28.6 باملائة( 

)WHO Global Health, 2020(. وقــد كان معدل انتشــار 
الســمنة يف 45 باملائــة مــن بلــدان املنطقة يراوح بن 31 و40 

باملائــة، يف حــن تــراوح يف 30 باملائة من البلــدان بن 21 و30 باملائة 
)الشــكل 2(. تعد الســمنة عامل خطر مســبب ملجموعة واســعة من 
املشــاكل الصحيــة، مثل مرض الســكري من النــوع 2، وارتفاع ضغط 

الــدم، وأمــراض القلب، والســكتات الدماغية، وأنــواع معينة من 
 )CDC, 2020( الرسطــان، وهشاشــة العظام، وأمــراض الكبد والكىل

ومتثــل واحــدة من أكــر التحديات الصحيــة يف املنطقة. 

يجــدر التأكيــد عىل مركزية مشــكلة الســمنة بوصفهــا عامل خطر 
يهــدد الصحــة يف املنطقــة العربية. يف حــن أن موضوع تقرير 

النظــرة اإلقليميــة لهــذا العام هــو تعزيز قدرة النظــم الغذائية عىل 
الصمــود، فمــن الصعــب تحقيق ذلك دون إيــالء االهتامم الواجب 
بالحاجــة إىل إحــداث تحــول يف النظام الغذايئ لضــامن اتباع جميع 
النــاس نظــم غذائية صحية. ســلطت نســخة عــام 2019 من تقرير 
النظــرة اإلقليميــة )FAO-RNE et al., 2020( الضــوء عىل تدابري 

وإجــراءات ميكــن من خاللها إعــادة التفكري يف النظــم الغذائية 
للوصــول إىل نظــم غذائية صحية وتحســن التغذيــة يف املنطقة.  

انظــر الشــكل 2 الــذي تســتند بياناته إىل الجدول 5.
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كان مســتوى التقــدم الــذي أحرزته املنطقــة العربية نحــو تحقيق 
أهــداف التغذيــة العامليــة بطيئاً وجزئيــاً، فقلــة قليلة من بلدان 

املنطقــة تســري عىل الطريــق الصحيح نحــو تحقيق أهداف 
جمعيــة الصحــة العاملية بشــأن تغذية األطفــال بحلول عام 2025    

)الجــدول 8(.6بالنســبة للهــزال، فــإن 7 دول فقط )من أصل 22( 
تســري عــىل الطريــق الصحيح، و11 دولة ليســت عىل املســار الصحيح، 

يف حــن أن 3 دول ليــس لديها البيانــات املطلوبة. 

6 على الرغم من أن خطة عمل جمعية الصحة العالمية بشأن تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال )WHO, 2012( تحدد المستويات المستهدفة لعام 2025 بدًءا 

من سنة األساس 2012، إال إنه ال يتم تنفيذ استقصاءات لرصد مؤشرات الحالة التغذوية لألطفال في كل عام. في الواقع، لم تنفذ بعض البلدان مثل هذه الدراسات االستقصائية منذ التسعينيات. 

لذلك، من المستحيل تحديد اتجاه الحالة التغذوية في العديد من بلدان المنطقة. ومن بين 22 دولة في المنطقة، يمكن وضع اتجاهات خطية )تتطلب بيانات عن سنة األساس وسنة إضافية( 

لحوالي نصف البلدان فقط حول مواضيع التقزم وزيادة الوزن و19 دولة بالنسبة للهزال.

أمــا بالنســبة للتقــزم، فهنــاك 3 دول فقط تســري عىل الطريق 
الصحيــح، و7 دول ليســت عــىل املســار الصحيح، يف حن أن 12 دولة 
ليــس لديهــا البيانــات املطلوبة. بالنســبة لزيــادة الوزن لدى األطفال، 

هنــاك 3 دول فقط تســري عــىل الطريق الصحيح، و8 دول ليســت 
عــىل املســار الصحيح، و11 دولة ليــس لديها البيانــات املطلوبة.

الشكل 2
انتشار السمنة بني البالغني يف املنطقة العربية، 2016
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نطاقات انتشار السمنة بن البالغن يف الدول العربية )%(، 2016

تحقيق أهداف جمعية الصحة العاملية بشأن التغذية لعام 2025: هل البلدان عىل املسار الصحيح؟ 

ق
طا

الن
يف 

ة 
قع

لوا
ل ا

دو
 ال

بة
س

ن

اجلزء  11    آخر اجتاهات اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذي

| 17 |



يتمثــل هــدف جمعيــة الصحة العاملية بشــأن انتشــار فقر الدم 
لدى النســاء يف ســن اإلنجــاب يف خفضه مبقدار النصــف بحلول عام 

2025، يف حــن أن الهدف املتصل بانتشــار الســمنة لــدى البالغن 
هــو وقــف ارتفاعها. ومن الســهل تتبــع املعلومــات املتعلقة بهاذين 

املؤرشيــن، حيــث يتم نرشهام من قبــل منظمة الصحــة العاملية 
كل عــام. ومــع ذلك، ال يســري أي من بلدان املنطقة عىل املســار 

الصحيــح لتحقيــق أهــداف جمعيــة الصحة العاملية بشــأن فقر الدم 
أو الســمنة بحلــول عام 2025 )الجدول 9(.

اجلدول 8. 
انتشار التقزم واهلزال وزيادة الوزن يف مرحلة الطفولة: بيانات آخر عام، حالة 

االجتاهات وأهداف مجعية الصحة العاملية

الدولة

التقزم بني األطفال من عمر 0 إىل 5 أعوام )%(
الهزال بني األطفال من عمر 0 إىل 5 أعوام 

)%(
زيادة الوزن بني األطفال من عمر 0 إىل 5 أعوام )%(

بيانات آخر 
سنة

املستهدف 
بحلول 2025

هل يسري البلد 
نحو تحقيق 
املستهدف؟

بيانات آخر 
سنة

املستهدف 
بحلول 
2025

هل يسري البلد 
نحو تحقيق 
املستهدف؟

بيانات 
آخر سنة

املستهدف بحلول 
2025

هل يسري البلد 
نحو تحقيق 
املستهدف؟

ال تتوفر بياناتعدم تسجيل أي زيادة12.4√أقل من %4.15ال تتوفر بيانات11.76.6الجزائر

أقل من %5ال تتوفر بياناتالبحرين
ال تتوفر 

بيانات
ال تتوفر بياناتعدم تسجيل أي زيادة

ال تتوفر بياناتعدم تسجيل أي زيادةX10.6أقل من %11.25ال تتوفر بيانات31.116.1جزر القمر

ال تتوفر بياناتعدم تسجيل أي زيادةX8.1أقل من %21.55ال تتوفر بيانات33.519.3جيبويت

√عدم تسجيل أي زيادةX20.4أقل من 30.711.5X7.95%مرص

√عدم تسجيل أي زيادة11.4√أقل من %6.55√22.110.3العراق

ال تتوفر بياناتعدم تسجيل أي زيادة4.7√أقل من 7.85.1X2.45%األردن

√عدم تسجيل أي زيادة9.5√أقل من %2.45ال تتوفر بيانات4.33.1الكويت

أقل من %5ال تتوفر بياناتلبنان
ال تتوفر 

بيانات
ال تتوفر بياناتعدم تسجيل أي زيادة

Xعدم تسجيل أي زيادةX22.4أقل من %6.55ال تتوفر بيانات2110.6ليبيا

Xعدم تسجيل أي زيادةX1.2أقل من 2310.8X11.75%موريتانيا

Xعدم تسجيل أي زيادة10.8√أقل من 14.98.6X2.35%املغرب

Xعدم تسجيل أي زيادةX1.7أقل من 9.83.4X7.15%ُعامن

Xعدم تسجيل أي زيادة5.3√أقل من %3.35√10.95.2فلسطني

ال تتوفر بياناتعدم تسجيل أي زيادةXأقل من %5ال تتوفر بياناتقطر

ال تتوفر بياناتعدم تسجيل أي زيادةX6.1أقل من %11.85ال تتوفر بيانات9.34.1السعودية

ال تتوفر بياناتعدم تسجيل أي زيادةX3أقل من %14.35ال تتوفر بيانات25.39.3الصومال

Xعدم تسجيل أي زيادةX1.5أقل من 34.115.4X15.45%السودان

ال تتوفر بياناتعدم تسجيل أي زيادةX17.9أقل من %11.55ال تتوفر بيانات27.918.7سوريا

Xعدم تسجيل أي زيادة14.3√أقل من %2.85√10.16.1تونس

اإلمارات العربية 
املتحدة

أقل من %5ال تتوفر بيانات
ال تتوفر 

بيانات
ال تتوفر بياناتعدم تسجيل أي زيادة

Xعدم تسجيل أي زيادةX1.5أقل من 46.623.6X13.35%اليمن

مالحظة: √=نعم؛ X= ال.

.WHO Global Targets, 2020 :املصدر
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اجلدول 9. 
انتشار فقر الدم بني النساء يف سن اإلجناب والسمنة بني البالغني: بيانات سنة األساس، 

حالة االجتاهات وأهداف مجعية الصحة العاملية

الدولة

انتشار السمنة لدى البالغني )%(انتشار فقر الدم بني النساء يف سن اإلنجاب )%(

سنة األساس )2012(
املستهدف بحلول 

2025
هل يسري البلد نحو 
تحقيق املستهدف؟

سنة األساس )2012(
املستهدف بحلول 

2025
هل يسري البلد نحو 
تحقيق املستهدف؟

33.616.7X24.724.7Xالجزائر

41.420.6X27.627.6Xالبحرين

27.613.8X6.76.7Xجزر القمر

30.915.4X12.312.3Xجيبويت

29.314.6X29.329.3Xمر

2914.5X2828Xالعراق

30.815.4X33.133.1Xاألردن

2110.5X35.635.6Xالكويت

28.114X29.729.7Xلبنان

30.515.2X3030Xليبيا

37.518.6X1111Xموريتانيا

34.217.1X23.423.4Xاملغرب

36.318.1X24.324.3Xُعامن

Xال تتوفر بياناتال تتوفر بيانات27.313.6Xفلسطن

41.520.7X32.832.8Xالسعودية

43.521.7X77Xالصومال

ال تتوفر بياناتال تتوفر بيانات29.414.7Xالسودان

31.715.8X25.125.1Xسوريا

28.114X24.624.6Xتونس

25.712.8X2929Xاإلمارات العربية املتحدة

65.532.7X14.614.6Xاليمن

مالحظة: √=نعم؛ X= ال. 

.WHO Global Targets, 2020; WHO Global Health, 2020 :املصدر
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مالحظات ختامية
يف الجــزء األول مــن هذا التقرير، أشــري إىل أن متوســط حالة الجوع 

عــىل مســتوى املنطقة قد تحســن بشــكل كبري بن عامي 2000 
و2014. وعــىل الرغــم مــن أن ما بن 11 و12 باملائة من الســكان 
البالغــن يف املنطقــة مــا يزالوا يعانون مــن الجوع وانعدام األمن 

الغــذايئ الحــاد، فإن اتجــاه التغيري يف املنطقة ال يــزال إيجابياً. 

وكــام تظهــر أحدث التقديرات، فإن التحســن يف نســبة انخفاض 
انتشــار الجــوع يف املنطقــة العربية قد توقــف اآلن وبل انعكس، 
ودخل مســاراً جديداً ال يتســق مع مســار تحقيق مقاصد هدف 

التنميــة املســتدامة الثــاين. عنــد النظر إىل مســتوى التقدم املحرز 
نحــو تحقيــق هــدف التنمية املســتدامة الثاين يف املنطقــة العربية 

منــذ عــام 2015، فيتضــح أن الوضع مخيــب لآلمال. ورغم عدم 
وجــود بيانــات كافية لرســم اتجاهات واضحــة يف جميع البلدان 

لجميــع املــؤرشات، إال أن عــدداً قليالً فقط مــن البلدان متي اآلن 
نحــو تحقيــق مقاصد الهــدف الثاين بشــأن التقزم والهزال وزيادة 

الــوزن بحلــول 2030، وال يوجــد أي منها عىل املســار الصحيح 
لتحقيــق أهــداف جمعيــة الصحة العاملية لعام 2025 بشــأن انتشــار 

فقر الدم بن النســاء يف ســن اإلنجاب والســمنة بن البالغن. 

وقــد جرى تســليط الضــوء مكثفاً عىل بعض أســباب االنعكاس 
التدريجــي يف جهــود تحقيــق أهــداف التنمية املســتدامة ذات الصلة 

بالقضــاء عــىل الجوع وســوء التغذية يف اإلصدارات الســابقة من 

تقريــر "نظــرة إقليمية عامــة حول حالة األمن الغــذايئ والتغذية 
يف الــرشق األدىن وشــامل أفريقيا" لألعوام )2016، 2017، 2018، 
2019(. وتعد النزاعات من بن األســباب الرئيســية املســؤولة عن 

بــطء وتــرية االنخفاض يف معــدالت نقص التغذيــة، عىل الرغم من أن 
ضعــف النظــم الغذائيــة منــع املنطقة أيضاً من إحراز تقدم بشــأن 

السمنة.  وباء 

ســيؤدي تأثــري جائحة كوفيد-19 عــىل اقتصاد املنطقــة العربية إىل 
زيــادة تعقيــد التحــدي املتمثــل يف تحقيق مقصد هــدف التنمية 

املســتدامة الثاين بشــأن القضاء عــىل الجوع. ومن الصعــب تقييم 
التأثــري الكامــل للجائحــة عىل األمن الغــذايئ يف املنطقة يف هذا 

التقريــر الــذي يعكــس الوضــع قبل بدء الجائحــة. ومع ذلك، فقد 
كشــفت الجائحــة عن عدة مواطــن ضعف تعاين منهــا املنطقة، 

والتــي متــت مناقشــتها بإســهاب يف الجزء الثاين من هــذا التقرير. 
ومن شــأن تعطل ســبل العيش وفقــدان الوظائف والهــزات املتتالية 

يف النظــم الغذائيــة من حيث ارتفاع أســعار املــواد الغذائية 
وانخفــاض الطلــب عىل األغذيــة املغذية بســبب فقدان الدخل 

أن يزيــد أعــداد الذيــن يعانون من انعدام األمــن الغذايئ ونقص 
التغذيــة يف املنطقــة.  إن ارتفاع األســعار، خاصة أســعار األغذية 
املغذيــة، وضعف القوة الرشائية ســيؤثر ســلباً عــىل كمية وتنوع 

ونوعيــة النظــم الغذائيــة، وبالتــايل يزيد من مخاطر ســوء التغذية. 
ومــن املرجــح أن تكون الفئات الســكانية األكــرث ضعفاً يف البلدان 
املنخفضــة الدخــل والبلــدان التي متر بأزمات ممتدة هي األشــد 

ترضراً. 
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راعي فلسطيني يرعى شاة.
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 تعزيز قدرة 
النظم الغذائية 
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تعزيــز قــدرة النظم الغذائيــة عىل الصمود أمــر بالغ األهمية 
 El Bilali et al.,( لتحقيــق األمــن الغــذايئ والتغــذوي يف املنطقة

2018(. يســتخدم الجــزء الثــاين إطــاراً مفاهيمياً لتحليــل قدرة النظم 
الغذائيــة عــىل الصمــود. وبعد ذلك، ســيتطرق التقريــر إىل معلومات 
حــول مختلــف الصدمــات )املناخية، وذات الصلــة باالقتصاد الكيل، 
والنزاعــات، والصحــة( التــي تؤثر عىل األمن الغــذايئ والتغذية. كام 

ســيحلل الجــزء الثاين أيضــاً مواطن ضعف النظــام الغذايئ وقدرته 
عــىل الصمــود، مبا يف ذلك العالقة بــن الصدمــات ومختلف مكونات 
هــذا النظام. وسيســتعرض كذلــك دور السياســات يف التخفيف من 

تأثــري هــذه الصدمات والقدرة عــىل تحمل تكاليــف تبني أمناط 
وعــادات غذائيــة صحية يف األوقات التي ال تشــهد أزمات. وســيتبع 

هذه املناقشــة مجموعة توصيات بشــأن اإلجراءات والسياســات 
التــي ينبغــي تبنيهــا لجعــل النظــم الغذائية يف املنطقــة أكرث مقاومة 
للصدمــات وقــدرة عىل الصمــود بطرق ترسع التحــول نحو أنظمة 

غذائيــة صحية مســتدامة وتحقيــق أهداف التنمية املســتدامة.

2.1  إطار مفاهيمي لتقييم 
قدرة النظم الغذائية على 

الصمود 

2.1.1 ملاذا ينبغي أن يكون هناك نهج 
للنظم الغذائية؟ ما هي العالقات بني 

خمتلف مكونات النظم الغذائية؟

إن األمــن الغــذايئ بطبيعتــه متعدد األبعــاد ومتعدد العالقات، 
حيــث إن شــبكة العوامــل التي تحدد األمن الغــذايئ تعزز وتؤثر 

عــىل بعضهــا بعضــاً. فاألمن الغذايئ هــو نتيجــة للنظام الغذايئ الذي 
هــو نظــام اجتامعــي بيئي معقــد يتضمن العديــد من املكونات 

البيوفيزيائيــة واالجتامعيــة املرتبطــة مــع بعضها بعضــاً. فهم هذا أمر 

7 العوامل المحركة )المحركات( لنظم الغذاء هي "عمليات داخلية أو خارجية تؤثر بشكل مقصود أو غير مقصود على نظام غذائي أو تؤثر فيه على مدى فترة زمنية طويلة بما يكفي بحيث 

.)Béné et al., 2020( "وبالتالي مخرجات هذا النظام ،)تؤدي آثارها إلى تغيير دائم لألنشطة )أو سلوكيات الجهات الفاعلة

رضوري لألمــن الغــذايئ، مع األخــذ يف االعتبار املكونــات املختلفة 
للنظــام الغــذايئ وعالقتهــا وتأثرياتها عــىل بعضهــاً بعضاً. يأخذ هذا 

النهــج يف االعتبــار النظــام الغــذايئ يف مجملــه، وال يقتر عىل قطاع 
أو تخصــص واحــد )الفــاو، 2018(. كام يوفر اعتــامد نهج النظم 

الغذائيــة الفرصــة املطلوبــة لتحديــد واختيار نقــاط دخول متعددة 
مــن أجــل تحقيــق مجموعة من األهــداف السياســاتية املرغوبة مثل 
تحســن األمــن الغذايئ والتغذيــة، وكذلك االســتدامة وتعزيز القدرة 

الصمود.  عىل 

يعــود اســتخدام مفهــوم النظام الغذايئ لوصف مســار الغذاء من 
 .)Kneen, 1989 ( املزرعــة إىل املائــدة إىل أربعــة عقود عىل األقل

هنــاك عــدة تعريفــات للنظام الغــذايئ، ولكن هذا التقريــر يتبنى 
التعريــف الــذي وضعه فريق الخــراء رفيع املســتوى املعني باألمن 

الغــذايئ والتغذيــة التابــع للجنة األمن الغــذايئ العاملي، والذي عرّف 
النظــام الغــذايئ بأنه نظام "يجمــع كل املكونــات )البيئة، والناس، 

واملدخــالت، والعمليــات والبنــى التحتية واملؤسســات وما إىل ذلك( 
واألنشــطة التــي تتعلق بإنتــاج وتصنيع وتوزيع وإعداد واســتهالك 
الغــذاء، ومخرجــات هذه األنشــطة، مبا يف ذلك النتائــج االجتامعية 

 .)HLPE, 2017( " واالقتصاديــة والبيئيــة

يتكــون إطــار النظام الغذايئ من ثــالث مكونات مرابطة: سلســلة 
اإلمــداد الغــذايئ، وبيئة الغذاء، وســلوك املســتهلك. قام فانزو 

وآخرون )Fanzo et al., )2020( بتوســيع هذا اإلطار ليشــمل 
مكونــاً رابعــاً وهو "األبعــاد الفردية" أو ما يعــرف بـ "العوامل 

الفرديــة" التــي متثــل الواجهة بن بيئة الغذاء وبن ســلوك املســتهلك. 
وتتأثــر هــذه املكونات األربعة بعوامــل محركــة يف مجموعة معقدة 

مــن التفاعــالت التي تتضمــن حلقات من االنعكاســات اإليجابية 
والســلبية.7 وينتــج عن النظــام عدة مخرجات لهــا عالقة باألمن 

الغــذايئ والتغــذوي، وأخرى اقتصاديــة واجتامعيــة وبيئية. وميثل 
هــذا اإلطار األســاس الذي يقوم عليــه نهج النظــم الغذائية يف هذا 

التقرير )انظر الشــكل 3(.
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في المنطقة العربية على 

الصمود
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تكمــن فائــدة مفهوم النظــام الغذايئ عنــد تحليل العمليــات املحيطة 
باألمــن الغــذايئ والتغــذوي والنتائج األخــرى يف حقيقة أن نهج 
النظــام يســمح بتحليــل متعــدد املقاييس ومتغــري بتغري الزمان 
واملــكان. وباملثــل، ميكن إجــراء التحليل عىل مســتوى عاملي أو 

وطنــي أو محــيل وعىل مدى فــرة زمنية أقر )موســمي، ترتبط 
عــادًة باملقاييــس املحليــة(، أو أطول )عىل مــدى عقود كام هو 

الحــال عىل املســتوى الوطني أو العاملي(. ويشــري التحليل بشــكل 

أســايس إىل املســتوى الوطنــي، مبا يتامىش مــع البيانات واملؤرشات 
املتاحــة ومع اإلصدارات الســابقة مــن التقرير. 

يحتــوي النظــام الغــذايئ عىل العديد مــن األنظمــة الفرعية املعقدة 
)الزراعــة، وإمــداد املدخالت، وإدارة النفايــات، والتجارة، وما إىل 
ذلــك( التــي تتفاعــل مع عوامل محركــة متعددة وتتأثــر بها. فهو 
ينتــج األمن الغــذايئ والتغــذوي باعتبارهام مخرجاته الرئيســية، 

ولكنــه ينتــج أيضاً مخرجــات بيئية مثــل املزارع، ومخرجات 

الشكل 3
إطار مفاهيمي لنظام غذائي 

.)Fanzo, et al., 2020 and Foodsystemsdashboard.org( :املصدر: اإلطار مقتبس من
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اقتصاديــة مثــل تكوين الــرثوة ومخرجات اجتامعية مثل ســبل 
العيــش. كل هــذه النواتــج، بدورها، تؤثر عــىل العوامل املحركة 

وتغريهــا بطــرق تؤثــر عىل نظام الغذاء ســلباً أو إيجابــاً. وتعد النظم 
الغذائيــة الصحيــة ميســورة التكلفــة التي تحافظ عىل صحة اإلنســان 

مقدمــة لألمــن الغــذايئ والتغذية بوصف ذلــك نتيجة رضورية 
لتحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة الثاين وأهــداف جمعية الصحة 
العامليــة. وكــام ســيناقش الحقــاً يف التقرير، فــإن اعتامد نظام غذايئ 

صحــي ســيفيد البيئــة أيضاً من حيــث تقليــل انبعاثات الغازات 
املســببة لالحتبــاس الحراري، والتي تســاهم يف تغــري املناخ. ويعد 
املنــاخ هــو املحرك األســايس، ولكن ليس الحــري، الذي يؤثر عىل 

اإلنتــاج يف سلســلة التوريد الغذايئ. 

نتائــج النظــام الغذايئ )األمــن الغذايئ والتغذوي، واألمــن البيئي 
واالجتامعــي واالقتصــادي( هي نتــاج تفاعــل مختلف املحركات 

اآلنــف ذكرهــا مع مكونات النظــام الغذايئ والقرارات التــي تتخذها 
الجهــات الفاعلــة يف هذا النظام )املزارعن والوســطاء واملســتهلكن( 

وصانعي السياســات. عىل ســبيل املثــال، تعد السياســات الغذائية 
محــركات للنظــام الغــذايئ، وميكن أن تؤدي إىل نتائــج إيجابية 

لألمــن الغــذايئ والتغذيــة من خالل تعزيــز تبني نظــم غذائية صحية 
ميســورة التكلفــة، أو إىل نتائــج ســلبية من خالل التشــجيع املبارش 

أو غــري املبــارش عــىل اتباع أنظمــة غذائية غــري صحية، مام قد يؤدي 
أيضــاً إىل نتائــج بيئــة وصحية ســلبية )انظر القســم 2.3.2 ملزيد من 

التحليــل(. كــام تــؤدي النظــم الغذائية أيضــاً دوراً مهامً يف رفاهية 
املجتمــع - فهــي تســاعد عىل ضــامن أن يكون جميع أفــراد املجتمع 

قادريــن عــىل التمتــع بصحة جيدة قدر اإلمــكان من خالل، عىل 
ســبيل املثــال، متكينهــم من تبني نظــام غذايئ صحي متــاح للجميع. 
كــام ميكــن أن تضمــن هذه النظــم حصول العــامل فيها عىل وظائف 

جيــدة األجــر وظروف عمــل آمنة. وبالنظــر إىل أن النظام الغذايئ 
عــىل مســتوى العامل هو أحد القطاعــات الرئيســية للتوظيف أو 

مصــدر رزق )مثــل الزراعــة يف املناطق الريفية(، فــإن التغيريات يف 
النظــم الغذائيــة والتحــوالت يف األمناط الغذائيــة ميكن أن يكون 

لهــا آثــار اقتصادية كبرية عىل املزارعــن واملصنعن وتجــار التجزئة 
ملستهلكن. وا

تنعكــس نتائــج النظــام الغذايئ عــىل محركاتــه وبالتايل تؤثر عىل 
مكوناتــه. عــىل ســبيل املثال، يعد الســحب الجائــر للمياه8 الزرقاء 

والناجــم عــن التوســع العاملي يف الزراعة املروية أحــد النتائج 
الســلبية لنظــام الغــذاء، وهو مــا ينعكس ســلباً عىل املحركات 

"البيوفيزيائيــة والبيئيــة". وميكــن مالحظة هــذا التأثري عىل 
املســتويات العامليــة والوطنيــة واملحلية )األبعاد املكانية( وســوف 

8 ينقسم هطول األمطار على األرض إلى نوعين: المياه الخضراء التي تروى التربة والنباتات وتمثل األساس الذي تقوم عليه الزراعة البعلية، والمراعي الرعوية؛ والمياه الزرقاء، أي المياه 

السطحية أو الجوفية المستخدمة في الري الزراعي.  أما المياه الرمادية فهي مياه الصرف الصحي المعالجة.

مييــل إىل الزيــادة مبرور الوقــت )النطاق الزمنــي(، إذا مل يتم اتخاذ 
إجــراء لعكــس االتجاه. كــام ميكن أن تحدث أيضاً انعكاســات 

إيجابيــة وســلبية يف الوقــت نفســه. عىل ســبيل املثال، ميكن أن يؤدي 
االســتخراج العــايل للميــاه9 الزرقاء إىل زيــادة غالت ودخل املزارعن 

والتأثــري مؤقتــاً عــىل املحركات "االجتامعيــة والثقافية"، بينام ســيكون 
لهــا تأثري ســلبي عــىل املحــركات "البيوفيزيائيــة والبيئية" من حيث 

اســتنفاد املــوارد الطبيعية. 

2.1.2 تعزيز قدرة النظم الغذائية على 
الصمود: املفهوم والتحديات واملؤشرات 

تتعــرض النظــم الغذائيــة للصدمات والضغوط ســواء كانت 
طبيعيــة أو مــن صنع اإلنســان، مثل الحــروب والنزاعات واألزمات 

االقتصاديــة والظــروف املناخية، مبا يف ذلــك اآلفات والجفاف 
والفيضانــات، والجوائــح كــام هو الحال مــع فريوس كوفيد-19. 

يعتمــد هــذا التقريــر تعريفــات للصدمات والضغوط مقتبســة من 
مؤلف شــوالرتون وآخرون )Choularton et. Al. 2015( واملشــار 
إليــه يف مؤلف ســاغارا )Sagara, 2018( الصدمــات هي "انحرافات 

خارجيــة قصــرية املدى عــن االتجاهات طويلة املــدى يكون لها 
آثــار ســلبية كبرية" عىل الوضــع الحايل للنظــام. وعادًة ما تكون 

الصدمــات )ولكــن ليس دامئــاً( أحداثاً شــديدة )مفاجئة ورسيعة 
وعــادًة مــا تكون قصرية املــدة( مثــل الفيضانات، وتفيش األمراض، 

أو تقلبــات الســوق، ولكــن ميكــن أيضاً أن تكــون بطيئة الظهور 
مثــل الجفــاف. أمــا الضغوطات فهي "اتجاهــات طويلة األجل 

أو ضغــوط تقــوض اســتقرار النظام وتزيد مــن الضعف داخله". 
وميكــن وصــف الضغــوط يف كثري من األحيــان بأنها مزمنــة )بطيئة 
الظهــور وتســتغرق عــادة مدة أطول(، وميكن أن تشــمل الضغط 

الســكاين، وتقلــب املنــاخ، والفقر املزمن، واألزمــات املمتدة. وتحدث 
الصدمــات والضغــوط الشــديدة برسعة يف وقت مــا، بينام تحدث 

الصدمــات والضغــوط املزمنة عــىل مدى فرات زمنية أطول نســبياً 
ولهــا أثــار متتد عادة لفــرة طويلة بعــد الصدمة أو الضغط. 

عندمــا تقــرن الصدمــات مبواطن ضعــف موجودة أصالً، فإن ذلك 
يــؤدي إىل اضطرابــات خطــرية يف النظام، حيــث تؤثر الصدمة يف 
كامــل النظام وتكتســب اتســاعاً )تأثري التمــوج(. ميكن أن تكون 

االضطرابــات داخليــة أو خارجيــة، دورية أو هيكليــة، مفاجئة أو 
تدريجيــة )Tendall et al., 2015(. وميكــن أن تؤثــر الصدمة عىل 

أحــد املكونــات أو قد يكــون لها تأثريات خطرية عــىل العديد من 
املكونــات، حيــث إنهــا جميعها مرابطة. تســمى القدرة عــىل التحمل 
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القدرة عىل الصمود واالســتدامة

غالبــاً مــا ترتبــط القدرة عىل الصمود باالســتدامة، ولكن مــن الناحية 
النظريــة ليــس بالــرضورة أن يكون النظام مســتداماً حتى وإن 

اتســم بقدرتــه عىل الصمود واســتمر يف إنتــاج املخرجات املرغوبة 
رغــم الصدمــات. تُعــرِّف منظمة األغذية والزراعــة النظام الغذايئ 

املســتدام بأنــه »نظــام يوفر األمن الغــذايئ والتغذية للجميع بشــكل 
ال يتــم فيه املســاس باألســس االقتصادية واالجتامعيــة والبيئية 
املطلوبــة لتحقيــق األمن الغــذايئ والتغذيــة لألجيال القادمة« 

)الفــاو، 2018(. وبالتــايل، يجــب أن يكون النظام الغذايئ املســتدام 
مربحــاً دامئــاً )االســتدامة االقتصادية(، وأن يعود مبنافع واســعة عىل 

املجتمــع )االســتدامة االجتامعيــة(، وأن يحدث تأثــرياً إيجابياً أو 

محايــداً عــىل البيئــة الطبيعية )االســتدامة البيئيــة(. ومن ثم، يوفر 
األمــن الغذايئ ويحســن التغذية عــر اتباع النــاس لنظم غذائية 

صحيــة ميســورة التكلفــة دون التأثري عــىل البيئة. 

ميكــن ربــط قدرة النظام الغذايئ عــىل الصمود باالســتدامة عندما 
تســاهم يف تحقيــق أهــداف التنمية املســتدامة عىل الرغم من 
االضطرابــات والصدمــات )Tendall et al., 2015(. وبالتايل، 

فــإن الكثــري من املؤلفات حــول العالقة بن األمــن الغذايئ والنظم 
الغذائيــة تؤكــد عــىل الحاجــة إىل أن يكون النظام الغذايئ مســتداماً 
ولكــن أيضــاً قادراً عــىل الصمود مبا يكفــي للتعامل مــع التهديدات 

 Global Panel, 2016; UNSDG, 2015;( ومــا هــو مجهول
 .)HLPE, 2017

أو التعــايف مــن الصدمــات أو الضغوط بالقدرة عــىل الصمود وهي 
ســمة مرغوبــة يف النظــم الغذائية ليك تكون قــادرة عىل امتصاص 

االضطرابــات والحــد من آثارها الســلبية عــىل مخرجاتها. 

 تتســم نظــم الغــذاء القادرة عــىل الصمود بقدرتها عــىل التكيف 
وإعــادة تشــكيل نفســها بعد حدوث اضطــراب )صدمة أو ضغط( 

وإنتــاج املخرجــات نفســها التي ينتجهــا النظام يف األوضــاع الطبيعية 

 Sagara, 2018; Béné,( وإن كان ذلــك عــر مســارات مختلفة
2020(، وهــي تشــبه "ركائز الصمــود" التي يســتخدمها نهج مؤرش 

 )RIMA-II( القــدرة عــىل الصمود للقيــاس والتحليــل الخاص بالفاو
املســتخدم لتقييــم قــدرة األمن الغذايئ األرسي عــىل الصمود. يوضح 

الشــكل 4 منــوذج ســاغارا املبســط للقدرة عىل الصمــود واملتكيف مع 
الغذاء.  أنظمة 

الشكل 4
منوذج مبسط لقدرة النظم الغذائية على الصمود 

يوضح وظيفة قدرات الصمود 

.Adapted for food systems from Sagara 2018 :املصدر: اإلطار مقتبس من
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الشكل 5
القدرة على الصمود واالستدامة: مفاهيم 

)Tendall, et al., 2015( تكميلية

يعــزز املفهومــان بعضهــام بعضــاً: إذا كانت االســتدامة تقدم نتائج 
إيجابيــة مــن نظام غذايئ، فــإن القدرة عىل الصمــود هي مواصلة 

تقديــم هــذه النتائــج اإليجابيــة بعد الصدمة أو االضطــراب. يعتمد 
ثبــات النظــام الغذايئ عىل اســتدامته وقدرتــه عىل الصمود ألن 
مجموعــة املــؤرشات نفســها ميكن أن تحدد اســتدامته وقدرته 

عــىل الصمــود. بينام تكشــف االتجاهــات يف تغيري املؤرشات عن 
االســتدامة والوقت املســتغرق للوصول إىل هدف محدد مســبقاً 
)مثــل مــؤرشات أهداف التنميــة املســتدامة املرتبطة مبخرجات 

النظــام الغــذايئ(، ميكــن تقدير القــدرة عىل الصمود من خــالل تقييم 
اســتجابة االتجــاه نفســه للصدمات والضغوط. 

قيــاس القدرة عىل الصمــود: املفاهيم واملؤرشات

ال ميكــن قيــاس القــدرة عىل الصمود بســهولة. إنهــا »بنية كامنة« ال 
ميكــن الكشــف عنهــا إال بعد حــدوث اضطراب، وال ميكن اســتنتاجها 
بشــكل مبــارش، ولكــن ميكن تقييمها بشــكل مبــارش أو غري مبارش من 

 FAO, 2016; Chodur et al., 2018; Béné,( التدابــري البديلــة
2020(. وهــذا يتضمــن مجموعة من املــؤرشات لقياس االتجاه 

مبــارشة يف تطــور النتيجة بعــد حدوث اضطــراب. ويتمثل القياس 
غــري املبــارش بتقييم مــدى كفاية قدرات الصمــود ألحد مكونات 

النظــام الغــذايئ، أو يفضــل جميع مكوناتــه. يقدم صندوق 3 
وصفــاً موجــزاً لطريقتن تقيســان القدرة عــىل الصمود، وعيوب كل 

طريقــة، ومجموعــة من مــؤرشات القياس يف املنطقــة العربية.

اجلزء  22    تعزيز قدرة النظم الغذائية يف املنطقة العربية على الصمود
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2.2 كيف تؤدي الصدمات 
والضغوط إىل تفاقم 

مشكلة األمن الغذائي 
والتغذية يف املنطقة 

العربية، وبالتايل زيادة 
اجلوع وسوء التغذية

حللــت اإلصدارات الســابقة مــن هذا التقريــر كيف أهملت 
السياســات أو فاقمــت مواطــن الضعف الرئيســية يف االقتصاد 

الغــذايئ الزراعــي العريب، وبالتــايل مفاقمة مشــكلة األمن الغذايئ 
لتغذية.  وا

باإلضافــة إىل ضعــف السياســات، ميكن أن تؤثــر الصدمات والضغوط 
أيضــاً عــىل االقتصاد الغذايئ الزراعي مــن ناحية مفاقمة مشــاكل 

الجــوع والتغذية. وكام أشــري ســابقاً، تكــون الصدمات عادًة أحداثاً 
قصــرية املــدى ورسيعة الظهور وعالية الشــدة. ورغــم قر مدتها 

نســبياً، إال أنــه ميكن أن يكــون لها تأثريات كبــرية عىل النظام 
الغــذايئ، مثــل الفيضانــات والتقلبات املفاجئة يف الســوق أو تفيش 
األمــراض، ولكنهــا ميكن أن تشــمل أيضــاً أحداثاً بطيئــة الظهور مثل 

اإلطار  3
منهجيات قياس قدرة النظام الغذائي على الصمود 

القيــاس املبــارش للقــدرة عــىل الصمود: تقييــم التغيري يف مخرجــات النظام الغــذايئ بعد حدوث اضطراب

مــن املــؤرشات البســيطة عــىل قــدرة النظــام الغذايئ عىل الصمود هو دراســة اتجــاه التغيري يف مؤرشات األمن الغــذايئ والتغذية، كام هــو معروض يف الجزء 

األول. عــىل ســبيل املثــال، تظهــر اتجاهــات التغيري يف مســتوى انتشــار ســوء التغذية عىل مدى الســنوات العرشيــن املاضية املوضحة يف الشــكل 1 يف هذا 

التقريــر وكذلــك البيانــات مــن الجدولــن 2 )انتشــار ســوء التغذيــة( و4 )مقياس املعاناة مــن انعدام األمن الغذايئ( أن النســبة املئوية لألشــخاص الذين 

يعانــون مــن انعــدام األمــن الغــذايئ ونقــص التغذيــة يف املنطقــة العربية قد ازدادت مــع تصاعد حدة النزاعات. ويشــري هذا إىل أن النظــام الغذايئ يف البلدان 

التــي تشــهد نزاعــات يفتقــر إىل القــدرة عــىل الصمــود أمام الصدمــات التي تســببها الحروب. ولكن يظــل هذا املنظور جزئيــاً فقط ألن تقييــم قدرة النظام 

الغــذايئ عــىل الصمــود يجــب أن يتضمــن تقييــم التغيــري يف مخرجــات النظام الغذايئ األخــرى: البيئيــة واالقتصادية واالجتامعيــة التي ال تتوفــر بيانات عنها 

بشــكل عــام. مثــل هــذا النمــوذج ميكن بناؤه باســتخدام مجموعــة من املؤرشات مثل تلك املســتخدمة مــن قبل بينيه وآخرين )Béné 2020( لحســاب 

درجــات االســتدامة الخاصــة بــه، أو مــن خــالل تطويــر مجموعة مؤرشات تقيس قــدرة النظم الغذائيــة عىل الصمود والتــي تتضمن مؤرشات أهــداف التنمية 

املســتدامة. تــرد قامئــة مقرحــة باملــؤرشات ذات الصلــة باملنطقــة العربية مــع مؤرشات أهداف التنمية املســتدامة يف الجــدول أ -1 من امللحق. 

القيــاس غــري املبــارش للقــدرة عــىل الصمود: تقييم قــدرة مكون واحد أو أكرث مــن مكونات النظام الغــذايئ عىل الصمود 

اعتمــد كومــو وآخــرون )Kummu et al 2020.,( نهجــاً مختلفــاً لقيــاس قدرة النظــم الغذائيــة املعتمدة عىل التجارة عــىل الصمود عىل املســتوى الوطني، 

اســتناداً إىل مبــادئ القــدرة عــىل الصمــود، عــىل غــرار إمكانات القدرة عــىل الصمود والتي تم عرضها ســابقاً. هذه املبــادئ يف غاية األهميــة ومتثل الصفات 

األساســية للقــدرة عــىل الصمــود يف أي نظــام غــذايئ. ويف النظم الغذائيــة القامئة عــىل التجارة، تضمن هذه املبــادئ التنوع والوفــرة 10 وتضمن الرابط 

واالتصــال. االفــراض العــام لهــذا النمــوذج هو أن زيادة عدد الــرشكاء التجاريــن وتنوعهم والرابط معهم ســيعزز القدرة عــىل الصمود عن طريــق التخفيف 

مــن اضطرابــات النظــام عــىل مســتوى سلســلة اإلمداد الغذايئ. وباســتخدام بيانات مــن منظمة األغذيــة والزراعة ومصادر أخرى، تم إســناد درجة لهذه 

املعلــامت األربعــة للفرتــن 1987-1989 و2011-2013. ويشــري التغــري يف قيــم هــذه املبادئ إىل قدرة النظــام الغذايئ عىل الصمود وفــق مؤرشات وكيلة. 

ويتمثــل العيــب الرئيــيس لهــذا النهــج يف أنــه يقــدم تقديــراً للقدرة عــىل الصمود من ناحية اســترياد األغذية وتجارتهــا، وهذا مكون واحد فقــط من مكونات 

سلســلة اإلمــداد الغــذايئ للنظــام الغــذايئ، وبالتــايل ال يوفــر معلومات كافية حول قــدرة مخرجات النظــام الغذايئ عىل الصمــود، وخاصة األمن الغذايئ. 

يتطلــب بنــاء صــورة كاملــة عن القدرة عــىل الصمود مؤرشات لــكل مكون من مكونــات النظام الغذايئ. 

 .)Biggs et al., 2012( 10 يمثل التوفر صفة في نظام تمكن مكوناته األخرى بالتعويض عن فقدان أو فشل مكونات أخرى. وهي في األساس عكس التباين
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الجفــاف. تعــرف الضغوطات بأنهــا ضغوط ســلبية عىل النظام 
الغــذايئ ترتبــط مبحــركات النظام وتزيد من هشاشــته. وميكن 

أن تشــمل الضغــوط الدميوغرافيــة وتقلب املنــاخ والفقر املزمن 
واألزمــات املمتدة. وميكــن أن تكون الصدمــات والضغوطات حادة 

أو مزمنــة، وتســبب اضطرابات متنــع التشــغيل املنتظم والفعال 
للنظــام الغذايئ. 

يســتعرض الجــزء 2.2.1 املعلومــات املتاحة ويقــدم بيانات عن ثالث 
صدمــات رئيســية يتعــرض لها نظام الغذاء العريب. وســيتناول القســم 
2.2.2 الضغوطــات الرئيســية التــي ميكن أن تســهم يف زيادة ضعف 

النظــام الغــذايئ ومضاعفة الرضر الناجــم عن الصدمات.

2.2.1 صدمات النظم الغذائية العربية: 
استعراض للمعلومات املتاحة واألثر

الصدمــة الرئيســية التــي تواجهها نظــم الغذاء يف املنطقــة العربية 
هــي العنــف والنزاعــات التي متثل الســبب الرئيــيس لتوقف الخفض 
الحاصــل يف معــدالت الجــوع يف املنطقة )الشــكل 1، الجزء 1(. ومع 

ذلــك، هنــاك صدمــات أخرى ميكن أن تؤدي إىل تفاقم مشــاكل 
األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف املنطقة، مبا يف ذلك الصدمــات املناخية 

التــي تســبب حدوث حاالت جفــاف متكررة، وناقالت األمراض 
النباتيــة/ الحيوانيــة/ البرشيــة واآلفات مثــل الجراد الصحراوي، 

والتــي ميكــن أن تؤثر عىل املــوارد الطبيعية الهشــة باألصل يف 
املنطقــة، مام يتســبب بتقليل ســبل كســب العيش ما يــؤدي بنهاية 

املطــاف إىل انعــدام األمن الغذايئ. وميكــن أن تؤدي الصدمات 
االقتصاديــة الكليــة، الداخليــة والخارجية )أزمة أســعار الغذاء، 
وتقلــب أســعار النفــط، وتقلب عائدات الســياحة( إىل حدوث 

تباطــؤ اقتصــادي وانكــامش يف املنطقة، مام يؤثــر عىل األمن الغذايئ 
للســكان بشــكل متفــاوت باختــالف املجموعات التــي ينتمون إليها. 

كــام أثــرت صدمــة جائحة كوفيد-19 غري املســبوقة ومــا تبعها من 
تدابــري صحيــة للتصــدي للفريوس ســلباً أيضاً عىل ســبل عيش الناس، 

مــام يهدد بزيادة مســتويات الجوع. يســلط هذا القســم الضوء 
عــىل ثالثــة أنواع مــن الصدمات التي تؤدي إىل تفاقم مشــاكل 

الجــوع والتغذيــة: تلك ذات الصلــة باملناخ، واالقتصــاد الكيل، وتلك 
املتعلقــة بجائحــة كوفيد-19. 

الصدمــات ذات الصلة باملناخ

11 في المنطقة العربية ومن أصل 20 دولة تتوفر عنها بيانات، كان إجمالي موارد المياه المتجددة المتاحة للفرد في 19 بلداً 1000 متر مكعب أو أقل في عام 2017، وهو خط ندرة المياه 

 .)FAO AQUASTAT, 2020( ًالمقبول عموما

يعــد تغــري املناخ عامل اضطــراب اســتثنايئ يف النظام الغذايئ يؤدي 
إىل خلــق صدمــات وضغوط. وهو بطــيء الظهور وطويل األجل 

ولكــن آثــاره مدمرة. كام ميكن أن يتســبب بصدمــات رسيعة مثل 
الفيضانــات أو أوبئــة اآلفات، ويــؤدي إىل تفاقم الضغــوط مثل الفقر 

املزمــن وقلــة توفر الخدمــات الصحية واملياه. 

ميثــل تغــري املنــاخ الناجم عن النشــاط البرشي والذي ســببه تراكم 
غــازات الدفيئــة يف الغالف الجوي عامالً خارجياً ســلبياً مشــركاً. 

ورغــم أن املنطقــة العربيــة تســاهم بأقل من خمســة يف املائة من 
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحراري يف العامل )IPCC, 2008(، إال 

أنهــا واحــدة من أكرث املناطق عرضــة لتأثريات تغري املناخ بســبب 
 AFED,( نــدرة املياه وإطاللهــا عىل الســواحل ومناخها الجاف

 .11)2009

وميكــن أن يــؤدي تأثــري تغري املناخ إىل زيادة مســتويات الجوع 
، يؤثر تغري  وتفاقــم مشــكلة التغذيــة عر مســارين رئيســين. أوالً

املنــاخ عىل ســبل العيــش واإلنتاجية من خالل تبــدل ظروف النمو 
وزيــادة مخاطــر بعض األمــراض النباتيــة والحيوانية التــي تعتمد عىل 
درجــات الحــرارة األكرث دفئاً. وقــد يعني تبدل ظــروف النمو حدوث 

تغــريات موســمية غري متوقعــة تؤثر عىل مواعيد زراعــة املحاصيل، 
وزيــادة خطــر فشــلها، كام هو الحال مــع الصقيــع املتأخر أو املبكر، 

وهطــول األمطــار غــري املنتظم وتغري درجــات الحرارة. وهذا ميكن 
أن يزيــد مــن ضعــف وفقر صغــار املنتجن وأن يكون محــركاً للهجرة 

نحــو املراكــز الحرضيــة. ثانيــاً، ميكن أن يؤثر تغــري املناخ عىل قدرة 
رشائــح من الســكان عىل تحمــل تكاليف رشاء كميــات كافية من 

الغــذاء الصحــي واملياه نتيجة لألثر الســلبي املرتب عىل ســبل 
عيشــهم، وكذلــك احتامليــة التقليــل من توفــر األطعمة املغذية. ويف 

الوقــت الــذي يعيــق فيه تغري املنــاخ إمكانية تبنــي نظم غذائية 
صحيــة، فــإن تبنــي نظم غذائيــة غري صحية يســاهم بدوره يف تغري 

املنــاخ من خــالل زيادة انبعاثات غــازات الدفيئة. 

تشــمل مجموعــة اآلثــار الرئيســية املتوقعة لتغري املناخ عىل ســبل 
عيــش املنتجــن الزراعيــن ما يــيل: )1( زيادة درجات الحرارة؛ )2( 

قلــة املياه؛ )3( ارتفاع مســتوى ســطح البحــر مام يؤدي إىل غمر 
األرايض املنخفضــة بامليــاه؛ )4( زيــادة وترية الكــوارث الطبيعية، 

 .)Verner, 2012( مثــل الفيضانــات والعواصــف الرملية والجفاف
كــام يؤثــر تغــري املناخ عىل ســبل العيش بطرق أخــرى من ناحية 
تغــري املحــددات االجتامعية والبيئيــة لنوعيــة الحياة والصحة - 

توفــر الهــواء النظيــف ومياه الرشب والغــذاء الكايف واملأوى اآلمن. 
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وتــؤدي الزيادة يف متوســط   درجات الحرارة إىل آثــار صحية ضارة 
عــىل األشــخاص املصابــن بأمراض الرشيان التاجــي والربو وكبار 

الســن وصغار الســن. كام يتوقــع أن يعاين ســكان املناطق الحرضية 
)حيــث يعيــش 59 باملائة من الســكان يف املنطقــة العربية يف 

عــام 2019( مــن تراجع جــودة املياه والهواء بســبب ترسب مياه 
البحــر إىل امليــاه الجوفيــة، والضباب الدخاين، وزيــادة تلوث الهواء 

بالجســيامت نتيجــة للعواصــف الرابية، وفشــل البنيــة التحتية 
)تريــف ميــاه األمطار وشــبكات الرف الصحــي(، وانقطاع التيار 
الكهربــايئ بســبب انخفاض تدفــق املياه إىل الســدود الكهرومائية، 
وتــآكل الســواحل وزيادة وترية الفيضانات بســبب ارتفاع منســوب 

ميــاه البحــر )Farajalla, n.d.(. ولكــن يظل فقــراء املنطقة هم 
األكــرث عرضــة لهذه األخطار التــي تهدد الحيــاة والصحة، إذ يعيش 

كثــري مــن فقــراء املناطق الحرضية يف مســتوطنات غري رســمية تعاين 
مــن رداءة املســاكن والخدمــات الكهربائيــة ونوعية املياه والرف 

الصحــي، ودون تكييــف للهــواء ويف مناطــق منخفضة معرضة 
للفيضانــات )World Bank, 2014(.12 كــام إن فقــراء الريف هم 

األكــرث عرضــة للمعانــاة من تبعــات الجفاف ألنهم يســتخدمون املياه 
ألغــراض أكــرث بكثري من ســكان املناطــق الحرضية. بالنســبة للفقراء 

يف الريــف، فــأن املياه ليســت مصدراً للــرشب والرف الصحي 
فحســب، بــل هي العمود الفقري لســبل عيشــهم. ومع تراجع 

كميــات امليــاه املتاحة للري، ســيجد ســكان املناطــق الريفية أيضاً 
أن ســبل عيشــهم تتضــاءل، ما قد يلقــي بهم نحو مزيــد من الفقر 

.)Barker, Van Koppen and Shah, 2000(

 .)World Bank, 2014( 12 يعيش ما بين ربع ونصف إجمالي سكان اإلسكندرية والدار البيضاء ومدينة جيبوتي وطرابلس في مستوطنات عشوائية

يف كثــري مــن الحــاالت، قد تكون نتيجــة معينــة ناجمة عن تغري 
املنــاخ نتيجــة أيضاً لسياســات ســيئة. وتؤدي الزيادة يف درجات 
الحــرارة إىل تقليــل كميات امليــاه املتاحة للــري، ولكن انخفاض 
اإلمــدادات مــن املياه الجوفية قــد يكون أيضــاً نتيجة النخفاض 

منســوب األحــواض الجوفية بســبب الســحب الجائر. وباملثل، 
قــد يكــون االنخفــاض يف كمية امليــاه الســطحية ناجامً عن ارتفاع 

درجــات الحــرارة، ولكن قد يكون أيضــاً نتيجــة لقيود مفروضة 
عــىل مــا يغذي هذه املســطحات. وتواجه املنطقــة حالياً مرشوعن 

للســدود يعمــالن أو ســيقلالن من تدفق األنهــار. ففي إطار مرشوع 
جنــوب رشق األناضــول الريك، ســيتم بناء 22 ســداً عىل طول نهري 

دجلــة والفــرات مام ســيقلل مــن الكميات املتدفقة عــر النهرين إىل 
العراق وســوريا، يف حن ســيؤدي ســد النهضة اإلثيويب إىل تقليل 

التدفــق عــىل طول نهــر النيل، مام يؤثر عىل الســودان ومر. 

مــن أكرث تأثــريات تغري املناخ وضوحاً زيادة متوســط درجات 
حرارة ســطح األرض، خاصــة منذ عام 1980. ويوضح                  

الجــدول 10 أن العديد من ســجالت متوســط درجات الحرارة 
الســنوية يف البلــدان العربية قــد تغريت يف الســنوات القليلة 

املاضيــة. فعىل الصعيد العاملي، ســجلت أعىل مســتويات ملتوســط 
درجــات الحرارة الســنوية لــألرض منذ عام 1750 يف عام 2016، 

 .)Berkeley Earth, 2020( 2017يليــه 2019 و
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اجلدول 10. 
آثار تغري املناخ حالياً: االحرتار والسنوات اليت سجل فيها متوسط درجات حرارة قصوى 

قياسية منذ 1960 يف املنطقة العربية

االحرتار منذ 1960 )درجة مئوية/ القرن(السنوات التي سجل فيها متوسط درجات حرارة قصوى قياسية منذ 1750الدولة

2010K ،2016 ،20140.28 ± 2.86الجزائر

3.13 ± 20180.55، 2010، 2015البحرين

1.92 ± 20190.32، 2010، 1998جزر القمر

2.29 ± 20190.44، 2015، 2017جيبويت

2.03 ± 20100.33، 2018، 2017مر

2.54 ± 20100.45، 2018، 2017العراق

2.10 ± 20100.29، 2018، 2016األردن

2.86 ± 20100.65، 2018، 2017الكويت

1.97 ± 20100.19، 2018، 2016لبنان

2.54 ± 20100.63، 2018، 2016ليبيا

2.28 ± 20100.63، 2017، 1987موريتانيا

2.71 ± 20100.23، 2017، 2001املغرب

2.96 ± 20150.52، 2018، 2017ُعامن

1.71 ± 0.30فلسطن

3.30 ± 20180.49، 2010، 2015قطر

2.58 ± 20100.50، 2018، 2017السعودية

2.14 ± 20190.50، 2015، 2017الصومال

2.04 ± 20100.22، 2016، 2009السودان

1.95 ± 20100.19، 2018، 2016سوريا

3.12 ± 20140.31، 2016، 1999تونس

3.36 ± 20180.57، 2015، 2017اإلمارات العربية املتحدة

2.50 ± 20190.55، 2015، 2017اليمن

مالحظة: يشري نطاق درجة الحرارة يف العمود 3 إىل مستوى ثقة نسبته ٪95. 

 .Berkeley Earth, 2020 :املصدر

كــام أن ارتفاع مســتوى ســطح البحر موثق جيداً. تشــري تقديرات 
تشــريش ووايت )Church and White 2011( إىل أن املتوســط 
العاملي ملســتوى ســطح البحر قد ارتفع بحوايل 21-24 ســم منذ 

عــام 1880، مــع حقيقــة أن ثلث هذا االرتفاع ســجل منذ عام 
1993. ويزيــد ارتفــاع البحار من خطــر غمر املناطق الســاحلية 

بامليــاه وتآكلهــا، وكذلــك من خطر عــوارم العواصف. واحدة من 
أكــرث املناطــق املعرضــة للخطــر يف املنطقة العربية هــي منطقة 

دلتــا النيــل التــي تضم الكثــري من مناطق زراعــة املحاصيل يف مر، 

واإلســكندرية وبورســعيد )World Bank, 2014(. ومع ذلك، 
فــإن جميــع املناطق الســاحلية داخل املنطقــة معرضة لزيادة 

الفيضانــات يف ضــوء ارتفاع مســتوى ســطح البحر. وميكن أن تشــهد 
املــدن الســاحلية يف البحريــن وجيبويت ومــر والعراق والكويت 

وموريتانيــا واملغرب وقطر والســعودية والســودان واإلمارات 
العربيــة املتحــدة واليمــن وليبيــا متلح طبقات امليــاه الجوفية، 
 .)El Raey, 2009( وزيــادة الفيضانــات والغمــر مبياه البحر
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الشكل 6
إنتاج القمح وصايف الواردات ونسب االكتفاء الذايت يف دول عربية مختارة 

يف 2017-2015

أخــرياً، تضاعــف عدد الكــوارث الطبيعيــة )الفيضانات والعواصف 
الرمليــة والزالزل والجفاف( يف منطقة الرشق األوســط وشــامل 

 World Bank,( 2010إفريقيــا ثــالث مرات بن عامي 1980 و
2014(. ورغــم أنه من غــري املعروف مقدار الزيــادة التي حدثت 

بســبب ارتفاع درجات الحرارة، فقد أدى ارتفاع مســتويات ســطح 
البحــر إىل زيادة خطر الفيضانات بســبب التوســع يف املســتوطنات 
 World( الحرضيــة الســاحلية حيــث يعيش 17 باملائة من الســكان

 .)Bank, 2014

الصدمــات ذات الصلــة باالقتصاد الكيل 

تؤثــر صدمــات االقتصاد الــكيل أيضاً عىل الجــوع والتغذية يف 
املنطقــة العربيــة، فضــالً عن تقلب أســعار النفط )مصــدر التصدير 

الرئيــيس للعديــد من البلدان(، وأســعار املــواد الغذائية وتقلب 
عائــدات الســياحة يف بلــدان مثل مر ولبنان حيث تشــكل الســياحة 

حصــة مهمــة مــن الناتج املحيل اإلجاميل. ومل يتــم تحديد أي من 
هــذه املتغــريات بالكامل داخل املنطقة، باســتثناء عدد الســياح 
األجانــب، والــذي مييــل إىل التقلب يف ضوء التصــورات املرتبطة 

بالعنــف يف املنطقة. 

تتأثــر أســعار بعض الســلع املحليــة يف املنطقة العربية بتغري األســعار 
الدوليــة للســلع ألن املنطقــة تعتمــد إىل حد كبري عىل االســترياد 

لتأمــن إمداداتهــا الغذائية. يوضح الشــكل 6 متوســط نســبة االكتفاء 
الــذايت مــن القمــح لبلدان املنطقة يف 2015-2017، ونســبة االعتامد 
عــىل الــواردات هي الفرق بن 100 ومتوســط نســبة االكتفاء الذايت. 

مالحظة: يتم حساب نسبة االكتفاء الذايت من إنتاج القمح × 100/)اإلنتاج + الواردات-الصادرات(. 

املصدر: فاوستات، 2020. 
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تتحكــم العديــد من الدول العربية بأســعار املــواد الغذائية 
األساســية، مثــل دقيق القمــح والخبز حتى ال تتقلب األســعار 

املحليــة بتقلب األســعار الدولية. عىل ســبيل املثال، كان ســعر 
التجزئــة بالــدوالر األمريــيك للخبز يف تونس ثابتاً بشــكل أســايس من 

بدايــة عــام 2007 إىل نهايــة عام 2010، وبعد ذلــك انخفض رغم 
ارتفــاع أســعار القمح عاملياً )الشــكل 7(. من ناحية أخرى، شــهد 
الســودان ارتفاعاً بنســبة 100 باملائة يف أســعار التجزئــة املحلية 
للقمــح بــن عامــي 2007 و2008 وارتفاعاً بنســبة 50 باملائة يف 

عــام 2010 )أداة رصد أســعار األغذيــة وتحليلهــا، منظمة األغذية 
 .)2020 والزراعة، 

عــالوة عــىل ذلك، ليس من املؤكد أن الزيادات يف أســعار الســلع 
األساســية عامليــاً، حتــى وإن تأثر بها الفقــراء، تؤدي إىل انخفاض 

مســتوى املعيشــة كــام كان متوقعاً عىل أســاس مناذج محــاكاة املقطع 
العريض يف الســنوات التي شــهدت ارتفاعاً يف األســعار. يشــري دميوفا 

Isik- 2008( وأكســوي وإيزيــك ديكمليك )Dimova 2015(
Dikmelik( إىل أن التأثري الصايف الرتفاع أســعار الســلع األساســية 

يف الريــف )كــام هــو الحال يف املنطقــة العربيــة( يعتمد عىل ما 
إذا كانــوا مســتهلكن صافــن أم منتجــن. وبّنَ دميوفا )2015( أن 

الُخمــس األدىن مــن األرس الريفيــة يف كوت ديفــوار )منتجي الغذاء 
الصافــن( اســتفاد من زيادات األســعار، بينام عانــت األرس الريفية يف 
الرشائــح الخمســية األعىل )مســتهليك الغذاء الصافــن( من انخفاض 

يف مســتوى املعيشــة، متامــاً كام هو الحــال مع املســتهلكن يف املناطق 
الحرضيــة. وبالتــايل، فــإن التأثري عــىل فقراء الريف يف كل بلــد يعتمد 

بشــكل كبري عىل وضعهــم الغذايئ الصايف. 

تتســم أســعار النفــط عامليــاً بتقلبها الشــديد كام هو مبن يف   
الشــكل 7. خــالل الفــرة من 1960 إىل 2019، كان معامــل التباين 

يف أســعار النفــط الخــام ثالثة أضعــاف مثيله يف أســعار القمح للفرة 
 . نفسها

الشكل 7
أسعار القمح الشتوي األحمر القايس والنفط الخام األمرييك، بالدوالر 

األمرييك الحقيقي لعام 2010 للطن

 .World Bank commodity price data, 2020 :املصدر
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كيــف يؤثــر تقلب أســعار النفط عىل ســبل عيــش الناس؟ كام هو 
الحــال مع أســعار املواد الغذائيــة، غالباً مــا تتحكم حكومات 

الــدول العربيــة بأســعار املنتجــات النفطية املكــررة. وبالتايل، غالباً 
مــا ترتفــع أســعار البنزين ووقود التدفئــة والغاز والكهربــاء نتيجة 

لتحــرك الحكومــات لتقليــص دعــم الطاقة وليســت نتيجة مبارشة 
للتغيــريات الحاصلــة يف الســوق. عىل ســبيل املثال، يف عام 2016، 

رفعــت مر أســعار البنزيــن لخفض دعم الدولــة للطاقة والغذاء، 
وعومــت العملــة، وفرضــت رضائب جديــد، وكل ذلك كان جزءاً من 

اتفاقيــة وقعتهــا البــالد مع صنــدوق النقد الــدويل للحصول عىل قرض 
 .)AP, 2019( بقيمــة 12 مليــار دوالر

يتجــىل تأثــري أســعار النفط عىل ســبل العيش أكرث مــن خالل تأثريها 
عــىل املاليــة العامــة للحكومات، وهو ما يؤثــر بدوره عىل اإلنفاق 

الحكومــي، مبــا يف ذلك رواتــب موظفي الدولة. كام تؤثر أســعار 
النفــط عــىل املوارد املاليــة الحكومية ألن عائدات النفط تشــكل 
جــزءاً كبــرياً من إيرادات الدولة )الجــدول 11، العمود 1(. وضع 

صنــدوق النقــد الدويل ســعراً تقديريــاً للنفط والــذي ميكن من خالله 
للبلــدان املصــدرة للنفــط تحقيق التوازن املايل ومتويل الحســاب 

الجــاري )ســعر التعادل للنفــط، الجدول 11، األعمدة 5-2(.   
وتوضــح املقارنــة بن أســعار التعادل للنفط وأســعار نفط ديب يف 

الجــدول 11 كيــف أدت االنخفاضات األخرية يف األســعار إىل اختالل 
التــوازن املــايل والحســاب الجاري يف العديد مــن البلدان املصدرة 

 . للنفط

اجلدول 11. 
أثر تذبذب أسعار النفط على مالية احلكومات يف املنطقة العربية

حصة النفط يف 
اإليرادات الحكومية* 

)%(

سعر نقطة التعادل للنفط، بالدوالر األمرييك**
سعر نفط ديب، بالدوالر األمرييك***

2020 )توقعات(2019

2013
سعر التعادل 

املايل
سعر التعادل 

الخارجي
سعر التعادل 

املايل
سعر التعادل 

الخارجي
آب/أغسطس 201320192020

)1()2()3()4()5()6()7()8(

71.0إجاميل الدول العربية

الدول

61.5104.696.0157.2112.2الجزائر

105.4363.1843.71

87.5106.376.595.680.8البحرين

5.0مر

96.555.760.760.459.1العراق

93.052.650.561.150.6الكويت

93.548.557.457.959.1ليبيا

86.092.874.586.862.1ُعامن

40.044.956.439.937.6قطر

89.082.650.176.144.2السعودية

18.5السودان

1.0تونس

68.067.131.069.132.0اإلمارات العربية املتحدة

145.0****125.0****55.5اليمن

مالحظات: * إيرادات النفط كنسبة من اإليرادات الحكومية يف عام 2013؛ سعر التعادل املايل هو السعر الذي يكون فيه الرصيد املايل صفراً. سعر التعادل الخارجي هو السعر الذي يكون فيه رصيد 
الحساب الجاري صفراً؛ *** سعر نفط ديب هو املتوسط السنوي )أو الشهري( لسعر خام ديب )فاتح( بالدوالر األمرييك. *** بالنسبة لليمن، األرقام لعام 2017 )125( والفرة 2016-2000 )145(. 

املصادر: Statista, 2020 )حصة اإليرادات(؛ Data IMF.org, 2020 )سعر نقطة التعادل ألسعار النفط(؛ World Bank commodity price data, 2020 )أسعار النفط الخام، خام ديب(.
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الصدمــة االقتصاديــة الكليــة الثالثــة املهمــة لبعض البلدان يف 
املنطقــة العربيــة هي إيــرادات الســياحة القادمة من الخارج 

)الجدول 12(. تراوحت مســاهمة عائدات الســفر والســياحة يف 
الناتــج املحــيل اإلجاميل بــن 9 و19 باملائة يف معظم الــدول العربية 

يف عــام 2019 )الجــدول 12، العمود 1(. كانــت األرقام الخاصة 
بالســياح األجانــب القادمــن إىل املنطقة تتجــه نحو االنخفاض يف 

الســنوات القليلــة املاضيــة، لكــن كان للجائحــة تأثري مدمر عىل 
قطــاع الســياحة. يف النصــف األول من عــام 2020، انخفض عدد 

الســياح الوافدين بنســبة 57 باملائة يف الرشق األوســط و62 باملائة 
يف شــامل إفريقيا )OECD, 2020a(. فالســياحة تشــكل مصدراً 

رئيســياً للدخــل للعديــد مــن دول املنطقة، وال ســيام املغرب وتونس 
ولبنــان ومــر. وتعد مر واملغرب مــن بن الدول األكرث ترضراً 

عــىل مســتوى العــامل من حيث خســائر الناتج املحيل اإلجــاميل نتيجة 
تراجــع الســياحة. وباإلضافــة إىل فقدان الوظائف بشــكل كبري يف 

قطاع الســفر والســياحة، يؤثر االنخفاض يف النشــاط الســياحي أيضاً 
عــىل اســتهالك الغذاء والطلب عــىل املنتجات الغذائيــة القابلة 
للتلــف عاليــة القيمــة واملنتجــة محليــاً، مبا يف ذلك الخرضوات 
الطازجــة واألســامك ومنتجــات األلبان التي تشــريها الفنادق 
واملطاعــم، ومــا يرتب عىل ذلك من تأثري ســلبي عــىل منتجي 

األغذية.

اجلدول 12. 
السفر والسياحة، احلصة من الناجت احمللي اإلمجايل والتغري يف عدد السياح األجانب 

الوافدين )% مقارنة بالعام السابق(

الدول
السفر والسياحة )الحصة من الناتج 

املحيل اإلجاميل، 2019(

عدد السائحني األجانب الوافدين )النسبة املئوية للتغيري عن العام السابق(

يناير/كانون ثاين - مايو/أيار 201720182020

8.4-20.2-6.68الجزائر

5.9-12.0-13.39البحرين

28.2-4.5-9.89جزر القمر

37.3-55.1-11.99مر

8.41العراق

8.0-7.8-19.76األردن

14.9-5.0-6.09الكويت

71-5.8-10.0-19.47لبنان

3.09ليبيا

8.3-9.8-18.89املغرب

52-*9.370.80.6ُعامن

41-9.3623.219.4قطر

26-9.2710.74.8السعودية

2.8-1.6-4.63السودان

11.52سوريا

17.7-23.2-16.15تونس

4+4.4-7.5-10.89اإلمارات العربية املتحدة

5.88اليمن

مالحظة: بالنسبة لُعامن، يناير-يونيو 2020. 

املصادر: Knoema, 2020 )حصة السفر والسياحة من الناتج املحيل اإلجاميل يف 2019(؛ World Bank WDI, 2020 )السياح األجانب، 2017، 2018(؛ UNWTO, 2020 )السياح األجانب، 2020(.
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الصدمــة ذات الصلــة بجائحة كوفيد-19

يف أكتوبــر 2020 توقــع صنــدوق النقد الــدويل أن يعاين االقتصاد 
العاملــي مــن انكامش بنســبة 4.4 باملائة يف عــام 2020 نتيجة 

للجائحــة وهــو أعمق ركود اقتصــادي عاملي منذ الحــرب العاملية 
 IMF WEO Data, 2020c; Kose and Sugawara,( الثانيــة

2020(. وتراوحــت توقعــات صندوق النقد الــدويل للمنطقــة العربية 
مــن منــو بنســبة 3.5 باملائــة يف مر إىل انكامش بنســبة 67 باملائة يف 

ليبيــا )الجــدول 13(. كــام يتأثر االنخفاض يف إجــاميل الناتج املحيل 

يتأثــر أيضــاً باألزمات االقتصاديــة املوجودة مســبقاً كام هو الحال 
يف لبنــان والنزاعــات كام هــو الحال يف ليبيا وســوريا. كام أثرت 

الجائحــة والتدابــري املتخــذة الحتوائها عىل األمــن الغذايئ العاملي 
ومســتويات الجــوع والتغذية بشــكل رئييس مــن خالل آثارها عىل 

ســبل عيش الناس. ورغم رضرها عىل إمدادات وأســعار الســلع 
الزراعيــة والغــذاء، إال أن آثــار الجائحة كانت أقل عىل ســلع أخرى. 
وأطلقــت جميــع دول املنطقــة تقريباً )باســتثناء اليمن( حــزم تحفيز 
اقتصــادي ملواجهــة الجائحــة، وإن كانــت متفاوتــة يف الحجم، مام أثر 

.)IMF, 2020e( عــىل السياســات املاليــة أو النقدية

اجلدول 13. 
تقديرات صندوق النقد الدويل وتوقعاته لنمو الناجت احمللي اإلمجايل يف 2019 و2020 و2021 

)نسبة النمو مقارنة بالعام السابق( 

منو الناتج املحيل اإلجاميل )٪( 

201920202021الدول

5.53.2-0.8الجزائر

4.92.3-1.8البحرين

1.82.9-1.9جزر القمر

1.07.0-7.5جيبويت

5.63.52.8مر

12.12.5-4.4العراق

5.03.4-2.0األردن

8.10.6-0.4الكويت

ال يوجد بيانات25.0-6.9-لبنان

66.776.0-9.9ليبيا

3.22.0-5.9موريتانيا

7.04.9-2.2املغرب

0.5-10.0-0.8-ُعامن

12.08.2-0.9قطر

4.52.5-0.8السعودية

5.43.1-0.3الصومال

1.52.9-2.9السودان

ال يوجد بياناتال يوجد بياناتال يوجد بياناتسوريا

8.40.8-2.5-تونس

7.04.0-1.0اإلمارات العربية املتحدة

6.61.3-1.7اليمن

 .2020c املصدر: بيانات آفاق االقتصاد العاملي لصندوق النقد الدويل، أكتوبر/ترشين أول
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تعطلــت سالســل اإلمداد الغــذايئ العاملية بســبب التغريات 
املفاجئــة يف الطلــب )زيــادة الطلب عــىل األطعمة الجاهزة يف 

املنــازل، وانخفــاض الطلــب عىل املطاعم وغريهــا من الخدمات 
الغذائيــة وخدمــات الطعام خارج املنــزل(، واضطرابات النقل 
)القيــود املفروضة الســفر/ التجارة(، واإلغــالق املبارش لبعض 

مصنعــي األغذيــة )عىل ســبيل املثال بســبب تفــيش املرض يف مصانع 
تعبئــة اللحــوم( وانقطاع الخدمات وإمــدادات املدخالت، مثل 
األســمدة والبــذور ومبيدات اآلفــات واملدخالت األخرى )أيضاً 

  .)OECD, 2020a( )بســبب القيــود املفروضة الســفر/ التجارة
ومع ذلك، اســتطاعت سالســل التوريــد العامليــة التكيف مع هذا 
 OECD,( الوضــع وأصبحت قــادرة عىل الصمود بشــكل ملحوظ
2020a; Swinnen and McDermott, ed., 2020(. ومل تتأثــر 
أســعار الســلع الزراعية إىل حــد كبري برف النظر عن االســتجابة 

لألساســيات، يف حــن انخفضت أســعار النفط واملعادن بشــكل كبري 
 .)World Bank, 2020( بســبب انخفــاض الطلب

أظهــرت سلســلة مــن عمليات املحــاكاة القطرية التــي أجراها املعهد 
الــدويل لبحوث السياســات الغذائيــة )IFPRI( أن اآلثار املبكرة 
الرئيســية لالنكــامش قــد ظهرت يف قطــاع الخدمات، مبا يف ذلك 

خدمــات الطعــام وتصنيــع األغذية، وكذلك عــىل العاملة املهاجرة 
)Swinnen and McDermott, eds, 2020(. وأشــارت املحاكاة 

الخاصــة مبــر يف الفرة مــن أبريل/نيســان إىل يونيو/حزيران 2020 
إىل أن الصدمــة األوليــة لجائحــة كوفيــد-19 والتدابري ذات الصلة 

التــي تــم تبنيها الحتواء انتشــار املرض أثرت بشــكل كبــري عىل صناعة 
املنســوجات وغريهــا مــن الصناعــات التحويلية واملعادن واآلالت 

والتجــارة وخدمــات النقــل والفنادق وخدمــات الطعام وغريها من 
خدمــات الســياحة )Breisinger et al., 2020(. يوضــح الجدول 16 

بعــض اآلثــار املتوقعــة للجائحة )والتدابــري ذات الصلة( عىل قطاع 
الســياحة اعتبــاراً مــن يونيو/حزيــران 2020. وبالنظر إىل أن قطاع 
الســياحة والســفر كان ميثــل 20 باملائة مــن الناتج املحيل اإلجاميل 

للبنــان يف عــام 2019، فمــن املرجح أن يؤدي انخفاض بنســبة 
71 يف املائــة يف عــام 2020 إىل انخفــاض الناتج املحيل اإلجاميل 

بنســبة 13 باملائــة. وتوقــع صندوق النقد الــدويل يف يونيو/ حزيران 
2020 انخفاضــاً ســنوياً بنســبة 12 باملائة يف إجــاميل الناتج املحيل 
لعــام 2020 للبنــان، لكنــه قــام بتحديــث توقعاته إىل -25 باملائة 
يف أكتوبــر/ ترشين أول بســبب األزمــة املالية املســتمرة واالنهيار 

االقتصــادي )الجدول 13(. 

توضــح حالــة مر اآلثار اإليجابيــة للتدخــل الحكومي يف الوقت 
املناســب يف مارس/ آذار للحد من انتشــار الفريوس. وشــمل ذلك 

حظــر الرحــالت الجوية الدوليــة، وحظر التجمعــات العامة، وإغالق 
املــدارس واملؤسســات الدينيــة، وفرض حظر تجــول لييل. وظل كثري 

مــن املصانــع مفتوحــاً لكنهــا قلصت نوبــات العمل، لكن يف كل 
األحــوال تجنبــت مر فــرض إغالق كامل كام جــرى يف بعض البلدان 

األخــرى. كام أطلقــت الحكومة برنامــج تحفيــز اقتصادي ميثل ما 
نســبته 1.8 باملائــة مــن الناتــج املحيل اإلجــاميل للتخفيف من األثر 

االقتصــادي واحتواء انتشــار املرض، وذلك عر: زيادة املعاشــات 
التقاعديــة، وتوســيع برامــج املســاعدات النقدية املبارشة، ودعم 

العاملــن يف القطاعــات غــري الرســمية، فضالً عن تدابــري لتحفيز 
 Breisinger( قّدر بريســينغر وآخرون .)IMF, 2020e( االســتهالك
et al., 2020( أن االقتصــاد املــري ســينكمش نتيجة لذلك بنســبة 

1.1 باملائــة فقــط يف أبريــل ويونيو 2020 مقارنــة بـ 8.7 باملائة 
 . بقاً سا

ومــع انخفاض متوســط الناتــج املحيل اإلجاميل لعام 2020 يف 
املنطقــة بنســبة 4.9 باملائــة )بيانات آفــاق االقتصاد العاملي 

لصنــدوق النقــد الدويل، أبريل 2020b(، ســيكون للصدمــات الناجمة 
عــن الجائحة آثار ســلبية عىل ســبل عيــش املنتجن واملســتهلكن. 

ومــع ذلــك، فإن اختالف القيــود واإلجراءات املتصلــة بالجائحة 
وبرامــج التحفيــز يف كل بلــد تجعل مــن الصعب توقع اآلثــار الكلية 

للجائحــة عــىل األمن الغــذايئ والجوع والتغذيــة. ويقدر املعهد 
الــدويل لبحــوث السياســات الغذائيــة أن انخفاضاً بنســبة 5 باملائة يف 
الناتــج املحــيل اإلجاميل العاملي ســيؤدي إىل زيادة بنســبة 20 باملائة 

 Swinnen and McDermott, eds,( يف الفقــر املدقــع العاملي
2020(. ويأخــذ هــذا التقديــر يف االعتبار تدابــري التحفيز يف الواليات 

املتحــدة وأوروبــا، ولكنه ال يشــمل تدابري التخفيــف االجتامعية 
واالقتصاديــة يف البلــدان النامية. 

ترجــح منظمــة األغذية والزراعــة )2020a( أن يتمثل التأثري الســلبي 
الرئيــيس لجائحــة كوفيــد-19 عىل األمن الغذايئ والجــوع يف املنطقة 

 ، العربيــة يف تعطيــل ســبل عيش الســكان املعرضــن للخطر أصالً
ال ســيام أولئــك الذين يعيشــون يف البلدان التي تشــهد نزاعات 

وتعــاين مــن وضع مــايل ضعيف ومعرضــة للصدمات أكرث من 
غريهــا. عــالوة عىل ذلك، من املحتمل أن يؤدي إغالق األســواق 

الريفيــة يف بعــض بلــدان املنطقــة كإجراء وقايئ للحد من انتشــار 
الجائحــة إىل فقــدان الكثري مــن املزارعن أصحــاب الحيازات الصغرية 

واملنتجــن غــري الرســمين يف املدن والذيــن يبيعــون تقليدياً يف مثل 
هذه األســواق ملصادر دخلهم )الفاو، 2020b(. هذه األســواق 

هــي مصــدر الوظائف وســبل العيــش والغذاء لألرس ذات الدخل 
املنخفــض. وال تــزال آثار الفقــر الفعلية غــري مرئية وســتعتمد جزئياً 

اجلزء  22    تعزيز قدرة النظم الغذائية يف املنطقة العربية على الصمود
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عــىل جهــود الحكومــات والجهات املانحــة يف املنطقــة لتقديم الدعم 
ألولئــك األكــرث عرضة أن تتعطل ســبل عيشــهم جراء تدابري اإلغالق 

والفريوس. 

2.2.2 ما هي الضغوطات الرئيسية اليت 
يواجها نظام الغذاء العريب؟

ســيبن القســم التــايل الضغوطات الرئيســية التي يعــاين منها النظام 
الغــذايئ يف املنطقــة، وتأثريهــا عىل مخرجــات النظام الغذايئ، مع 

الركيــز عىل األمــن الغذايئ والتغذوي. 

ضغوطــات ذات صلة مبحــركات بيوفيزيائيــة وبيئية 

واملياه األرايض  ندرة 

تتســم األرايض الصالحــة للزراعــة يف املنطقــة العربيــة مبحدوديتها، إذ 
تشــكل الســهوب والصحــاري ما يقرب مــن 90 باملائة من األرايض، 

ومــا يقــرب من نصفهــا جاف جداً ال يناســب اإلنتاج الحيواين 
املكثــف. كــام انخفضت مســاحة األرايض املزروعــة للفرد، املقدرة 
بـــ 58 مليــون هكتار، بنســبة 6 باملائة يف الخمســن ســنة املاضية 

بســبب زيادة املامرســات الزراعية غري املســتدامة والنمو الســكاين 
القــوي )FAOSTAT, 2018; ESCWA, 2017(. ومتتلك دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي أدىن حصــة من األرايض الزراعية )19.5 
باملائــة مــن األرايض الزراعية واملراعــي(، و1 باملائة فقط أراض 

صالحــة للزراعــة )OECD and FAO 2018(. وعمــدت كل من 
اململكــة العربيــة الســعودية ودولة اإلمــارات العربية املتحدة إىل 

رشاء أراِض يف بلــدان مختلفــة مثل الســودان إلنتاج الغذاء. 

تعــاين تربــة املنطقة من تدهور حاد ومســتمر حيث تشــري 
التقديــرات إىل تدهــور ثالثــة أرباع 30 مليــون هكتار من األرايض 
الزراعيــة البعليــة )ESCWA, 2017(. وتســود التعريــة املائية يف 

املناطــق ذات األرايض املنحــدرة يف حــن تشــكل التعرية بفعل 
الريــاح تهديداً آخراً )ESCWA, 2017(. كام إن الســهول الســاحلية 

الصالحــة للزراعــة معرضــة لترسب ميــاه البحر إليهــا كام هو الحال 
يف غــزة أو دلتــا النيل، والزحف الصحراوي يف الســودان وشــبه 

الجزيــرة العربيــة وكذلك وادي األردن )ESCWA, 2010(. وقد 
أدى متلــح امليــاه إىل انخفــاض كبري يف غلة املحاصيل وتســبب يف 
خســائر فادحــة تقــدر مبليار دوالر أمرييك ســنوياً، أي ما يعادل 

1600 - 2750 دوالراً أمريكيــاً للهكتــار )ESCWA, 2017(. وتبلــغ 

التكلفــة الســنوية املقــدرة لتدهــور األرايض يف املنطقة 9 مليارات 
أمرييك. دوالر 

تعــد املنطقــة العربيــة أيضاً واحــدة من أكرث املناطــق التي تعاين من 
نــدرة امليــاه يف العــامل، إذ ال تســتطيع معظم الدول العربيــة تلبية 

الطلــب الحــايل عــىل املياه يف وقت يرجــح فيه أن يزداد الوضع 
ســوءاً بســبب التغــريات يف أمناط هطــول األمطار نتيجــة لتغري املناخ. 
ويتدفــق حــوايل 60 باملائــة من امليــاه العذبــة يف املنطقة عر الحدود 

الدوليــة بــن البلــدان، مام يزيد مــن تعقيد أوضاع إدارة املوارد 
املائيــة. ويفتقــر حــوايل 87 مليون شــخص يف املنطقة إىل مصدر 

محّســن مليــاه الــرشب يف منازلهــم )ESCWA, 2020(. وتعتمد املياه 
والطاقــة التقليديــة أيضــاً عىل بعضهــا بعضاً بشــدة خاصة عندما 

يتعلــق األمــر بضــخ ونقل امليــاه الجوفية أو اســتخدام موارد املياه 
إلنتــاج الطاقــة الكهرومائية أو اســتخدام امليــاه لتريد محطات 

الطاقــة الحراريــة. عالوة عىل ذلك، تســتهلك الزراعــة 85 باملائة من 
 AFED,( امليــاه رغــم االنخفاض الشــديد يف مســتوى إنتاجية املياه

.)2015

Al-( تعــاين املنطقــة مــن أكر عجز يف اســتهالك املياه يف العامل
Saidi et al., 2016(. وابتــداًء مــن ليبيــا يف الخمســينيات من القرن 

املــايض، بــدأ الطلب عــىل املياه يتجاوز العــرض املتاح، لدرجة أن 
املنطقــة »نفــدت لديهــا املياه« )Allan, 1997, p. 1997(. عىل 

الصعيــد العاملــي، يقــرب متوســط نصيب الفــرد من املياه من 7000 
مــر مكعــب ســنوياً، ولكن يف املنطقــة العربيــة، يبلغ هذا الرقم 

 .)Aw-Hassan et al., 2014( 1200 مــر مكعب

مــن املتوقــع أن تؤدي تأثــريات تغري املنــاخ إىل مفاقمة الضغط 
الناجــم عــن انعدام األمن املايئ يف العــامل، وســيصبح التنبؤ بإمدادات 

امليــاه أصعــب وجودتها أقــل )Capelli, 2017(. يف املنطقة، 
ســتتجىل هــذه التأثريات عــر تغري أمناط هطــول األمطار، مثل حاالت 

الجفــاف الشــديدة واملتكــررة، فضالً عــن ارتفاع درجات الحرارة 
)Al-Saidi et al., 2016( والتغــريات يف النمــط املوســمي لهطول 
األمطــار. ويف الوقــت الذي تؤدي فيــه العوامل البيئيــة الخارجية، 
مثــل تلــوث املياه الجوفية من الزراعة نتيجة اســتخدام األســمدة 

واألنشــطة الصناعيــة واملنزليــة )UNDP, 2013(، إىل تفاقــم انعدام 
األمــن املــايئ اإلقليمي، تزيد السياســات املتبعة عىل املســتويات 

الوطنيــة مــن الضغط عىل املوارد من خالل االســتخراج غري املســتدام 
للميــاه الجوفيــة مــام يؤدي إىل ترسب امليــاه املالحة إىل األحواض 

 .)2006 ،Tropp and Jägerskog( الجوفيــة
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ضغوطــات ذات صلة مبحــركات مرتبطــة بالتكنولوجيــا والبنية 
لتحتية ا

ميكــن أن يكــون التقــدم التكنولوجي ســيفاً ذا حديــن. فمن جهة، 
ميكــن أن يحســن التطــور التقني مــن الحفاظ عىل املــوارد الطبيعية 
واإلنتاجية، ولكن ميكن أن يوســع من حالة عدم املســاواة، ال ســيام 

إذا كان اســتخدام التكنولوجيــا محــدوداً بالنســبة للفقراء أو ال 
يراعــي الفــوارق بن الجنســن أو إذا كان يخلــق حواجز أمام فرص 

الدخــول إىل ســوق معينــة. كام أنه يســبب أرضاراً كبرية إذا تم 
اســتخدامه بشــكل غري مســتدام. عىل ســبيل املثال، ســاهم حفر اآلبار 

العميقــة يف نضــوب امليــاه يف املنطقــة العربية مبــا يتجاوز معدل 
التجديــد الطبيعــي منــذ الثامنينيــات. وأصبحت تقنيات ترشــيد 

امليــاه موضوعــات مركزية لسياســة املياه الزراعيــة. يعمل املغرب، 
عــىل ســبيل املثال، عــىل تنفيذ برنامــج وطني لرشــيد مياه الري منذ 

عــام 2002 لزيــادة كفاءة الــري عن طريق اســتبدال أنظمة الري 
 .)Oudra and Talks, 2017( بالغمــر والــرش بالــري بالتنقيط

ويف الوقــت الــذي توفر فيــه التقنيــات الرقمية فرصاً كبرية لتحســن 
مخرجــات النظــام الغــذايئ، إال أن هناك حاجة إىل اســتثامرات أخرى 
ملعالجــة قيــود البنيــة التحتيــة املتعددة التي يواجهــا املزارعون مثل 

الطــرق والطاقــة وتخزين ما بعــد الحصاد والخدمات اللوجســتية 
التــي ميكنهــا ربط املزارعن بشــكل أفضل باألســواق. يقود تطوير 

السياســات إىل زيادة الحوافــز املمنوحــة للمزارعن والرشكات 
الزراعيــة لالســتثامر يف املزارع ويف سالســل القيمــة الزراعية مام قد 

يــؤدي بدوره إىل زيــادة الطلب عــىل التقنيات الرقميــة. وقد مكنت 
التقنيــات الجديــدة والربط مع األســواق اإللكرونيــة بعض البلدان 

العربيــة، وخاصــة دول مجلــس التعاون الخليجــي، من امتصاص 
التأثــري الناجــم عن اإلغالقات التــي ســببتها جائحة فريوس كورونا. 
فعــىل ســبيل املثــال، أطلق أحد رواد األعامل يف اإلمــارات العربية 

املتحــدة تطبيقــاً لســوق رقميــة ميكن من الربط بن املــزارع املحلية 
.)Gulf News, 2020( وبــن املنازل والرشكات

ضغوطــات ذات صلــة مبحركات اجتامعيــة ثقافية

عدم املســاواة االجتامعية أ. 

تتجــىل الضغوطــات االجتامعيــة والثقافيــة يف النظام الغذايئ يف 
حــاالت عدم املســاواة املســتمرة مثل التفاوتــات االقتصادية يف 
املنطقــة بــن الرجال والنســاء وكذلك بن الطبقــات االجتامعية 
والشــعوب. يف املنطقــة العربيــة، يعد عدم املســاواة يف ملكية 

األرايض للذكــور أحــد األمثلة، يف حن يشــكل إهــامل حقوق العامل 
املهاجريــن، ال ســيام يف أوقات األزمــات الصحية مثــل جائحة فريوس 

كورونــا، مثــاالً آخراً. ويــؤدي املهاجرون الذيــن يعملون يف ظل 
ترتيبــات غــري رســمية أو غــري نظامية دوراً مهــامً يف أنظمة األغذية 

الزراعيــة. ولكــن عــادة ما يعاين هؤالء العامل من ســوء ظروف 
الســكن والعمــل، وال يحصلون عــىل الرعايــة الصحية أو الحامية 

االجتامعيــة )FAO, 2020(. كــام أدت اإلغالقــات الناجمة عن 
الجائحــة إىل فقــدان مصــادر الدخل، إذ تعاين أرس العــامل املهاجرين 

مــن تــدين قوتها الرشائية بســبب تراجــع التحويالت التــي تحتاجها 
 FAO( لــرشاء الطعــام وعدم القدرة عــىل اتباع نظــم غذائية صحية

.)et al., 2020b

عدم املســاواة بني الجنسنيب. 

ال ميكــن الوصــول إىل نظم غذائية مســتدامة دون املســاواة بن 
الجنســن )FAO, IFAD, WFP, 2020(. ففــي الوقت الذي 

ينظــر فيــه عــادة إىل إمكانيــة الحصول عىل الغذاء عــىل أنها قضية 
اقتصاديــة، فــإن الحقيقــة االجتامعيــة املتمثلة بعدم املســاواة بن 

الجنســن هــي أيضاً واحدة مــن العوامل التــي تقف خلف عد 
املســاواة يف مخرجــات األمن الغــذايئ، إذ يقدر صندوق األمم 

املتحــدة اإلمنــايئ للمــرأة أن “7 من كل 10 مــن الجياع يف العامل هم 
مــن النســاء والفتيات” )Badr, 2010(. ويرجح أن تعاين النســاء 
عــىل مســتوى العــامل من انعدام األمن الغــذايئ أكرث من الرجال، 

وخصوصــاً يف املناطــق الريفيــة )الفاو، 2020a(. عــىل الصعيد 
العاملي، متثل النســاء نســبة صغرية من مالك األرايض، وتتســم 

 FAO,( حصــة مليكتهــن لــألرايض الزراعية بأنهــا أقل من الرجال
CGIAR, 2018(. وال يقتــر عدم املســاواة يف الرثوة عــىل ملكية 
األرض، إذ تتســم قدرة النســاء عــىل الحصول عــىل التمويالت بأنها 

أقــل بكثــري مقارنــة بالرجال، مــام يجعلهن أكــرث عرضة للجوع يف 
أوقــات األزمــات )Botreau & Cohen, 2019(. وقد يكون االدعاء 
بــأن املــرأة تقــوم بنصف العمــل فقط يف املزرعة أقــل بكثري مام هو 

عىل أرض الواقع، ال ســيام يف منطقة الرشق األوســط وشــامل أفريقيا 
حيــث ال تتلقــى النســاء أجراً عــن معظم األعامل التــي يؤدينها، مام 
يجعــل عملهــن غــري ظاهــر للعيان )El-Fattal, 1998(. وباإلضافة 

إىل تــدين األجــور، يزيد احتامل أن تعمل النســاء يف الزراعة لســاعات 
أطــول وكذلــك لعقود موســمية أطول يف ضوء الواجبــات التي يتوقع 

منهــن القيــام بهــا يف املنــزل )Badr, 2010(. يف املنطقة، تكون 
ملكيــة املــرأة لألرض معقدة بســبب مزيج مــن القوانن واألعراف، 

وعندمــا متتلــك األرض، فغالبــاً ما يتحكــم فيها أحد أفراد األرسة 
الذكور. خمســة وســبعون يف املائــة من الســكان البالغن األمين يف 
املنطقــة العربيــة هم من النســاء، مــام يجعل من الصعــب عليهن 

.)Badr, 2010( الدفــاع عن حقوقهــن يف امللكية
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عــالوة عــىل ذلك، هناك تفاوتــات خطرية بن الجنســن من ناحية 
مخرجــات النظــم الغذائية. عىل ســبيل املثــال، تتفاوت املعاناة 

من ســوء التغذية وزيادة الوزن/ الســمنة بن الجنســن، إذ 
تنتــرش الســمنة بأكرث مــن الضعف بن النســاء يف مر وحدها 

)Alebshehy et al., 2016(. وكــام هــو مبــن يف الجزء األول، فإن 
حدوث فقر الدم بن النســاء يف ســن اإلنجاب هو مشــكلة صحية 

عامــة متوســطة إىل شــديدة يف مختلف بلــدان املنطقة. ويتصل 
هــذا جزئيــاً بالنظــم الغذائيــة وتغري أمناط الحيــاة، ولكنه أيضاً 

مرتبــط بالضعــف، وحالة عــدم اليقن، والعنــف القائم عىل النوع 
االجتامعــي، وعــدم توفــر دخل أو منعهن من املشــاركة أعامل 

تتطلــب بــذل جهــد بدين. ولكــن لغاية اآلن، مل يكن هناك اســتجابة 
 Sibai et al., 2003;( حكوميــة كافيــة للتصــدي لهذا الوضع

 .)Batnitzky, 2008; Yount and Li, 2011

ضغوطــات ذات صلة مبحركات سياســية ومؤسســاتية

ظلــت املنطقــة العربيــة غارقة يف النزاعــات واالضطرابات والحروب 
لفــرة طويلــة خالل املائــة عام املاضيــة. وكان الربيع العريب يف 

عــام 2011 نقطة تحول بالنســبة لالســتقرار الســيايس يف املنطقة 
العربيــة، وميكــن ربط النزاعات التي ســاهمت يف تشــكيل تاريخ 

املنطقــة عــىل مدار العقــد املايض، مثل الحــروب األهلية يف العراق 
وســوريا واليمــن، بالربيــع العريب. وفرضت موجة عدم االســتقرار 
والراعــات ضغوطــاً كبرية عــىل النظم الغذائيــة، وتجلت آثارها 

بعــدة أشــكال، ولعــل أكرثها وضوحاً هــو املوجة الضخمــة من الهجرة 
القرسيــة داخــل البلــدان وفيــام بينها. إن حالة األمــن الغذايئ لالجئن 

الســورين يف لبنــان واألردن متدنيــة، كــام يتضح مــن حقيقة أنه يف 
عــام 2020، كان 5 مالين ســوري يعتمدون عىل املســاعدات من 

 WFP and FAO,( برنامــج الغــذاء العاملــي التابــع لألمم املتحدة
2020(. كــام أدى تدفــق الالجئــن إىل األردن ولبنان منذ عام 2012 
إىل إجهــاد قــدرات النظــم الغذائيــة املحلية يف هذيــن البلدين، وقد 

أشــارت الفــاو إىل زيــادة الضغط عىل مــوارد املياه املحدودة أصالً يف 
لبنــان بســبب زيــادة الطلب. كام بــات العــامل اللبنانيون، الذين مل 
يكونــوا حتــى وقــت قريب يهتمــون بالعمل يف الزراعة، يتنافســون 

حاليــاً مــع العامل الســورين عىل الوظائــف يف القطاع الزراعي، 
مــام يزيــد البطالة والفقــر يف املناطق الريفيــة، وبالتايل إضعاف 
القــدرة عــىل الحصــول عىل الغذاء )الفــاو، 2020b(. ففي اليمن 

، أشــارت تقاريــر إىل أن 29.8 مليون شــخص يف جنوب اليمن  مثــالً
 FSIN( 2020 يعانــون مــن انعدام األمــن الغذايئ الحاد يف عام
 & FSIN and Global Network Against Food Crises,

2020(. وقــد ثبــت أن العنف هــو املحرك الرئيــيس لهذه الحالة، إىل 

جانــب الظــروف االجتامعيــة واالقتصادية األخرى املوجودة مســبقاً 
.)ACAPS, 2019(

ضغوطــات ذات صلــة مبحركات اقتصادية وســوقية

االعتامد عىل اســترياد الغذاءأ. 

يف الوقــت الــذي ميكن أن تســاهم فيه الــواردات يف تعزيز قدرة 
النظــام الغــذايئ عىل الصمــود يف ظل إمكانية رشاء األغذية بأســعار 

ميســورة ومــن مصادر متنوعــة، يظل اعتامد الــدول العربية عىل 
االســترياد عامــالً مقيداً رئيســياً. ويرجع ذلك إىل مجموعــة متنوعة 

مــن األســباب، تتعلق يف بعض الحــاالت بندرة العملــة الصعبة 
يف البلــدان منخفضة الدخل، ولكن بشــكل أكرث شــيوعاً بســبب 
املخــاوف مــن الحصــار أو الحظــر أو العقوبات. هذه املخاوف 
مفهومــة يف ضــوء تقلــب البيئــة الجيوسياســية يف املنطقة وكرثة 

النزاعــات فيهــا، والتــي لها تأثري ســلبي قوي عــىل األمن الغذايئ. وقد 
منــت واردات املنطقــة العربية مــن املنتجات الغذائيــة والحيوانية 

بشــكل كبــري منــذ العقد األول مــن القرن الحــادي والعرشين، لتصل 
إىل أكــرث مــن 90 مليار دوالر يف عــام 2013، وهو العام األخري 
الــذي تتوفــر فيــه بيانات شــاملة عن قيمــة التجارة من قاعدة 

بيانــات فاوســتات. وتعــد املنطقــة العربية أكر مســتورد للحبوب يف 
العــامل )Woertz, 2017(، ويف الوقــت الذي يدعــو فيه البعض إىل 
زيــادة االكتفــاء الــذايت اإلقليمي يف املواد الغذائية األساســية، يرى 

الكثــريون أن االعتــامد عىل الواردات هــو نتيجة طبيعيــة ملنطقة 
 Sadler &( تعــاين مــن مقيــدات بيئية وزيادة يف عدد الســكان

Magnan, 2011(، ال ســيام أن محــاوالت زيــادة اإلنتاج املحيل من 
خــالل الزراعــة املروية ميكــن أن تزيد من الضغط عىل تربة هشــة 

باألصــل ومــوارد مياه محــدودة وتقلل من االســتدامة. يف معظم 
البلــدان، يرتبــط االعتامد عىل الــواردات الغذائيــة بحقيقة أن املوارد 

الطبيعيــة يف تلــك البلدان تتســم مبحدوديتها بشــكل ال يســمح 
بزيــادة رقعــة األرايض الزراعيــة. وبغض النظــر عن مدى قدرة الدول 

العربيــة عــىل زيادة تطويــر القطاعات الزراعية، تظــل املنطقة 
معرضــة بشــدة للتقلبات يف أســواق الغذاء العامليــة، مثل ارتفاع 

األســعار الذي حدث يف عام 2008. 

الدعــم الحكومي ألســعار املــواد الغذائيــة واملرتبط باالعتامد ب. 
عــىل عائدات النفط

يف العديــد مــن البلــدان العربية، يؤدي الدعم الحكومي ألســعار 
املــواد الغذائيــة دوراً اقتصاديــاً مهامً، ويف الواقع دوراً سياســياً 

)Woertz, 2017(. ومــع ذلــك، وبالنظر إىل العــبء املايل الكبري 
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املرتــب عــىل هذا الدعم )الــذي تصل نســبته يف ميزانية مر 
مثــالً 31 باملائــة(، فقد دعــا صندوق النقد الــدويل والبنك الدويل 

إىل اســتبدال دعــم املــواد الغذائية مبســاعدات موجهة نحو 
مســتحقيها فقــط. وهــذه اإلعانات غري مســتدامة كونهــا مرتبطة 

تاريخيــاً بتقلبــات أســعار النفــط. فعندما ارتفعت أســعار النفط يف 
ســبعينيات القــرن املايض، وســعت الحكومــات برامج دعم املواد 
الغذائيــة بشــكل كبري، ولكن عندما تالشــت آثــار الطفرة، عمدت 

دول مثــل ســوريا ومر إىل تقليــص اإلعانات تحت عنــوان »التحرير 
االقتصــادي« )Woertz, 2017(. تعتمــد الجزائــر عىل صادرات 

النفــط والغــاز الطبيعــي، ولكن بســبب تراجع قطــاع النفط عاملياً، 
انكمــش اقتصادهــا بنســبة 3.9 باملائــة يف الربع األول من عام 2020 

بعــد منــو بنســبة 0.8 باملائة يف عام 2019، ثم خفضــت الحكومة 
.)FAO GIEWS, 2020( دعــم القمح

كــام يشــكل اعتامد املاليــة العامة عىل إيــرادات النفط مصدر 
قلــق يف الــدول الغنيــة مثل اململكــة العربية الســعودية. ففي 

أعقاب تقلب أســعار النفط يف عام 2014، ســلط الســويلم )2015 
Alsweilem( الضــوء عــىل الحاجة امللحــة »لفصل اإلنفاق عن 

عائــدات النفــط«، ووصف ارتفــاع تكاليف دعم املــواد الغذائية 
بأنــه »ضغــط إنفاق متزايــد وطويل األجل«. وقد تســببت جائحة 

كوفيــد-19 واإلغالقــات ذات الصلة يف انكــامش اقتصادي عاملي 
وانهيــار يف الطلــب عــىل املنتجــات النفطية يف جميــع أنحاء العامل 

)OECD, 2020a(، مــام وضع ضغوطــاً مالية هائلــة عىل حكومات 
بلــدان الخليــج. فمثــالً، ضاعفت حكومــة اململكة العربية الســعودية 
معــدل رضيبــة القيمــة املضافة ثالث مرات وألغــت البدالت ملوظفي 

القطــاع العــام مــن أجل الحفاظ عــىل ربط عملتهــا بالدوالر بالغ 
 .)Bostock, 2020( األهميــة القتصــاد التصديــر يف البالد

ضغوطــات ذات صلة مبحــركات دميوغرافية

النمــو الســكاين الرسيع والهجرة أ. 

يبلــغ عــدد ســكان املنطقــة العربية حالياً 436.4 مليون نســمة 
مقارنــة بـــ 222.7 مليونــاً يف عام UNDESA, 2019( 1990(. النمو 

الســكاين الرسيــع يعنــي أن الطلب عىل الغذاء ســينمو بشــكل كبري، 
وهــو أمــر ســتجد معظم الدول العربيــة صعوبــة يف تلبيته نظراً 

لنقــص األرايض الصالحــة للزراعــة يف املنطقة، والذي تفاقم بســبب 
.)ESCWA, 2017( زيادة توســع املدن وتدهور األرايض

عــىل الرغــم مــن أن الهجرة هي ســمة تقليدية للعديــد من البلدان 
يف املنطقــة العربيــة، وخاصــة شــامل إفريقيا واملرشق، إال أنها 

تتفاقــم بســبب النزاعــات واألزمات. فمثالً تعود أصول الشــتات 
اللبنــاين إىل موجتــن مهمتــن للغاية: األوىل حدثــت أثناء وبعد 

املجاعــة الســورية الكــرى يف الحــرب العاملية األوىل، واألخرى حدثت 
أثنــاء الحــرب األهليــة اللبنانيــة يف الربع األخري مــن القرن العرشين. 

وشــهدت البلــدان األفقــر وتلك التي تعــاين من نزاعات وأزمات 
اقتصاديــة ممتــدة هجــرة كبــرية مؤخراً إىل أوروبا وإىل الدول األكرث 
ثــراًء يف املنطقــة، وخاصــة دول مجلس التعــاون الخليجي. كام أدى 
تصاعــد النزاع يف ســوريا إىل نــزوح 6.6 مليون شــخص بحلول نهاية 

عــام 2019 إىل جميــع أنحــاء العامل، توجــه معظمهــم إىل تركيا ولبنان 
واألردن والعــراق ومــر )UNHCR, 2020(. ويرجح أن يكون 

هــذا الرقــم أقل من الواقــع ألن املفوضية الســامية لألمم املتحدة 
لشــؤون الالجئــن تنظر فقط يف الالجئن املســجلن. 

 التوســع الحــري وتغري النظــم الغذائيةب. 

إن العالقــة بن توســع املدن والنظــم الغذائية معقــدة، وتتضمن 
تغيــريات يف الدخــل ومنط الحيــاة والثقافة، وتنوعــاً أكر يف النظام 

الغــذايئ، وتكلفــة الفرصة البديلــة للوقت املســتغرق يف الطهي، 
 Seto and Ramankutty,( وتوفــر بعــض األطعمــة عىل مدار العام

2016(. وتــرى منظمــة الصحة العاملية )2003( أن التوســع 
الحــرضي املتزايــد يف املنطقــة العربيــة هو املحرك الرئيــيس للطلب 

عــىل الروتن الحيــواين، حيث تســمح البنيــة التحتية الحرضية 
املحســنة بإنشــاء سالســل التريد. ويرتبط التوســع الحرضي أيضاً 
بزيــادة اســتهالك األطعمة املصنعــة واملجهزة مســبقاً، وغالباً ما 

تكــون وجبــات رسيعــة رخيصة يف ضوء طول ســاعات العمل 
)Satterthwaite et al., 2010(. وإىل جانــب انخفاض مســتويات 

النشــاط البــدين بن الســكان يف املناطق الحرضيــة، فإن النظام 
الغــذايئ الحــايل للمواطــن العريب العادي، والــذي يتكون إىل حد 

كبــري مــن الحبوب والســكر والزيت )ESCWA, 2017( يؤدي إىل 
زيــادة خطــر اإلصابة بزيادة الوزن/ الســمنة واألمــراض غري املعدية 
ذات الصلــة )Sibai et al., 2010(. وهــذا، مــن بن عوامل أخرى 

مثــل اإلعانــات ومدى القدرة عــىل تحمل تكاليــف نظم غذائية 
صحية، يســاعد يف تفســري ســبب إصابة أكرث من ربع الســكان العرب 

بالســمنة واحتــالل املنطقــة املرتبــة الثانية يف العامل من حيث انتشــار 
الســمنة )انظــر الجــدول 7 يف الجزء 1 من هــذا التقرير(. 

يرتبــط التوســع الحــرضي يف املنطقــة العربية »باالبتعــاد عن األنظمة 
الغذائيــة التقليديــة واملوســمية واألكــرث تنوعاً والغنيــة بالحبوب 

الكاملــة والفواكــه والخــرضوات« )Bahn et al., 2019(، حيث بات 
عــدد كبــري من املســتهلكن يف املنطقــة العربيــة يلجأ إىل نظام غذايئ 

غنــي بالحبوب املكــررة والدهون والســكريات، وكذلك الروتن 
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الحيــواين يف حــال كان مســتوى الدخل يســمح بذلك. وميكن أن 
تــؤدي زيادة اســتهالك الروتينــات الحيوانية إىل فوائــد غذائية مثل 

زيــادة امتصــاص الجســم لفيتامن “أ” والزنك والحديــد )منظمة 
الصحــة العامليــة، 2003( لألفــراد الذين يعانون مــن نقص يف تلك 

العنــارص الغذائيــة، مثــل األطفال، وال ســيام يف البلدان التي تشــهد 
نزاعــات )انظــر الجدول 6(. مــن ناحية أخرى، فإن اســتهالك اللحوم 

الحمــراء، وخاصــة اللحوم املصنعة، يعــرض املســتهلكن ملجموعة 
متنوعــة مــن املخاطر الصحية. فقد أظهرت دراســات أن اســتهالك 

اللحــوم الحمــراء عىل املدى الطويــل، خصوصاً اللحــم املصنعة، 
يرتبــط بزيــادة مخاطــر الوفيات وأمراض القلــب واألوعية الدموية 
ورسطــان القولون واملســتقيم والســكري مــن النوع 2 لدى الرجال 

.)Richi et al., 2015( والنســاء

يصاحــب التحــول الحاصــل يف النظام الغذايئ تأثريات ســلبية عىل 
البيئــة مــن حيث فقدان التنــوع البيولوجــي وانبعاثات غازات 
الدفيئــة وزيــادة اســتخدام املياه، حيث أن كميــة املياه الالزمة 

إلنتــاج األطعمــة ذات األصل الحيــواين أكر من الكميــة املطلوبة 
 .)Bahn et al., 2019( إلنتــاج األطعمــة النباتية

وبحســب االتجاهات العاملية الســائدة، تشــري بحوث إىل أن تحســن 
النظــم الغذائيــة يف املنطقــة من شــأنه أن يقلل من املخاطــر الصحية 

ويقلــل مــن شــدة البصمة البيئيــة إلنتاج الغذاء عن طريــق تقليل 
إجاميل اســتخدام امليــاه وانبعاثات غــازات االحتباس الحراري 
)Willet et al., 2019(. ومــع ذلــك، تظل القــدرة عىل تحمل 

التكاليــف مشــكلة يتــم تســليط الضــوء عليها مبزيد مــن التفصيل يف 
 .2.3.2 القسم 

2.3. حتليل مواطن 
الضعف الرئيسية يف 

النظم الغذائية وقدرتها 
على الصمود 

عندمــا يتأثــر نظــام غذايئ ضعيــف باألصل باضطراب، فإنــه يفتقر إىل 
القــدرة عــىل الصمــود وال ميكنه تحقيــق النتائج نفســها قبل حدوث 

مثــل هــذا االضطراب. ويقــوم ضعف النظــام الغذايئ إىل حد كبري 
عــىل هشاشــة واحد أو أكرث مــن مكوناته، عــىل الرغم من أن ترينر 

وآخــرون )Turner et al 2003.,( يحذرون من دراســة مكونات 
النظــم الغذائيــة أو نتائجهــا بشــكل منفصــل، ألن عمل النظــام يعتمد 

عــىل التفاعــالت فيــام بينها. فعندما يفشــل أحــد املكونات، من 
املرجــح أن ينعكــس التأثــري مبارشة عــىل النظام كله. 

هنــاك مجموعة واســعة من الظــروف ومواطن الضعف يف 
املنطقــة العربيــة، يقــوم الكثري منهــا عىل املــوارد الطبيعية والوضع 
االجتامعــي الســيايس واالســتحقاقات االقتصادية مع بعض الســامت 
العامــة املشــركة يف النظــام الغــذايئ، مثل املناطق القاحلة أو شــبه 
القاحلــة. ويركــز التحليل أدنــاه عىل مواطن الضعف املشــركة بن 

النظــم الغذائيــة مع التأكيــد عىل االختالفات بــن البلدان عند 
االقتضــاء. ويتــم الركيــز أيضاً عىل مواطــن الضعف املرتبطة بفشــل 

النظــام الغــذايئ العريب يف توفــري األمن الغذايئ عر تيســري تبني 
أنظمــة غذائيــة صحية وميســورة التكلفــة، حيث أن األمن الغذايئ 

هــو النتيجــة األساســية للنظام الغــذايئ، مع االعراف بأهميــة النتائج 
الثــالث املتبقيــة: البيئية واالجتامعيــة واالقتصادية. 

تتســم جميــع مكونــات النظم الغذائيــة يف املنطقــة العربية بأنها 
ضعيفــة أمــام مختلــف الصدمات والضغوط كام أشــري آنفاً. وتقدم 
األقســام التاليــة الدليــل عــىل كيفية تأثري الصدمــات والضغوط عىل 

مكونــات النظام الغذايئ.

2.3.1 تأثري الصدمات والضغوط على 
سالسل اإلمداد الغذائية العربية 

نظــم اإلنتاج الزراعي

النظــم الزراعيــة شــديدة التأثر بالصدمــات مثل ندرة املياه 
وتغــري املنــاخ. ويوظف نظــام الزراعة املختلطــة يف املرتفعات يف 
املنطقــة العربيــة معظــم العاملــة الزراعية ويعتمد بشــكل كبري 

عــىل هطــول األمطــار، إذ يعتمد 70 باملائة مــن الزراعة عىل مياه 
األمطــار )Dixon et al., 2001(. تعاين ســوريا مــن موجات جفاف 
مســتمرة بينــام مــن املتوقــع أن تصبح بلدان مثــل املغرب والجزائر 
وتونــس »بــؤراً عاملية ســاخنة للجفــاف بحلول نهايــة القرن الحادي 

 .)Waha et al., 2017; FAO GIEWS, 2019( »والعرشيــن
باإلضافــة إىل الضغوطــات البيئيــة، تتأثــر نظم اإلنتاج بسياســات مثل 
دعــم الوقــود الــذي يقلل مــن تكاليف ضخ امليــاه الجوفية من اآلبار 

العميقــة، وبالتــايل زيــادة التكاليف املرتبة عــىل النظام الغذايئ 
بأكمله عــىل املدى الطويل. 
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يواجــه صغــار املزارعن يف املنطقــة تحديات بيئيــة واقتصادية 
وسياســية كبــرية. فقــد أصبحوا عرضــة للمعاناة مــن تأثريات تغري 

املناخ بســبب صغر مســاحات املزارع وضعــف توظيــف التكنولوجيا 
والضغــوط املاليــة، فضالً عــن انخفاض اإلنتاجية وضعف املشــاركة 

يف الســوق بســبب تجزؤ اإلنتاج، وضعــف تنظيم صغــار املنتجن 
 Morton, 2007, Otto et( ومحدوديــة الحصــول عىل الخدمات

al., 2017(. تجــر الصدمــات مثــل الديــون الناجمة عن ضعف 
غلــة املحاصيــل العديــد من أصحاب الحيــازات الصغرية عىل 

تنويــع اإلنتــاج مام قــد يكون إيجابياً فيــام يتعلــق بالتنوع الغذايئ 
وقــدرة أكــر عىل الصمــود، ولكن ميكن أن يــؤدي أيضاً إىل انخفاض 
اإلنتاجية )OECD and FAO, 2018(. كام ســاهمت السياســات 

الحكوميــة التــي تفضل املزارع الكبرية يف تدهور ســبل كســب 
العيــش الريفيــة. يف تونس، يــؤدي انخفاض اإلعانــات املوجهة نحو 
املنتجــن وعــدم حصول املــزارع الصغرية واملتوســطة عىل القروض 
إىل نشــوء مجتمعــات ريفيــة فقرية، مام يتســبب يف نزوح جامعي 
كبــري من الريف بن Jouili, 2009( 2004-1999(. ويف ســوريا، 

أدى تراجــع الدعــم الزراعــي إىل جعل أصحــاب الحيازات الصغرية 
أكــرث تأثــراً مبوجات الجفاف الشــديد التي شــهدتها البالد بن 

عامــي 2006 و2010 وإىل هجــرة واســعة إىل املناطق الحرضية 
)Woertz, 2017(. وقد أدى ســوء إدارة املوارد إىل ضعف وســوء 

تنفيــذ مشــاريع األرايض وامليــاه، باإلضافة إىل عــدم كفاية حقوق 
أصحــاب الحيــازات الصغرية، مــام يجعلهم أكرث عرضــة لندرة املياه 
)Williams, 2015(. ويــؤدي تجزؤ الحيــازات إىل زيادة صعوبة 

الحصــول عــىل األرايض )Dixon et al., 2001(، ونتيجــة لذلك، فإن 
العــدد األكــر من الفقــراء يف املنطقة العربيــة موجود يف املناطق 

الريفيــة. عــىل ســبيل املثــال، يعيش 75 باملائة مــن الفقراء يف مر 
.)ESCWA, 2017( أو الســودان أو اليمــن يف مناطــق ريفية

التجــارة: الواردات والصادرات 

تــؤدي التجارة دوراً رئيســياً يف األمــن الغذايئ يف املنطقــة العربية، 
ولكــن ميكــن أن تضعف حركتها بســبب عــدة عوامل، مبا يف ذلك 

الظــروف االقتصادية وحالة انعدام االســتقرار الســيايس. وتعد 
املنطقــة العربيــة مســتورداً صافيــاً للغذاء، وميكــن للعوامل التي 
تتداخــل مــع تدفــق التجارة أن تهدد قــدرة النظام الغذايئ عىل 
الصمــود وتحــد من نتائج األمــن الغذايئ والتغذيــة. كام تعرقل 
النزاعــات وآثارهــا غــري املبارشة الواردات الغذائية. عىل ســبيل 

املثــال، ميــر ما نســبته 81 باملائة مــن واردات دول مجلس التعاون 
الخليجــي مــن األرز عر ممــرات ضيقة مثــل مضيق هرمز وباب 

املنــدب عــىل البحر األحمــر. حالياً، تتدفــق البضائع عر هذه 
املضائــق بحريــة، لكــن اضطــراب التجارة بســبب الحرب يف اليمن أو 

خطــر نشــوب نزاع بــن الواليات املتحــدة األمريكية وإيران يف عام 
2019، كشــف ضعف االعتامد الكبري عىل االســترياد، حتى بالنســبة 

.)Kandeel, 2019( للــدول الغنيــة يف الخليــج العريب

باإلضافــة إىل ذلــك، يــؤدي القمح دوراً مهــامً يف النظام الغذايئ 
للمريــن الذيــن يســتمدون من اســتهالكه ثلــث احتياجاتهم من 

 Veninga and Ihle,( الســعرات الحراريــة و45 باملائــة من الروتن
2018(. وتســتورد البــالد نصف قمحهــا مام يجعلها أكر مســتورد 

لهذه الســلعة يف العامل. كام كشــفت حالة عدم االســتقرار الســيايس 
التــي شــهدتها البــالد بعد الربيع العــريب ضعف تجــارة القمح فيها. 

وأبــرزت أزمــة الغذاء عــام 2008 والثورة املرية التــي أعقبتها 
العالقــة بــن تجارة املــواد الغذائية، خاصة القمح، وبن االســتقرار 
الســيايس. ولكــن عندمــا بدأت جائحــة كوفيد-19، زادت مر من 

مشــرياتها مــن القمــح واحتياطاتها، ونوعــت املوردين، وبالتايل 
قللــت مــن تأثري االضطرابات عــىل النظام الغذايئ. 

ميكــن أن تهــدد الصدمــات أيضاً تدفق الغــذاء خارج البلدان، 
وبالتــايل تحــد من التجــارة اإلقليمية والدوليــة وتؤثر عىل عائدات 

الصــادرات وتدفــق العمــالت الصعبة. كام ميكن أن تتســبب 
محدوديــة الصــادرات وتراجــع التجارة يف فقدان ســبل العيش 

للمزارعــن والعاملــن اآلخريــن يف سلســلة األغذية الزراعية، 
مــام يهــدد أمنهم الغذايئ. وتشــكل الصــادرات الغذائية أكرث 
مــن 20 باملائــة من إجاميل الصادرات الســلعية لســتة بلدان 

)لبنــان وموريتانيــا وفلســطن واملغرب ومر واألردن(، وهي 
عــدد محــدود من املنتجــات القابلــة للتلف عاليــة القيمة مثل 

الفواكــه والخرضوات واألســامك واللحــوم. وميكن للتدابــري املرتبطة 
بالصدمــات مثــل جائحة كوفيــد-19 وقلة اليــد العاملة أن تحد 

أيضــاً من املعروض من هذه الســلع بســبب نقــص العاملة )الفاو، 
2020a(. غالبــاً مــا تقوم البلــدان التي تواجه تحديــات تتعلق 

باألمــن الغــذايئ والتغذيــة، حيث ال يســتطيع ســوى قطاع معن من 
الســكان تحمــل تكاليــف تبني نظــام غذايئ صحــي، بتصدير املكونات 

الرئيســية لنظــام غذايئ صحي )الفواكه والخرضوات واألســامك( 
واســترياد الحبوب املكررة والدهون والســكر، وهي عنارص أساســية 

تقــوم عليهــا النظــم الغذائية غــري الصحية. وبنــاء عىل ما تقدم، 
قــد تكون الســعرات الحراريــة الغذائية متوفرة عىل نطاق واســع 
يف املنطقــة العربيــة، لكــن تظــل إمكانية الحصــول عىل غذاء مغٍذ 

. صعبة
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فقــد األغذية وهدرها

يتســم ســجل املنطقــة العربية مــن ناحية التصــدي لفقد األغذية 
وهدرهــا بضعفه بشــكل عــام. ففي إطار ســعيها إىل دعم الزراعة 
عاليــة اإلنتاجيــة وإطعام العــدد املتزايد من النــاس، تعتمد الدول 

العربيــة بشــكل كبــري عىل الواردات ودعم أســعار األغذية. ومع 
ذلــك، يُهــدر الطعــام يف املطاعم ومن قبل مــزودي خدمات تقديم 

الطعــام، والكافيريــات، وعىل وجــه الخصوص، من قبل األرس، 
بحيــث تكــون مخلفــات الطعام هي املكــون األكر يف مكبات 

النفايــات. إن حجــم الغذاء املهــدور يف اململكة العربية الســعودية 
لــدى املســتخدم النهايئ )عىل مســتوى محــالت التجزئة واملنازل( 

كبــري، إذ يهــدر 427 كيلوجرامــاً من الطعــام للفرد ســنوياً، مام يجعل 
 Baig et al.,( اململكــة مــن بــن أعىل الدول مــن ناحية هدر الغذاء
 threatening issues prime the of one is waste food)2019
 .KSA( Arabia Saudi of Kingdom the and security food

مــن جهــة أخرى، تعاين دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة من فاقد 
كبــري يف املــواد الغذائيــة قبل طرحهــا للتســويق، وكذلك من الهدر 
يف مرحلــة املســتخدم النهــايئ. يف أماكن أخرى مــن املنطقة، كثف 

عــدد مــن البلدان محاوالتــه للحد من هدر الطعام. عىل ســبيل 
املثــال، أطلقــت مــر نظام البطاقــة الذكية، والــذي يغطي ما يقرب 
مــن 80 يف املائــة من الســكان، بهــدف وضع حد أقــى لكمية الخبز 

املدعــوم الــذي ميكن لــكل فرد من أفراد األرسة رشاؤه، مام أدى 
إىل انخفــاض كبــري يف عــدد األرغفة املهملة. يف عام 2018، اســتبدل 
األردن برنامــج دعــم الخبز بنظام مســاعدة موجــه، يتم من خالله 
دفع مســاعدات مــن خالل بطاقة تحويــل إلكرونيــة تغطي الخبز 

العــريب فقــط، وذلــك بهدف تقليــل النفقات العامــة والحد من هدر 
الغــذاء )FAO GIEWS, 2019(. مــن جانب آخر، يســتخدم عدد 

مــن البلــدان، مبا يف ذلــك لبنان وُعامن واإلمــارات العربية املتحدة، 
الــذكاء االصطناعــي واملنصــات الرقمية من أجــل الحد من هدر 

 Guantario,( الطعــام، لكــن الجهــود ال تزال عىل نطــاق تجريبي
 .)2019

2.3.2 تأثري الصدمات والضغوط على 
البيئة الغذائية العربية

توفــر الغــذاء والقدرة عىل تحمــل تكاليفه  

عــىل الرغم من وجود اســتثناءات، تــؤدي املنطقة العربية بشــكل 
جيــد مبــا يتعلــق بركيزة ضــامن األمن الغذايئ. ويقدر متوســط   توفر 

الســعرات الحراريــة اليوميــة للفرد، مبا يف ذلــك الفاقد واملهدور، 

حاليــاً بنحــو 3000 ســعر حراري، ومــن املتوقع أن يصل إىل حوايل 
3100 ســعرة حراريــة بحلــول عام 2030. ومن املتوقع أن تســتمر 
االختالفــات الحاليــة بــن املناطــق الفرعية. وستســتمر منطقة دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي يف تحقيق أعىل مســتوى من توفر 
الغــذاء، حيث ســيصل إىل 3600 ســعرة حراريــة للفرد يف اليوم يف 

عــام ESCWA, 2017( 2030(. وتجدر اإلشــارة، مع ذلك، إىل أنه 
يف حــن أن الســعرات الحراريــة متوفرة بشــكل زائد، فإن مؤرشات 

األمــن الغــذايئ والتغذيــة العربية، خاصــة تلك املتعلقة بانتشــار 
نقــص التغذيــة ومقياس املعانــاة من انعدام األمن الغذايئ والســمنة 

ونقــص املغذيــات الدقيقة لدى النســاء، تواصل اتجاهها الســلبي. 
أحــد األســباب هو الفــوارق الكبرية املوجودة بن الــدول العربية، 

والتــي تشــمل بعــض الدول األعىل واألدىن دخالً يف العــامل، حيث تعد 
قطــر واحــدة مــن أغنى الــدول يف العامل فن حن يعــد كل من اليمن 

وجــزر القمــر من بن أفقر الدول. الســبب الثــاين هو النزاعات 
واألزمــات الحــادة التــي يعاين منهــا ثلث دول املنطقــة، يف حن تكمن 

املشــكلة الثالثــة يف انتشــار عدم املســاواة يف بلــدان املنطقة عىل 
أســاس نــوع الجنس والطبقــات االجتامعية وبن املناطــق الريفية 

والحرضيــة. ويف الوقــت الذي عمــدت فيه الكثري من الــدول العربية 
إىل تبنــي اســراتيجيات للتخفيــف مــن حدة الفقــر، إال أنه يتوقع 

أن تواصــل معــدالت الفقــر وانعدام األمن الغــذايئ ارتفاعها يف ضوء 
تراجــع الدخــل القومي نتيجــة للتأثري املشــرك لالنكامش االقتصادي 
الناتــج عــن التدابري ذات الصلــة باحتواء جائحــة كوفيد-19، وكذلك 

انخفاض ســعر النفط. 

إن بُعــد القــدرة عــىل تحمل التكاليــف يف النظــم الغذائية يف معظم 
البلــدان يظــل عرضــة للصدمات. وعــىل الرغم من دعم املواد 

الغذائيــة، فــإن ارتفاع األســعار العاملية يف الفرة 2008-2007 
تُرجمــت إىل تضخم يف أســعار املــواد الغذائية بنســبة 20 باملائة 

عــىل األقــل يف كل بلد عريب باســتثناء املغرب. وقــد كان التضخم، 
إىل جانب بطالة الشــباب، من األســباب الرئيســية التي أشــعلت 

احتجاجــات الربيــع العــريب، مام ســلط الضوء عىل العالقة الســببية 
بــن القــدرة عىل تحمل تكاليف الغذاء وعدم االســتقرار الســيايس. 

أدى انخفــاض قيمــة اللــرية اللبنانيــة بأكرث مــن 80 باملائة يف أقل 
مــن عــام بســبب انهيــار االقتصاد إىل رفع ســعر الخبز ألول مرة منذ 
مثــاين ســنوات، حيث بلغ تضخم أســعار املــواد الغذائية 200 باملائة 

)Abadi et al., 2020; Cheeseman, 2020(. يبحث القســم 
التــايل يف تأثــري القدرة عىل تحمــل التكاليف عــىل جودة النظام 

الغــذايئ يف املنطقــة العربيــة لرشح حالــة التفاوت يف األمن الغذايئ 
والتغذيــة يف جميــع أنحاء املنطقة ومناقشــة موضوع االســتدامة. 
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اإلطار  4
منهجية تقدير تكلفة النظم الغذائية الصحية  

القــدرة عــىل تحمل تكلفة نظــم غذائية صحيــة يف املنطقة 
بية   لعر ا

تعــد جــودة النظام الغذايئ، والتــي تحددها مجموعــات من األطعمة 
املســتهلكة بانتظــام، رابطــاً مهامً بــن نتائج األمن الغــذايئ والتغذية. 
ويجــب أن يكــون دعــم تبني نظــم غذائية صحية جــزءاً ال يتجزأ من 

جميــع اإلجــراءات الراميــة إىل القضاء عىل الجــوع وتحقيق األمن 
الغذايئ وتحســن التغذيــة بحلول عام 2030. 

باالعتــامد بشــكل كبــري عىل املنهجيــة )صندوق 4( والرشح الوارد 
 FAO et al.,( يف تقريــر حالــة األمــن الغــذايئ والتغذية يف العامل

2020(، يتــم تســليط الضوء عىل ثالثة مســتويات مــن جودة النظام 

13 يحدد تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2020 ثالثة مستويات من األنظمة الغذائية بالطريقة التالية: "النظام الغذائي الكافي من ناحية الطاقة" هو النظام الغذائي الذي 

يوفر سعرات حرارية كافية لتوازن الطاقة )2329 سعرة حرارية، مطلوبة لمجموعة مرجعية تمثلها امرأة بالغة في سن اإلنجاب( للعمل كل يوم من خالل استهالك النشويات األساسية فقط 

لبلد معين )مثل الذرة أو القمح أو األرز فقط(. "النظام الغذائي الكافي من ناحية المغذيات"، وهو النظام الغذائي الذي يوفر سعرات حرارية كافية )وفقاً للنظام الغذائي الكافي للطاقة أعاله(، 

ولكن يوفر أيضاً مدخوالً من المغذيات ذات الصلة والمكونة من 23 عنصراً من المغذيات الدقيقة والكبيرة من خالل مزيج متوازن من الكربوهيدرات والبروتين والدهون والفيتامينات األساسية 

والمعادن الضرورية لمنع حاالت العوز وتجنب السمية. "النظام الغذائي الصحي" يوفر سعرات حرارية ومغذيات كافية )حسب النظامين أعاله(، ولكنه يتضمن أيضاً مدخوالً أكثر تنوعاً من 

عدة مجموعات غذائية مختلفة. ويهدف هذا النظام الغذائي إلى تلبية جميع المتطلبات من المغذيات والمساعدة في منع سوء التغذية بجميع أشكالها، بما في ذلك األمراض غير المعدية 

المرتبطة بالنظام الغذائي.

الغــذايئ فيــام يخــص تكلفتها والقدرة عــىل تحمــل تكاليفها وهي 
- نظــام غــذايئ كاٍف مــن ناحية الطاقــة، واملغذيات، ونظام غذايئ 

صحــي13. باإلضافــة إىل ذلــك، يرد أيضاً تحليــل للتكاليــف الخفية 
لألمنــاط الغذائيــة، أي التكاليــف الصحيــة والبيئيــة املرتبطة بأمناط 

االســتهالك الحاليــة التــي تتعلــق بهديف التنمية املســتدامة 3 و13 
عــىل التــوايل. ومن املهم أخــذ التكاليــف الخفية لألنظمــة الغذائية 

بعــن االعتبــار مــن أجل تجنب ســوء تقدير تكلفــة تحقيق األمن 
الغــذايئ والتغذيــة، وتحديد املفاضــالت والتآزر املحتمــل لتحقيق 
هــديف التنميــة املســتدامة اآلخريــن، أي تحقيق االســتدامة البيئية 

والصحــة للجميع.

تعكــس النظــم الغذائيــة الصحيــة مبــادئ توجيهيــة عامليــة وتشــمل أطعمة مــن عدة مجموعــات ولها تنوع أكر داخــل املجموعات الغذائيــة. يف املنطقة 

العربيــة، وضعــت خمــس دول فقــط خطوطــاً توجيهيــة غذائيــة خاصة بها، وهــي: لبنان وُعامن وقطــر واململكة العربية الســعودية واإلمــارات العربية 

املتحــدة. ولكــن معظــم هــذه الخطــوط التوجيهيــة املتاحــة يف البلــدان غــري قابلة للقيــاس الكمي، وبالتايل مل يكــن من املمكــن تطبيق أي منها ألي بلــد لتقدير 

تكلفــة تبنــي نظام غذايئ صحي. 

تُســتمد التكاليــف القطريــة واإلقليميــة للنظــم الغذائيــة الصحيــة مــن عــرشة خطــوط توجيهية غذائيــة وطنية تضع توصيــات بكميات الطعــام املوىص بها من 

كل مجموعــة غذائيــة: األرجنتــن وبنــن والصــن والهنــد وجامايــكا ومالطــا وهولندا وُعامن والواليــات املتحدة األمريكيــة وفيتنام. ويف الوقت الذي تتســم فيه 

هــذه الخطــوط التوجيهيــة الغذائيــة بأنهــا خاصــة بــكل بلــد، إال أنه يف معظم الحــاالت تكون تعريفــات مجموعات األغذيــة، املســتخدمة لتحديد منط نظام 

غــذايئ صحــي معــن، متشــابهة إىل حــد كبــري، وتتألــف من 5-6 مجموعــات غذائية مشــركة. ويحدد متوســط 10 تكاليف مختلفــة تقابل 10 خطــوط توجيهية 

مختلفــة مــن املذكــورة أعــاله التكلفــة النهائيــة عىل مســتوى الدولة لنظام غــذايئ صحي. املصــدر: منظمة األغذية والزراعة واإلطــار الــدويل للتنمية الزراعية 

واليونيســيف وبرنامــج األغذيــة العاملــي ومنظمة الصحــة العاملية، 2020.
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يُظهــر التحليــل أن إمكانيــة اتباع نظــم غذائية صحيــة يف املنطقة 
ميثــل تحديــاً كبرياً نظــراً لتكلفتهــا الحالية وعدم القــدرة عىل تحمل 

هــذه التكلفــة. يعــادل متوســط تكلفة النظــام الغذايئ الصحي يف 
املنطقــة 4.02 دوالراً أمريكيــاً للفــرد يف اليــوم، وهو ما يزيد بنســبة 
77 باملائــة عــن النظــام الغذايئ الكايف مــن ناحية املغذيات )2.27 

دوالراً أمريكيــاً يف اليــوم( وحوايل خمســة أضعــاف تكلفة النظم 
الغذائيــة التــي تلبــي فقط احتياجات الجســم من الطاقــة الغذائية 

من خالل غذاء نشــوي أســايس )0.77 دوالر أمرييك(. وتزداد 
تكلفــة النظــام الغــذايئ مــع زيادة جودة النظــام الغذايئ - من نظام 
غــذايئ كاٍف مــن ناحيــة الطاقة األساســية إىل نظام غذايئ كاٍف من 

ناحيــة املغذيــات ثــم إىل نظام غذايئ صحي - عــر جميع فئات 
الدخــل يف املنطقــة. ومــن املثــري لالهتامم أن تكلفــة النظام الغذايئ 
الصحــي هــي األعــىل يف البلــدان منخفضة الدخل مثــل جزر القمر 
)5.4 دوالر أمريــيك( بينــام هــي األدىن يف املغرب التــي تنتمي إىل 

مجموعــة البلــدان ذات الدخل املتوســط مــن الرشيحة الدنيا )2.85 
دوالر أمريــيك(. انظــر الجــدول أ.2 يف امللحق للتعــرف عىل تقديرات 

التكلفــة لثالثــة أنظمــة غذائية حســب البلدان يف املنطقــة العربية.

يبلــغ متوســط تكلفــة النظــام الغذايئ الصحــي يف املنطقة أكرث من 
ضعــف خــط الفقــر الدويل، املحدد عنــد 1.9 دوالراً أمريكياً من 

تعــادل القــوة الرشائيــة يف اليوم. كام يتجــاوز متوســط تكلفة النظام 
الغــذايئ الــكايف من ناحيــة املغذيــات 1.9 دوالراً أمريكياً يف معظم 
بلــدان املنطقــة، باســتثناء األردن والكويت وُعــامن وقطر وتونس 

14 يتم التعبير عن النسب المئوية لألشخاص الذين ال يستطيعون تحمل تكاليف النظم الغذائية الصحية كمتوسطات بسيطة لمختلف البلدان. 

15 تحدد منظمة األغذية والزراعة حالياً ست دول عربية تعاني من أزمات ممتدة، لكن المعلومات المتعلقة بالتكلفة والقدرة على تحملها غير متوفرة لثالث دول، بما في ذلك الصومال وسوريا 

واليمن )منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(، اإلطار الدولي للتنمية الزراعية، منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، برنامج األغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، 

.)2020

16  تشمل تقديرات أقل البلدان نمواً بيانات من جزر القمر وجيبوتي وموريتانيا والسودان.

واململكــة العربية الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحدة والضفة 
الغربيــة وقطــاع غزة حيث تكــون تكاليف النظــم الغذائية 

املالمئــة مــن ناحيــة املغذيات أقل )يف حدود 1.1 إىل 1.8 دوالر 
أمريــيك(. وهــذا يعني أنه ليس فقــط النظم الغذائيــة الصحية 

بعيــدة عــن متناول أولئــك الذين يعيشــون يف فقر أو فوق خط 
الفقــر يف املنطقــة، ولكــن معظم هــؤالء الناس ال يســتطيعون حتى 
تحمــل تكاليــف النظــم الغذائية التــي تلبي متطلبات الجســم من 
العنارصالغذائيــة األساســية. وميثــل هذا مصدر قلق بشــكل خاص 

حيــث يجــب عىل األرس املوازنة بن اإلنفــاق عىل الغذاء وبن 
اإلنفــاق عــىل التكاليــف األخرى، مثــل الرعاية الصحيــة أو التعليم أو 

اإلسكان. 

ويظهــر التحليــل أنــه ال ميكن ألكرث من 50 باملائة من ســكان 
املنطقــة تحمــل تكاليــف النظم الغذائيــة الصحية14 )جدول 14(، 
وهــي نســبة أعىل من املتوســط العاملي البالــغ 38 باملائة. عالوة 

عــىل ذلــك، فإن أكرث من ربع الســكان )26 باملائــة( يف املنطقة 
العربيــة ال يســتطيعون حتــى تحمــل تكلفة نظام غــذايئ يلبي فقط 

املســتويات املطلوبــة من العنــارص الغذائية األساســية. إن التحديات 
أكــر بالنســبة للبلدان التــي تعاين من أزمــات ممتدة15 )جيبويت 

وموريتانيــا والســودان(، وكذلــك جزر القمر ومــر حيث ال ميكن 
ألكــرث مــن ثالثة أربــاع )77 باملائة( من الســكان تحمــل تكاليف تبني 

نظــام غــذايئ صحي. ويعيــش ما يقرب من ربع )24 باملائة( ســكان 
املنطقــة الذيــن ال يســتطيعون تحمــل تكاليف وجبــات صحية يف أقل 

منوا16ً.  البلدان 

حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020 
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اجلدول 14. 
تقديرات صندوق النقد الدويل وتوقعاته لنمو الناجت احمللي اإلمجايل يف 2019 و2020 و2021 

)نسبة النمو مقارنة بالعام السابق( 

الدولة
نسبة السكان الذين ال يقدرون عىل تحمل تكلفة 

نظام غذايئ كاٍف من ناحية الطاقة
نسبة السكان الذين ال يقدرون عىل تحمل 
تكلفة نظام غذايئ كاٍف من ناحية املغذيات

نسبة السكان الذين ال يقدرون عىل 
تحمل تكلفة نظام غذايئ صحي

2.426.550.9إجاميل املنطقة العربية

الدول

0.12.027.9الجزائر

ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتالبحرين

13.058.376.5جزر القمر

3.238.168.3جيبويت

0.045.484.8مر

0.713.959.7العراق

0.00.930.5األردن

ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتالكويت

ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتلبنان

ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتليبيا

1.733.270.3موريتانيا

0.04.113.1املغرب

ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتُعامن

ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتقطر

ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتالسعودية

ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتالصومال

6.893.489.0السودان

ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتسوريا

0.00.915.3تونس

ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتاإلمارات العربية املتحدة

0.71.724.5الضفة الغربية وقطاع غزة

ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتاليمن

مالحظة: ال يشمل التحليل دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا والصومال واليمن. 

يعتر النظام الغذايئ غري مقبول عندما تتجاوز تكلفته 63 باملائة من توزيع الدخل املقدر يف بلد معن. ومتثل نسبة الـ 63 باملائة ذلك الجزء من الدخل والذي ميكن تخصيصه بشكل مؤكد للطعام. ملزيد 
من التفاصيل حول منهجية تقدير القدرة عىل تحمل تكلفة النظم الغذائية، انظر امللحق 3 يف تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل، 2020.
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جميــع أنــواع النظــم الغذائية - األنظمــة الغذائية التــي تلبي فقط 
احتياجــات الجســم من الطاقــة الغذائية واملغذيــات والتي تكون 
صحيــة - لهــا تكاليــف خفية. اثنان مــن التكاليــف الخفية لألمناط 

الغذائيــة والنظــم الغذائيــة هام الصحة واملنــاخ17. وتم تقدير 
التكاليــف املرتبطــة بالصحــة وتغــري املناخ لخمســة أمناط غذائية 

مختلفــة: نظــام غــذايئ معياري ميثل أمناط اســتهالك الغــذاء الحالية، 

17 شمل تحليل التكاليف الخفية البلدان/ المناطق العربية التالية: أ( 15 دولة/ منطقة عربية للتكاليف الصحية الخفية وهي: الجزائر، وجيبوتي، ومصر، والعراق، واألردن، ولبنان، وليبيا، 

وموريتانيا، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا، وتونس، واليمن وبقية بلدان شبه الجزيرة العربية؛ ب( 17 دولة/ منطقة للتكاليف البيئية الخفية وهي: الجزائر، 

وجيبوتي، ومصر، والعراق، واألردن، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، والسودان، والصومال، وسوريا، وتونس، والضفة الغربية وغزة، واليمن وبقية بلدان شبه 

الجزيرة العربية التي تضم جميع دول شبه الجزيرة التي لم يتم تحليلها بشكل منفصل.

وأربعــة أمنــاط غذائية صحية بديلة تشــمل اعتبارات االســتدامة 
البيئيــة )صنــدوق 5(. وترتبــط التكاليــف الصحية والبيئيــة بالتحول 

الغــذايئ من أمناط اســتهالك الغــذاء   الوطنيــة العادية إىل النظم 
الغذائيــة الصحيــة. وينصــب الركيــز عىل انبعاثات غــازات الدفيئة 

التــي تعــد املحرك الرئيــيس لتغري املناخ. 

التكلفــة الخفيــة املتعلقــة بالصحة: أشــارت نســخة عام 2019 من 
هــذا التقريــر )FAO RNE et al, 2020( إىل تســجيل انخفاض 

يف معــدل الوفيــات عىل مــدى ثالثة عقــود والناجمة عن األمراض 
املعديــة وأمراض األمهــات واملواليد الجدد واألمــراض التغذوية، 

يف حــن أن األمــراض غري املعديــة ظلت ثابتة إىل حــد ما. وارتبطت 
الوفــاة املبكــرة والعجز مــن األمراض غري املعديــة بعوامل خطر 

غذائيــة وأخــرى متصلة باأليض. 

اإلطار 5
نهج تقدير التكاليف الصحية والبيئية اخلفية ألمناط النظام 

الغذائي   

يتــم تقديــر التكاليــف الصحيــة والبيئيــة الخفيــة ألمنــاط االســتهالك الحالية وأربعــة أنظمة غذائيــة صحية طورتهــا لجنة EAT-Lancet لألنظمــة الغذائية 

الصحيــة مــن النظــم الغذائيــة املســتدامة. 1. النظــام الغــذايئ املرن وهو نظام يقــوم عىل تناول أطعمــة حيوانيــة بكميات صغرية إىل معتدلة. 2. يشــمل 

النظــام الغــذايئ الســميك-النبايت كميــات معتدلــة مــن األســامك ولكن ال يشــمل اللحــوم. 3. يعتمد النظام الغــذايئ النبايت يف املقام األول عــىل النباتات 

ويســتبعد األســامك أو اللحــوم ولكنــه يحتــوي عــىل كميــات معتدلــة من منتجات األلبــان والبيض. 4. النظــام الغذايئ النبــايت الخالص هو نظام نبــايت بالكامل 

يتكــون مــن الفواكــه والخــرضوات والحبــوب الكاملة ومصادر الروتــن النبايت مثــل البقوليات واملكرسات. 

تــم دراســة أمنــاط النظــام الغــذايئ الصحــي األربعة هذه مــن أجل تقديــر التكاليف الخفيــة ألن هذه األنظمة تراعــي االســتدامة البيئية. ينبغــي التنبيه أن 

هــذا التقريــر ال يــويص بــأي نظــام غــذايئ دونــاً عن غريه.  وال يهــدف التقرير إىل تأييد أي منــط غذايئ معن يف املنطقــة. ففي حن أن هنــاك مجموعة من 

األنظمــة الغذائيــة الصحيــة، اســتناداً إىل الخطــوط التوجيهيــة العامليــة، والتي ميكن أن تشــمل اعتبارات االســتدامة، فليســت جميعهــا هي األنظمة 
الغذائيــة األفضــل أو األكــرث مالءمــة لجميــع الفئــات الســكانية. عىل ســبيل املثال، ميكن أن تنطــوي النظم الغذائيــة القامئة عــىل النباتات فقط 

عــىل مخاطــر تغذويــة كبــرية، إذ ال ميكــن بســهولة توفــري املغذيــات الدقيقة أو إدارتها من خــالل توفري أطعمــة نباتية غنيــة باملغذيات. وهذا هو 
الحــال بالنســبة لألطفــال الصغــار والنســاء الحوامــل أو املرضعــات ممن لديهــم متطلبــات غذائية أعىل أو حيث يعــاين الســكان بالفعل من نقص 

املغذيات. يف 

بالنســبة ملتوســط اســتهالك الغــذاء عــىل املســتويات الوطنيــة، يســتخدم التقريــر تقديرات توافر الغذاء لعــام 2010 من ميزانيــات األغذية الصادرة عن 

منظمــة األغذيــة والزراعــة كبديــل بعــد تطبيــق البيانــات عىل هدر الغــذاء. )انظر امللحــق 7، منظمة األغذية والزراعة واإلطــار الــدويل للتنمية الزراعية 

واليونيســيف وبرنامــج األغذيــة العاملــي ومنظمة الصحــة العاملية، 2020.( 
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التكلفــة البيئيــة الخفيــة: تســتخدم تكاليــف تغري املنــاخ لألنظمة 
الغذائيــة البديلــة تقديــرات التكلفــة االجتامعية للكربــون والتكلفة 

االقتصاديــة الناتجــة عــن كل طن إضايف مــن انبعاثات غازات 
الدفيئــة. ويف حــال ظل اســتهالك الغذاء دون تغيري، فــإن انبعاثات 

غــازات الدفيئــة املتوقعــة املرتبطــة بالنظام الغذايئ )املعدلة حســب 
الدخــل والتغريات الســكانية( ســتكون 510.94 طن مــن مكافئ ثاين 
أكســيد الكربــون يف عام 18.2030 وتســتحوذ ثالثــة بلدان عىل حوايل 
نصــف إجــاميل انبعاثات غــازات الدفيئة )51 باملائــة(، وهي البلدان 
األكــرث اكتظاظاً بالســكان، الســودان )21 باملائــة(، ومر )16 باملائة( 

والجزائــر )14 باملائــة(. ويرتبــط حوايل 75 باملائة مــن انبعاثات 
غــازات الدفيئــة املرتبطة بالنظــام الغذايئ يف املنطقــة باألطعمة 

الحيوانيــة، مبــا يف ذلــك لحم البقــر والحليب ولحــوم الضأن. وبالتايل، 
فــإن اعتــامد أي من أمنــاط النظام الغذايئ الصحي ســيؤدي إىل خفض 

بنســبة 37-77 باملائــة يف انبعاثــات غازات الدفيئــة. من املتوقع أن 
تتجــاوز التكلفــة االجتامعيــة املرتبطــة بالنظام الغــذايئ النبعاثات 

18 تستند التقديرات إلى بيانات من 17 دولة/ منطقة عربية )انظر الحاشية 5( معدلة حسب الدخل والتغيرات السكانية. األطنان المترية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون هي مقياس متري 

يقارن االنبعاثات من غازات الدفيئة المختلفة التي تساهم في االحتباس الحراري. 

غــازات الدفيئــة يف املنطقة واملرتبطــة باألمناط الغذائيــة الحالية 
104 مليــار دوالر أمريــيك ســنوياً بحلول عــام 2030. ولكن تبني 
نظــم غذائيــة صحيــة تراعي االســتدامة ســيقلل التكلفة مبا يقدر 

بنســبة 34-74 باملائــة يف عام 2030 )الشــكل 9(. وكــام هو متوقع 
يف البلــدان ذات التوقعــات املرتفعــة النبعاثات غــازات الدفيئة، 
فســتكون التكاليــف البيئيــة الســنوية لألنظمة الغذائيــة الحالية 

بحلــول عــام 2030 هــي األعىل يف املنطقة: الســودان )21.7 مليار 
دوالر أمريــيك(؛ مــر )16.9 مليــار دوالر أمرييك(؛ الجزائر )14.9 
مليــار دوالر أمرييك(. وســيكون أدناهــا يف جيبويت والضفــة الغربية 

وقطــاع غــزة )0.2 مليــار دوالر و0.9 مليار دوالر عىل التوايل(. 
ومــع ذلــك، عنــد تحليل التوقعات عىل أســاس نصيــب الفرد بحلول 
عــام 2030، تكــون التوقعــات أعىل يف بلدين من أقــل البلدان منواً: 

الصومــال )0.52 مليــار دوالر( وموريتانيــا )0.42 مليار دوالر(.

الشكل 8
التكاليف الصحية ألنظمة غذائية مختلفة يف املنطقة العربية

يُظهــر التحليــل أنــه إذا ظلت أمناط اســتهالك الغــذاء الحالية دون 
تغيــري يف املنطقــة، فإن إجــاميل التكاليــف الصحية ذات الصلة  

باألمــراض غــري املعدية )أمراض القلــب التاجية، والســكتة الدماغية، 
والرسطــان، وداء الســكري مــن النوع 2( ســيتجاوز 36 مليار دوالر 
أمريــيك ســنوياً بحلــول عام 2030. ومن ناحية أخــرى، فإن التحول 

إىل أي مــن األنظمــة الغذائيــة الصحية البديلة األربعة ســيؤدي 
إىل انخفــاض مبتوســط يبلــغ 96 باملائــة يف التكاليــف الصحية. يصل 

الخفــض يف تكاليــف النظــام الغــذايئ النبــايت الخالص إىل 98.6 باملائة، 
يليــه النظــام الغــذايئ الســميك-النبايت )94.9 باملائة(، والنظام 

الغــذايئ النبــايت )93.9 باملائــة( والنظام الغــذايئ املرن )93.9 باملائة( 
)الشــكل 8(. يشــري هــذا التحليــل إىل أن التحول إىل النظــم الغذائية 

الصحيــة ميكــن أن يعــود بوفورات كبرية ميكن اســتثامرها اآلن 
لخفــض تكلفــة األطعمة املغذية.
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ســتؤدي إضافــة تكاليف الصحــة الخفية وتكاليــف تغري املناخ 
لألنظمــة الغذائيــة الحاليــة إىل زيــادة التكلفة الكاملــة يف املنطقة 

بنســبة 40 باملائــة، مــن 346 مليــار دوالر أمرييك إىل 486 مليار 
دوالر بحلــول عــام 2030 )الجدول 15(. وبــرف النظر عن 

التكاليــف، تظــل النظــم الغذائيــة الصحية أكرث غالًء بشــكل عام، 

19 بالنسبة للمنطقة العربية، فإن التكاليف السنوية المقدرة ألربعة أنظمة غذائية بديلة ذات تكاليف صحية خفية وتكاليف ذات صلة بتغير المناخ بحلول عام 

2030 هي كما يلي: نظام غذائي مرن )404.2 مليار دوالر أمريكي سنوياً(؛ نباتي-سمكي )402.9 مليار دوالر أمريكي سنوياً(؛ نباتي )379.6 مليار دوالر 
أمريكي سنوياً(؛ نباتي خالص )370.5 مليار سنوياً(. 

ولكــن عنــد مقارنــة التكاليف الكاملــة للنظم الغذائيــة الحالية 
وأربعــة أنظمــة غذائيــة بديلة، فــإن النظم الحالية هي يف املتوســط 

أكــرث تكلفــة بنســبة 20 باملائة.19ميكــن أن يدعم تقديــر التكلفة 
الكاملــة لألنظمــة الغذائية القرارات والسياســات بشــأن التشــجيع 

عــىل تبني نظــم غذائية صحية ومســتدامة. 

الشكل 9
الخفض املتوقع بحلول عام 2030 يف التكلفة االجتامعية النبعاثات غازات 

الدفيئة نتيجة اعتامد نظم غذائية نباتية

اجلدول 15. 
التكلفة السنوية املقدرة لألنظمة الغذائية احلالية يف املنطقة العربية حبلول عام 2030 

)مبليارات الدوالرات األمريكية( 

تكلفة النظم الغذائية الحالية دون التكاليف 
الخفية

تكلفة النظم الغذائية الحالية مع التكاليف الصحية 
والبيئية الخفية

346.38486.54إجاميل املنطقة العربية

الدول

29.6248.93الجزائر

0.500.73جيبويت

78.31102.83مر
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تكلفة النظم الغذائية الحالية دون التكاليف 
الخفية

تكلفة النظم الغذائية الحالية مع التكاليف الصحية 
والبيئية الخفية

الدول

19.9628.02العراق

7.109.80األردن

5.057.00لبنان

6.679.34ليبيا

29.9638.70املغرب

2.554.74موريتانيا

23.2933.58باقي شبه الجزيرة العربية

27.7842.42السعودية

54.3376.91السودان

5.5612.40الصومال

21.9628.62سوريا

17.8921.91تونس

4.585.51الضفة الغربية وقطاع غزة

11.2615.10اليمن

يرتبــط ارتفــاع تكلفــة النظــم الغذائية الصحيــة وعدم القدرة عىل 
تحملهــا بزيــادة انعــدام األمن الغذايئ وســوء التغذية. وكام هو 

موضــح يف القســم 2.1، فــإن النظام الغذايئ املســتدام هو النظام 
الــذي يوفــر األمــن الغذايئ ويحســن التغذية عر اتبــاع الناس لنظم 

غذائيــة صحيــة ميكــن للجميــع تحمــل تكاليفها دون التأثري ســلباً عىل 
البيئــة. يشــري تحليــل النظــم الغذائيــة الحالية إىل أن النظم 

20 قيمت الدراسة استدامة النظام الغذائي في 97 دولة حول العالم، بناًء على 20 مؤشراً تمثل 25 مجااًل مرتبطاً بنتائج النظام الغذائي. وقد غطت هذه المؤشرات 

األمن الغذائي والتغذية وكذلك األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية. وتم دمج هذه المؤشرات في »مقياس الستدامة نظام الغذاء« يتراوح من 1-0 )حيث إن 0 
يعني األسوأ(. وقد شملت الدراسة 10 بلداً فقط من أصل 22 دولة عربية توفرت عنها بيانات.

الغذائيــة يف املنطقــة ليســت صحيــة وال مســتدامة، وهذا ما أكده 
بينيــه وآخــرون )Béné et al., 2020( الذين قيموا االســتدامة يف 

97 دولــة، مبــا يف ذلــك 10 دول عربية. وأظهرت نتائج الدراســة التي 
أجروهــا أن أداء الــدول العربيــة ضعيــف للغاية من ناحية اســتدامة 

النظــام الغــذايئ، وكان األردن هو األســوأ أداًء من بن 97 دولة يف 
الدراسة20. 

اجلدول 15. )تابع(
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اجلدول 16. 
التكلفة السنوية املقدرة لألنظمة الغذائية احلالية يف املنطقة العربية حبلول عام 2030 

)مبليارات الدوالرات األمريكية( 

الدرجةالرتميزالبلدان

NZL0.73نيوزيلندا

USA0.70الواليات املتحدة

KWT0.57الكويت

ARE0.52اإلمارات

TUN0.38تونس

SAU0.38السعودية

MAR0.38املغرب

EGY0.32مر

SDN0.31السودان

DZA0.31الجزائر

YEM0.31اليمن

JOR0.26األردن

مالحظة: الدرجات هي 0-1 مع كون 0 هو األدىن. 

.Bené et al., 2020 :املصدر

نظــراً ألن التكاليــف الخفيــة لألنظمــة الغذائية الصحية التي تشــمل 
االســتدامة أقــل مقارنة باســتهالك الغذاء الحايل، فــإن دعمها ميكن 

أن يســاهم يف خفــض التكاليــف املرتبطــة بالصحــة وبتغري املناخ 
بحلــول عــام 2030. وهــذا يتطلب اتخاذ إجــراءات عاجلة لتوفري 

أنظمــة غذائيــة صحيــة للجميــع عىل النحــو املتوخى يف عقد األمم 
املتحــدة للعمل من أجــل التغذية. 

مأمونيــة الغذاء

تعــاين املنطقــة العربية مــن ثالث أعىل معدل انتشــار مقدر 
لألمــراض املنقولــة عن طريــق األغذية بعــد أفريقيا وجنوب رشق 

آســيا )Todd, 2017(. وتتســم البيانات يف هذا املجال بشــحها 
نتيجــة محدوديــة آليــات ترصد الفاشــيات، والتي تســجل أقل من 1 
باملائــة مــن الفاشــيات الفعلية، لكــن تود )Todd, 2017( يقدر أنه 

تســجل 3000 حالة وفاة ســنوياً بســبب األمــراض املنقولة عن طريق 
األغذيــة يف الرشق األوســط )املنطقــة العربيــة باإلضافة إىل تركيا 

وإيــران(. وتعد أمراض اإلســهال التي تســببها اإلرشيكيــة القولونية 
والنوروفــريوس والعطيفــة والســاملونيال غــري التيفية هي األكرث 

شــيوعاً، تتســبب بـــ 70 باملائة من الحاالت. وقــد تفاقمت هذه 
الحــاالت بســبب النزاعــات والنزوح، حيث يقــول املؤلف أن معدل 

اإلصابــة باألمــراض املنقولــة بالغذاء كان أعىل بــن الالجئن. باإلضافة 
إىل ذلك، فإن االســتخدام العشــوايئ والواســع لألسمدة واملضادات 

الحيويــة ومبيــدات اآلفــات، إىل جانب زيادة التلــوث الصناعي 
وزيــادة اســتخدام مياه الــرف الصحي غــري املعالجة يف الزراعة 
Faour-( يزيــد مــن احتامليــة اإلصابة باألمــراض املنقولة بالغذاء

Klingbeil & Todd, 2018(. وعليــه، يُعــزى ضعــف مأمونية 
الغــذاء يف املنطقــة العربيــة إىل ضعــف السياســات البيئية، مام يؤدي 

إىل تفاقــم مشــكلة نــدرة املياه. وقد أظهرت دراســة نرُشت مؤخراً 
أنــه يف لبنــان، وللفــرة 2015-2017، كانت امليــاه )55 باملائة من 

العينــات املختــرة( واللحوم الحمــراء )34.4 باملائة( والدواجن 
)30.9 باملائــة( ومنتجــات األلبــان )28.3 باملائة( ملوثة بشــكل كبري 

بالبكترييــا املختزلــة للكريتــات، واإلرشيكيــة القولونيــة، والبكترييا 
القولونيــة، واملكــورات العنقوديــة الذهبية والســاملونيال أكرث من 

.)Kharroubi et al., 2020( الحــدود املقبولة
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اإلطار 6
النظم الغذائية واخملاطر الصحية يف دول جملس التعاون اخلليجي 

2.3.3 تأثري الصدمات والضغوط على 
سلوك املستهلك املتأثر باألبعاد الفردية

يف الوقــت الــذي تعتر فيــه النظم الغذائيــة الصحية رضورية 
لضــامن متتــع الناس بحالــة تغذوية جيدة، فإن بُعد االســتخدام 
لألمــن الغــذايئ يرز أهميــة املدخالت غري الغذائيــة مثل املياه 

النظيفــة والــرف الصحــي والرعاية الصحيــة إذا ما أريد أن يكون 
االســتخدام البيولوجــي لألغذية املســتهلكة جيداً. وكام تم اإلشــارة 

إليــه يف األقســام الســابقة، تســاهم النظم الغذائيــة رسيعة التغري يف 
املنطقــة العربيــة ومحدوديــة امليــاه العذبة وقضايــا مأمونية األغذية 
يف تحــدي االســتخدام، مــام يجعل االســتهالك مكونــاً ضعيفاً يف النظم 

الغذائيــة العربية. 

عــىل الرغــم من توفــر مرافق وخدمات الــرف الصحي يف معظم 
بلــدان املنطقــة، إال أن هنــاك تعقيــدات ناجمة عــن النزاعات )الفاو، 

2017(. تعــاين البلــدان التي تشــهد نزاعات من معدالت انتشــار 
عاليــة للتقــزم والهــزال بن األطفال دون ســن الخامســة، والتي غالباً 

مــا تكــون نتيجة ملســتويات عالية من األمراض بســبب عــدم مأمونية 
وكفايــة إمدادات املياه وخدمــات الرف الصحي. 

تعطــي اســراتيجيات األمــن الغذايئ يف املنطقــة األولوية إلنتاج 
 .)Hwalla et al., 2016( الغــذاء وتوفــره، وتهمل موضــوع التغذية
ويف الوقــت الــذي تــم فيه إحراز تقــدم كبري يف املنطقــة العربية من 

ناحيــة »متوســط كفايــة إمدادات الطاقــة اليومية«، وهو مؤرش 
منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمن الغذايئ والتغــذوي، يتضح من 
البيانــات الــواردة يف الجزء األول أن هذا ال يُرجم إىل تحســن 

التغذيــة والنتائــج الصحية للســكان. 

يعــاين ربــع ســكان املنطقــة العربيــة مــن الســمنة التي ترتفع معدالتها بن النســاء بشــكل أكر مــن الرجال )ESCWA, 2017(، وتعــد دول مجلس التعاون 

الخليجــي مــن بــن أكــرث الــدول تــرضراً بهذه املشــكلة. ويرتبــط التحول نحو تبنــي نظم غذائية غــري صحية بتغــري االقتصادات، ال ســيام يف دول مجلس التعاون 

الخليجــي. وقــد كانــت األنشــطة االقتصاديــة الرئيســية يف منطقــة الخليج العــريب قبل الطفــرة النفطية الزراعة والرعي وصيد األســامك. وقــد تغريت النظم 

الغذائيــة بعــد التحــول االقتصــادي نحــو اســتهالك أطعمــة غنيــة بالطاقة وفقــرية يف املغذيات، مام أدى إىل زيادة معدالت انتشــار الســمنة. كام أدى تغري 

العــادات، مثــل تنــاول الطعــام يف كثــري مــن األحيان يف املطاعم، واســتخدام كميــات أكر من امللح، وتوظيــف طباخن يف املنازل دوراً يف هذه املشــكلة. 

كــام ترتبــط النظــم الغذائيــة املتصلــة بالســمنة والتــي تتضمــن مقادير عالية من الســعرات الحرارية والســكر وامللح والدهــون والروتن، باألمراض غري 

املعديــة. كــام تعــاين دول الخليــج العــريب مــن أعــىل معدل انتشــار لألمراض غري املعدية يف العــامل )Zaghloul et al., 2013(. يف الكويت، تعاين نســبة كبرية 

مــن الســكان مــن مــرض الســكري )15 باملائــة(، ومتالزمــة التمثيل الغذايئ )24 باملائــة(، وأمراض الرشاين التاجيــة وارتفاع ضغط الــدم )26 باملائة( واختالل 

.)Zaghloul et al., 2013( وهي أمــراض متصلــة بالنظام الغذايئ ،)شــحميات الــدم )33 باملائــة

يتأثــر ســلوك املســتهلك بالضغــوط التي متارس عىل مســتوى البيئة 
الغذائيــة وكذلــك بعوامــل فردية.  من املرجح أن يؤثر »التســويق 

املكثــف« يف املنطقــة العربيــة، حيث ارتفعت حصة مســاحات 
التجزئــة الحديثــة مــن 12.9 باملائــة يف عام 2003 إىل 32.7 باملائة يف 

عــام Bahn and Abebe, 2019( 2017( عىل االســتهالك، وكذلك 
عــىل الحصــول عىل الغــذاء. غالباً ما تحمل مســاحات البيــع بالتجزئة 

الحديثــة الكثــري من اإلعالنــات الغذائية، خاصــًة عن األطعمة 

املصنعــة والرسيعــة التــي تحتوي عىل نســب عالية من الســكر وامللح 
والدهــون املشــبعة أو غري املشــبعة. ويرتبط االســتهالك املفرط لهذه 

األطعمــة بالســمنة التــي ال تــزال متثل مشــكلة أمن غذايئ وتغذوي 
رئيســية يف املنطقــة العربيــة. وتؤثــر اإلعالنــات الغذائية أيضاً عىل 

خيــارات املســتهلكن وميكــن أن تكون، إىل جانب القــدرة عىل تحمل 
التكاليــف وعوامــل أخــرى، عامالً محــدداً يف اختيار نظام غذايئ 

معــن دونــاً عن غريه. ويســاهم التثقيــف التغذوي يف تبني ســلوكيات 
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غذائيــة صحيــة، ويشــمل هذا التثقيــف التدخالت يف املدراس 
وتثقيــف األمهــات يف مراكز الرعايــة الصحية وتوفــري املعلومات 

العامــة مــن خالل، عىل ســبيل املثال، الخطــوط التوجيهيــة الغذائية 
القامئــة عــىل الغذاء ووســائل التواصل االجتامعي. هنــاك عدد قليل 

مــن الدراســات حول تأثــري التثقيف التغذوي عىل تغيري ســلوك 
املســتهلك أو فعاليتهــا يف التأثــري عــىل خيارات أغذية املســتهلك. 

ومــع ذلك، تشــري بيانات مــن املنطقة إىل أن الرامج املدرســية ميكن 
أن تحســن اســتهالك الطــالب للطعام، خاصــة إذا طبقت لفرات 

أطــول وتم دمجها يف األنشــطة واملناهج الدراســية.

2.4 حتليل دور السياسات 
يف تعزيز قدرة النظم 

الغذائية يف املنطقة 
العربية على الصمود 

أدت بعــض السياســات يف املنطقــة إىل زيادة ضعف النظــم الغذائية 
حتــى لو كان هدفها أساســاً تحســن األمــن الغذايئ. ومثال ذلك، 

الزراعــة الكثيفــة للقمــح يف اململكة العربية الســعودية التي تشــكل 
عبئــاً كبــرياً عــىل أحواض املياه العذبــة )FAO, 2008(. كام حققت 

السياســات الراميــة إىل زيــادة االحتياطيات االســراتيجية وتعزيز 
اإلنتــاج الغــذايئ املحيل لجعــل النظــم الغذائية أكرث قدرة عىل 

الصمــود أمــام الصدمات مســتويات متفاوتة مــن النجاح. تقرح 
دراســات الحالــة التالية سياســات تعزز من قدرة النظــم الغذائية 

ــة عىل الصمود.  اإلقليمي

 2.4.1 ما هي السياسات املطلوبة 
لتعزيز قدرة النظم الغذائية على 

الصمود يف املنطقة العربية؟

سياســات تســاهم يف تعزيز قــدرة النظم الغذائيــة يف املنطقة 
العربيــة عىل الصمود

يقيــم القســم 2.2.1 اآلثــار املرتبة عىل ثالث صدمات رئيســية 
غــري النزاعــات تؤثر عىل املنطقــة العربية. وهي اآلثــار املرتبطة 

بصدمــات املنــاخ والصدمــات االقتصادية وجائحــة كوفيد-19 وتدابري 
احتوائهــا. يوضح هذا القســم سياســات طبقــت يف بلدان مختارة 

للتعامــل مــع الصدمــات االقتصادية وجائحــة كوفيد-19، وكيف 
وظــف عــدد مــن البلدان العربيــة تجربة أزمة الغــذاء العاملية لعام 

2008 لتعزيــز قــدرة النظام الغــذايئ عىل الصمود.

كانــت أزمــة عام 2008 مبثابة جــرس إنذار لجميع الــدول العربية. 
وقــد حدثــت هذه األزمة نتيجــة ملجموعة من األحــداث املرتبطة 

باملنــاخ )موجــات الجفاف وضعف مواســم الحصاد( واألزمة 
املاليــة العاملية واملضاربة يف الســلع االساســية، وتحول اســتخدام 

كميــات كبــرية مــن محاصيل الحبــوب، معظمها فــول الصويا والذرة، 
مــن الزراعــة إلنتاج الوقود الحيــوي )Mittal, 2009(. ونتيجة 

لذلــك، قامــت بعض الــدول املنتجة بتقييــد صادراتها، مام أدى إىل 
حــدوث نقص عاملي وارتفاع األســعار يف األســواق الدوليــة. تعتمد 
جميــع الــدول العربية عىل االســترياد لتأمــن احتياجاتهــا الغذائية، 
ولكــن دول الخليــج تعتمــد كلياً عــىل التجارة. وقد أرضت األزمة 
باالســتقرار الســيايس، حيث أدت إىل ارتفاع أســعار الغذاء خالل 
فــرة الربيــع العريب، ودفعت النــاس لاللتفاف معــاً حول مطلب 

أســايس واحد هو الغذاء.

بعــد اندالع األزمــة، أطلقت معظــم دول الخليــج عملية متعددة 
املســتويات لتحســن األمن الغذايئ، ووفــرت متويالً ضخامً 

الســراتيجيات البحــث والتطويــر واألمن الغذايئ. وعــىل مدى العقد 
املــايض، ركــزت جميع الــدول العربية، بدعم مــن منظامت دولية 

ورشكات استشــارية عامليــة، عىل تحســن األمــن الغذايئ، بهدف 
زيــادة قــدرة النظــم الغذائية عــىل الصمود من ناحيــة توفر الغذاء. 

ومل تصبــح النظــم الغذائية الصحية ومســألة االســتدامة جزءاً من 
خطــاب األمــن الغذايئ إال مــن فرة قريبة فقــط، ولكن مل يتم 

ترجمتهــا بعــد إىل سياســات تغذيــة فعالة وقابلــة للتنفيذ.

أنشــأت اإلمــارات العربية املتحــدة وزارة لألمن الغذايئ، يف حن 
أنشــأت دول أخــرى إدارات جديــدة أو أصلحت اإلدارات املوجودة 

ملعالجــة مســألة توفر الغذاء. وتشــمل عنــارص االســراتيجية املختلطة 
مــا يــيل: 1( تعزيز إنتاج الغذاء بشــكل مســتدام ضمن الحدود 

املاديــة والبيئيــة؛ 2( تحســن التجــارة من خالل االتفاقــات الثنائية 
وتنويــع الــرشكاء التجارين؛ 3( إطالق االســتثامرات الزراعية 

الخارجيــة مبــا يف ذلــك األرايض. ولكن كان هــذا النهج األخري مثرياً 
للجــدل بدرجــة كبرية، وتم وضعه يف آخــر قامئة األولويات. 

ظهــرت جائحــة كوفيــد-19 يف عام 2019 يف وقــت كان فيه نظام 
الغذاء العاملي غري مســتقر بشــكل متزايد بســبب املامرســات غري 

املســتدامة. ولكــن لحســن الحظ، تجــاوز إنتاج الغذاء يف ذلك 
العــام الطلب بســبب وفــرة املحاصيل. ورغم حظــر التصدير من 
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قبــل الــدول املنتجة للغذاء، اســتمرت التجارة وظلت أســعار املواد 
الغذائية األساســية مســتقرة نســبياً. ورغم أنه من الســابق ألوانه 

الحكــم، بالنظــر إىل حقيقــة أن عمليــة جمــع البيانات ما تزال 
مســتمرة، يبــدو أن االضطراب يف األمــن الغذايئ كان محدوداً يف 

بلــدان املنطقــة العربيــة التي كانت قــد عملت عىل تهيئة نفســها 
بعــد أزمــة عــام 2008. فعىل الرغم مــن تأثر األمن الغذايئ يف 

البلــدان بهذه الظروف، إال أنه مل يفشــل. 

كيــف كان تأثــري الجائحة عــىل املنطقــة العربية وكيف 
اســتجابت الدول لها؟

تســببت جائحــة كوفيــد-19 باضطرابــات كبرية يف األمن الغذايئ 
والتغذيــة يف العــامل )HLPE 2020; Savary et al., 2020(، مبا 

يف ذلــك املنطقــة العربية.21وقــد أدى االضطراب يف سالســل القيمة 
العامليــة، وخاصــة يف توريــد القمح واألرز وفــول الصويا واللحوم 

بســبب مشــاكل العاملــة والنقــل، والحظر التجاري مــن قبل بعض 
البلــدان املصــدرة، إىل زيادة اآلثار املرتبــة عىل اإلغالقات يف الدول 

املصــدرة واملســتوردة. كام أثرت تدابري احتــواء الفريوس والركود 
االقتصــادي عــىل كل جانــب من جوانب األمــن الغذايئ والتغذوي. 

باإلضافــة إىل ذلــك، فرضت اإلغالقات مزيداً مــن الضغوط عىل 
النظــم الغذائيــة، مــام أدى إىل تعطيل تجارة األغذيــة املحلية 

واإلقليميــة والعامليــة، ومنــع أولئك العاملــن يف قطاع األغذية من 
القيــام بعملهــم وحّد مــن قدرة الناس عــىل الحصول عىل الغذاء. 

يف العديــد مــن بلــدان املنطقة العربية، وال ســيام دول مجلس 
التعــاون الخليجــي، ميكــن للنظام الغذايئ أن ميتــص هذه الصدمة، 
عــىل األقل مــن حيث توفر الغــذاء وإمكانية الحصــول عليه، وذلك 

بفضــل االســتعداد والقدرة عــىل الصمود واالســتجابة الرسيعة 
واالحتياطيــات االســراتيجية املضمنــة يف النظــام بعد أزمة الغذاء 

عــام 2008. ولالســتجابة لألزمة، تــم إرشاك جميع الجهــات الفاعلة 
يف النظــام الغــذايئ: الهيئــات الحكومية واإلنســانية والخاصة وغري 
الحكوميــة، مبــا يف ذلك التعاونيــات الزراعية ومنظــامت املنتجن. 

وقــد ركزت االســتجابات عىل البعديــن املتعلقــن بتوفر الغذاء 
وإمكانيــة الحصــول عليــه، يف حن مل يتــم اعتبار البُعــد املتعلق 

باالســتخدام مــن ضمــن األولويات. وقد تم اتخاذ إجــراءات لتقوية 
سلســلة اإلمدادات الغذائية بشــكل أســايس )الواردات، اإلنتاج 
املحــيل، الفاقــد الغذايئ( والبيئــة الغذائية )القــدرة عىل تحمل 

التكاليــف، ضبط األســعار، تقاســم الغــذاء(. وأما بالنســبة للنظم 
الغذائيــة الصحيــة، فلــم تلق ســوى القليل من االهتامم. 

21 يستند القسم التالي جزئياً إلى تقرير منظمة األغذية والزراعة: استجابة السياسات ألزمة كوفيد-19 في منطقة الشرق األدنى وشمال إفريقيا: الحفاظ على النظم الغذائية والزراعية على قيد 

 Policy responses to the COVID-19 crisis in the Near East and North Africa: keeping food and agriculture systems( متوفر باللغة اإلنجليزية تحت العنوان( )FAO, 2020a( الحياة

alive(، الذي يقدم تفاصيل حول استجابات السياسات الرئيسية، باإلضافة إلى معلومات محددة توضح اإلجراءات التي تم اتخاذها.

اإلجــراءات املتخــذة لتعزيز قدرة سلســلة اإلمــدادات الغذائية عىل 
لصمود ا

يهــدف ضامن قــدرة اإلمدادات الغذائية عــىل الصمود إىل زيادة 
تدفــق الســلع، وتقليــل العجز التجــاري، وتعزيز اإلنتاج، وذلك 

عــر تبنــي تقنيات رقمية ودعــم املنظامت املحليــة ومجموعات 
املزارعــن. فيــام يــيل أمثلة عىل اإلجراءات املتخــذة يف املنطقة 
العربيــة لتعزيــز قدرة سالســل اإلمداد الغــذايئ عىل الصمود. 

تنفيذ اســرتاتيجية اســترياد صارمة، وتســهيل اإلجراءات أ. 
الجمركيــة وزيــادة حجم املخزون. 

اشــرت الجزائــر مثانية ماليــن طن من القمــح مطلع أبريل/ 
نيســان 2020 )رويرز، 2020(.

 عــززت قطــر مخزوناتها من الســلع الغذائية األساســية، مبا 
يف ذلــك القمح والزيــوت الغذائيــة واألرز واللحوم الحمراء 

املجمــدة والحليــب طويل األجــل والحليب املجفف والســكر 
)بلدنــا Food-navigator, 2020 ;2020(، حيــث عمدت إىل 

.)IMF, 2020e( إعفاء املســتوردات من الرســوم الجمركية

تنويع الــرشكاء التجاريني:ب. 

قامــت مــرص بتنويــع املوردين من خالل، عىل ســبيل املثال، 
اعتــامد رشكات األغذيــة الرازيلية )وكالة األنبــاء العربية 

.)2020 الرازيلية، 

ســّهل األردن اســترياد الرغل والبقول مــن تركيا باعتبارها ســوقاً 
.)WFP & FAO, 2020( بديلــة

وقعــت قطــر اتفاقيــة مع 14 رشكة جديــدة لتنويع املوردين.

فــرض قيــود عىل التصدير لتحســني اإلنتــاج املحيل والخدمات ج. 
للوجستية ا

.)IMF, 2020e( حظــرت الجزائــر تصدير املــواد الغذائية

.)IMF, 2020e( أوقفــت مــرص مؤقتاً تصديــر البقوليات
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تعزيــز االنتــاج املحيل والخدمات اللوجســتيةد. 

اســتثمرت الجزائــر يف الزراعــة لتعزيز إنتاج الحبوب، وال ســيام 
الــذرة، وكذلــك لتلبيــة احتياجات البالد من الســكر والزيت 

والحبــوب األخــرى )موقع مجلــس الوزراء الجزائري، 2020(.

زادت مــرص اســتثامراتها يف الزراعــات املروية بنســبة 2 باملائة 
ووســعت زراعــة القمح واملحاصيــل الزيتية والســكرية وعملت 

عــىل تحســن إنتاجية قصب الســكر وإنشــاء مخازن لألغذية 
 .)IFP Info, 2020( األساســية

اســتثمرت الكويــت يف دفيئات زراعيــة عاليــة التقنية إلنتاج 
 )2020 ,Group Business Oxford( الفواكــه والخرضوات

باســتثامر قيمتــه 100 مليــون دوالر أمريــيك ضخته رشكة الوفرة 
الدولية لالســتثامر.

تدعــم خطــة عمل اململكــة العربية الســعودية األمن الغذايئ 
واإلنتــاج )Arab News, 2020(، حيــث خصصت مبلغ 665 

مليــون دوالر أمريــيك لدعم املزارعــن وتقليل االعتامد عىل 
.)Abu-Nasr and De Sousa, 2020( االســترياد

اســتوردت اإلمارات 4500 بقــرة حلوب لزيادة إنتــاج الحليب 
.)Habboush, 2020(

دعــم املنتجــني والتعاونيات ومنظــامت املنتجني وصغار 	. 
املزارعني

شــجعت الجزائــر صغار املزارعن عــىل زراعة األرايض املتوفرة 
بأشــجار الفاكهــة والبقوليــات لتعزيز التنوع وأمن االســتهالك 

.)Grim, 2020(

دعــم املغــرب املنتجــن الصغار واملتوســطن لتجميــع منتجاتهم 
للتصديــر وســاعد املزارعن عــىل إيجاد منافذ بديلة لألســواق 

.)Agrimaroc, 2020a( املغلقــة

أنشــأ لبنــان منصات تســويق صغرية لربــط املنتجن باملســتهلكن 
حيــث عــاىن البلد من تأثــري الجائحة واالنهيــار االقتصادي واملايل 

.)Ricour-Brasseur, 2020(

 تبنــي تقنيــات ذكيــة لتســهيل التجارة وتعزيــز االنتاج املحيل:و. 

أنشــأ األردن نظــام ترخيص إلكــروين لتعزيز صادرات األغذية 
.)WFP and FAO, 2020( املحليــة الفائضــة

أطلقــت ســلطنة ُعامن مرشوعاً زراعيــاً ذكيــاً لتحقيق االكتفاء 
الــذايت من الخــرضوات مع الحفاظ عــىل البيئة واملوارد 

الطبيعيــة، وميكنــة الــري، والتعامل مع اآلفــات، ومراقبة الربة 
.)Zawya, 2020( ومناولــة املحاصيل

أطلقــت ديب مرشوعــاً بقيمــة 40 مليون دوالر أمرييك لتأســيس 
مزرعــة عموديــة ملحاصيل مثــل الكينوا والخــرضوات الخالية من 

.)Al Arabiya, 2020( مبيــدات األعشــاب ومبيدات اآلفات

أطلــق املغرب نظاماً لضامن اســتمرار توريد الســكر.  

 مراجعــة نهج االســتثامرات الزراعيــة الخارجيةز. 

عــززت اململكــة العربية الســعودية مشــاريعها الزراعية يف 
الخــارج يف عــرش دول يف إفريقيــا ومنطقة البحر األســود وأمريكا 
الالتينيــة، حيــث منحــت قروضاً بفائــدة منخفضة يبلــغ إجامليها 

533.33 مليــون دوالر أمريــيك لرشكات أرســلت ما ال يقل 
 Arab( عــن نصــف محصولهــا إىل اململكة العربية الســعودية

 .)News, 2020; Abu-Nasr and De Sousa, 2020

اإلجــراءات املتخــذة لتعزيــز القدرة عىل الصمود عىل مســتوى 
البيئــة الغذائية 

شــملت االســراتيجيات الراميــة إىل تعزيز القــدرة عىل الصمود 
عــىل مســتوى البيئــة الغذائية جميــع الجهــات الفاعلة يف النظام 

الغــذايئ، مــام يوفر الدعم االجتامعي وشــبكات األمــان للمجتمعات 
الهشــة؛ وتنفيذ سياســات لتثبيت األســعار؛ واتخــاذ إجراءات لحامية 
الــرشكات الصغــرية والعامل الذين تأثــر دخلهــم بالجائحة عر منح 

مدفوعــات نقديــة للمؤسســات الصغرية والعاملــن يف القطاع غري 
الرســمي وأولئــك الذيــن فقدوا وظائفهــم بســبب الجائحة. فيام ييل 
أمثلــة عــىل مثــل هذه اإلجراءات، ال ســيام تلك املتصلــة بالجائحة.   
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يف املنطقــة العربيــة، وزعــت منظامت محلية غــري حكومية  	
ومؤسســات مجتمع مدين مســاعدات غذائيــة عىل الفئات 

الضعيفــة واألرس املحتاجة.

يف مــرص، ســاهمت 70 رشكة مببلــغ 3.2 مليون دوالر أمرييك  	
إليصــال املــواد الغذائيــة إىل الفئات األكرث تــرضراً، ومن املتوقع 

أن تصــل قيمــة الترعــات إىل 9.55 مليون دوالر أمرييك 
.)Middle East Monitor, 2020(

وزعــت منظامت فلســطينية غــري حكومية 60 طنــاً من الخضار  	
.)2020 ,OCHA( و5 أطنــان مــن التمــور عىل األرس الفقرية

قامــت منظامت إنســانية بتوزيع قســائم رشائيــة إلكرونية  	
وتحويــالت نقديــة أو مــواد الغذائية يف العديــد من البلدان، وال 

ســيام البلــدان الفقــرية، والبلدان التي تشــهد نزاعات أو التي 
يوجــد فيهــا أعداد كبرية مــن النازحن والالجئن. 

حصــل األردن عــىل مبلغ 1.3 مليار دوالر عىل شــكل مســاعدة  	
 ,IMF( يف مــارس/ آذار إلصــالح االقتصاد والتعامل مــع الجائحة

2020f( عــىل الرغم من اســتمرار برنامــج األغذية العاملي يف 
تقديــم مســاعدات إنســانية، مبا يف ذلك التحويــالت النقدية، 

.)2020 ,FAO & WFP( لالجئــن

وافــق املجلــس التنفيــذي لصندوق النقــد الدويل عىل اتفاق  	
لالســتعداد االئتــامين ملدة 12 شــهراً ملرص للحصــول عىل مبلغ 

5.2 مليــار دوالر أمريــيك لتلبيــة االحتياجات املاليــة الناتجة عن 
.)IMF, 2020g( 19-أزمــة كوفيد

دعــم املغــرب 85 باملائــة من أرس العاملــن يف القطاع غري  	
الرســمي عــر منحهــم دفعات شــهرية تراوح من 80 إىل 120 

.)2020 ,GIEWS-FAO( ًدوالراً أمريكيــا

دعمــت مــرص املزارعن عــن طريق منحهم أســعار رشاء ثابتة  	
للقمــح والنخالــة ملنع ارتفاع أســعار الخبز وتأجيل ســداد 

الديــون ملدة ســتة أشــهر للمزارعن، باإلضافــة إىل تأجيل مدته 
عامــن يف دفــع الرضائب املســتحقة عىل األرايض الزراعية 

.)2020e ,IMF ;2020 ,IFPRI(

ســمح العــراق للمســتأجرين الزراعيــن بتأجيل دفع إيجار  	
األرايض )FAO, WFP, World Bank, 2020a( وأعفــى 

 FAO( املزارعن من مســتحقات رضائب األرايض لعدة ســنوات
.)WFP, World Bank, 2020b

وضعــت قطر ســقوفاً قصوى ألســعار املــواد الغذائية املباعة  	
بالتجزئــة، وفرضــت عقوبات عــىل التجار  غــري املمتثلن لهذه 

.)2020 ,Navigator Food( الســقوف

أنشــأت تونــس هيئة لتتبــع الجدول الزمني لتوريد الســلع  	
.)2020a  ,OECD( األساسية

خففــت الجزائــر من األثــر االقتصادي للفريوس عــر تخصيص  	
مبلــغ 156 مليــون دوالر ملــن فقــدوا وظائفهم، و90 مليون 

.)2020e ,IMF( دوالر لــألرس الفقرية

رصفــت مــرص مبلــغ 6.4 مليار دوالر أمرييك لدعم كل من ســوق  	
األوراق املاليــة واألرس الفقــرية، حيــث خصصــت مبلغ 2.9 مليون 

دوالر أمريــيك للعــامل غري الرســمين الذين فقــدوا وظائفهم 
.)2020b ,OECD(

وفــرت حزمــة التحفيــز يف الكويــت الحد األدىن من الراتب  	
لتغطيــة تكاليــف املعيشــة األساســية للمترضرين، وضامن 

االســتقرار الغذايئ يف األســواق، وتضمنت إعانــات للعاطلن 
عــن العمــل وقروضاً متدنيــة الفائدة للمؤسســات الصغرية 

.)IMF, 2020e; KPMG, 2020( واملتوســطة

قــدم املغرب مســاعدات ماليــة للذين يعيشــون يف املناطق  	
الريفيــة النائيــة لتخفيــف اآلثــار االقتصادية الســلبية للفريوس 

.)AgriMaroc, 2020b(

متكنــت املنطقــة العربيــة من الحــد من الكثري مــن األرضار املحتملة 
للجائحــة عــىل األمــن الغــذايئ، لكنها مل تعالج عدداً مــن القضايا 

البارزة. 

نظــراً لالفتقــار املزمــن لبيانات حول األمن الغــذايئ والتغذية يف . 1
املنطقــة منــذ تفــيش الجائحــة، حتى بن البلــدان األكرث ثراًء، يظل 

مــن الصعــب تقييــم قــدرة النظم الغذائية عــىل الصمود أو أثر 
االســراتيجيات املطبقة. 

الــدول العربيــة التي اتخذت إجراءات رسيعة هي يف األســاس . 2
دول غنيــة بالنفــط، بينــام تعن عىل الــدول األخرى االعتامد عىل 

ســخاء املانحــن. يف ضوء اســتمرار الجائحــة وورود معلومات تفيد 
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بــأن محصــول 2020 مل يكــن وافراً مثل عــام 2019، هناك قلق 
بشــأن اســتدامة املســاعدات للقامئة املتزايدة من البلــدان املحتاجة. 
وانضــم لبنــان إىل قامئــة الــدول املحتاجة بعد أزمــة اقتصادية وتدابري 

صحيــة واضطرابــات اجتامعيــة وأثر العقوبــات األمريكية عىل 
ســوريا، مــا أدى إىل انهيار مــايل وتضخم مفرط.

يف الوقــت الــذي تطورت فيــه مقاربات األمن الغــذايئ والتغذية . 3
بشــكل كبــري منــذ عام 2008، ما يــزال الركيــز منصباً عىل توفر 

الغــذاء وإمكانيــة الحصــول عليه. وما تزال النظــم الغذائية 
والتغذويــة الصحيــة تتطلــب مزيــداً من االهتــامم، عىل الرغم من أن 

البيانــات الــواردة يف الجــزء األول من هــذا التقرير تؤكد أن جزءاً 
كبــرياً من فشــل األمــن الغذايئ والتغذية يعود ألســباب تتصــل بتبني 
نظــم غذائيــة غــري صحية واســتهالك مفرط. ومــن املحتمل أن تكون 
التكلفــة البرشيــة لزيــادة الوزن والســمنة وتبني أنظمــة غذائية غري 
صحيــة أكــر مــن التكلفة املرتبة عىل مشــكلة نقــص التغذية. وتظل 

املشــكلة األكــر هــي كيفية جعل النظــم الغذائيــة الصحية يف متناول 
الجميــع، أثنــاء الصدمــات أو االضطرابــات أو يف األوقات العادية، 
ملــا لذلــك مــن أهمية قصوى يف تحســن مخرجات النظــم الغذائية 

لعربية.  ا

2.4.2 السياسات واإلجراءات املوصى 
بها

يقــرح هذا القســم السياســات واإلجراءات الالزمــة لحامية النظم 
الغذائيــة يف املنطقــة مــن الصدمات وزيادة قدرتهــا عىل الصمود 
بهــدف دعــم الجهود املبذولــة للوصول إىل أنظمــة غذائية صحية 
مســتدامة وإحــراز تقدم نحو تحقيــق أهداف التنمية املســتدامة. 

الــرشوع يف إحــداث تحول جــذري للوصول إىل نظام غذايئ  	
مســتدام وعادل وشــامل يوفــر أنظمة غذائيــة صحية وأطعمة 

مغذيــة ميســورة التكلفــة للجميع. 

البنــاء عــىل الروابط بن األنظمــة لصياغة سياســات غذائية  	
. سبة منا

الركيــز عىل مشــكلة ســوء التغذيــة وامتالك فهم أعمق ألســبابها  	
املعقدة.

اعتــامد نهــج محدد الســياق تجاه األمن الغــذايئ والتغذية عىل  	
املســتويات الفردية واألرسيــة والطبقيــة واإلقليمية.

وينصــح بتبني اإلجــراءات التالية:

إجــراء تقييــم منهجي روتيني الســتدامة النظــام الغذايئ وقدرته . 1
عــىل الصمود من خالل:

اعتــامد إطار رســمي للنظام الغــذايئ باعتباره مــرآة تفاعلية أ. 
وشــاملة ميكــن من خاللها دراســة مختلف مكونــات هذا النظام 
ومحركاتــه ونتائجــه، مبا يشــمل االعتبارات البيئيــة واالقتصادية 

واالجتامعيــة واألمن الغــذايئ والتغذية.

الحــرص عــىل رصد واختبار مواطــن الهشاشــة وتقييم القدرة ب. 
عــىل الصمــود باســتخدام األدوات املقرحة ولوحــة معلومات النظم 

الغذائيــة بوصــف ذلــك جزءاً ال يتجزأ مــن التخطيط. 

إنشــاء نظــام التخــاذ القرارات قائم عــىل البينات من خالل ج. 
جمــع وتحليــل وتبــادل البيانات مع نظــم املقاصة الدوليــة والوطنية.

وضــع مجموعــات من مؤرشات قياس القــدرة عىل الصمود د. 
واالســتدامة باالعتامد عىل مــؤرشات أهداف التنمية املســتدامة 

وجمعيــة الصحــة العامليــة والقوائم الواردة يف هــذا التقرير. 

دعــم النظــام الغذايئ من خالل تعزيــز مكوناته. . 2

سالســل اإلمدادات الغذائيةأ. 

اإلنتاج نظم 

التحــول نحــو إنتاج زراعي مســتدام ومراعــي للتغذية. يجب  	
أن توفــر أنظمــة اإلنتاج أغذيــة غنيــة باملغذيات ومأمونة 

وصحيــة ومنتجة بشــكل مســتدام وبأســعار معقولة ومتاحة 
أمــام الجميــع مــن أجل الوصول إىل نظام غــذايئ صحي. وميكن 
للحكومــات تحويــل اتجاه البحــوث نحو الركيز عــىل املحاصيل 

الغنيــة باملغذيــات املنتجة عىل نحو مســتدام.

ربــط املزرعة باملدرســة. سيســاهم هذا اإلجــراء يف تغيري عادات  	
األكل، وتحســن املعرفــة التغذويــة لدى األطفــال، وبالتايل التأثري 

عــىل أفــراد األرسة بالكامل، وإيجاد أســواق مســتقرة ملنتجي 
األغذيــة املحلين. 
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حاميــة العاملــن الضعفــاء يف مجال األغذيــة يف جميع مراحل  	
سلســلة القيمــة الغذائية، وال ســيام النســاء اللوايت ميكن أن 

يتأثــرن أكــرث من غريهــن باألزمات أو الصدمات.

تعزيــز إمكانيــة الحصــول عىل الخدمــات والتمويل وتوفري  	
بيانــات التنبــؤ باملحاصيــل وخدمات تأمن املحاصيل، وال ســيام 

للنســاء وفقــراء الريف. سيســهم هذا اإلجــراء يف تعزيز قدرة 
السالســل الغذائيــة املحليــة عىل الصمود وال ســيام للمزارعن 

األرسين وأصحــاب الحيازات الصغرية.

االســتثامر يف التخزيــن طويل األجــل للحبوب والبنيــة التحتية  	
لألسواق.

دعــم سالســل اإلمدادات املتنوعــة والقصرية ومعالجة مشــكلة  	
الصحــارى الغذائية.

بنــاء نظام اســتجابة فوري راســخ يهدف إىل ضامن إمداد  	
متواصــل للمدخــالت خالل وقت األزمات.

دمــج املزارعــن يف خطة الصمود من خــالل توفري خدمات  	
التدريب واإلرشاد اســتعداداً لألزمات.

دعــم املنظامت التــي يديرها أصحــاب الحيازات الصغرية  	
وتعزيــز قدرتهــم عىل توفري الخدمــات وتســهيل إمكانية الوصول 

إىل األسواق. 

األســواق ومتاجر التجزئة

دعــم سالســل التوزيع املحليــة واملتنوعة والصغرية واملتوســطة  	
التــي متثــل مكونات أساســية يف أي نظام قــادر عىل الصمود. 
يجــب أن تهــدف السياســات إىل ضامن املنافســة العادلة مع 

منافــذ البيــع الكبــرية والتخلص من االمتيــازات غري العادلة يف 
كثــري مــن األحيان، للحد مــن النتائج الســلبية للتســويق الكثيف.

تحســن كفــاءة سلســلة التوريد، وتشــغيل خدمات النقــل والبنية  	
التحتيــة لسلســلة التريــد بالطاقــة املتجــددة للتقليل من فقد 

األغذيــة، وزيــادة توفر األغذيــة وجعلها يف متنــاول الجميع. 

22 الصحارى الغذائية هي مناطق تكون فيها إمكانية الحصول على الطعام مقيدة أو غير متاحة اصاًل بسبب عدم وجود نقاط يتوفر فيها الغذاء ضمن مسافة سفر معقولة. المستنقعات 

الغذائية هي مناطق فيها وفرة من األطعمة غير المغذية بشكل كبير وتقل فيها القدرة على الحصول على أطعمة مغذية.  

والتجارة الواردات 

إدراك أهميــة تنويع الــرشاكات التجارية والواردات. 	

االســتثامر يف نظــام إنــذار مبكر للتجارة والســوق يكون مراٍع  	
للتغذيــة. أقــر إعــالن روما الصادر عــن املؤمتر الدويل الثاين 

املعنــي بالتغذيــة بأن التجــارة أساســية لتحقيق األمن الغذايئ 
والتغذيــة مبا يشــمل الجميــع. وميكن للسياســات التجارية أن 

تدعــم اإلجــراءات التغذويــة أو تقوضها، لذا من الرضوري 
ضامن االتســاق بينها.

األغذيةب.  بيئة 

إمكانيــة الحصول عىل الغــذاء فعلياً 

الحــرص عــىل توفر أغذيــة صحية للجميع من خالل األســواق  	
والتجارة.

دعــم أصحاب الحيــازات الصغرية لتوفــري أطعمة مغذية،  	
واالســتثامر يف منظــامت املنتجــن والتقنيات املبتكرة، وتشــجيع 

تجــار التجزئــة عىل توريــد املزيد من األطعمــة الصحية 
واملغذية.

معالجــة مشــكالت الصحــاري واملســتنقعات الغذائية22 من خالل  	
سياســات بنيــة تحتية وأخــرى مكانية.

الحــرص عــىل أن تتبنى املرافــق العامة مثل املستشــفيات  	
واملــدارس وأماكــن العمل معايــري التغذية وتلتــزم بها عند رشاء 

الطعــام وتقدميه. 

الحــرص عــىل أن تتضمن أنظمــة الصمود والحاميــة االجتامعية  	
مســاعدات غذائيــة مغذية وصحية.

القــدرة عىل تحمــل التكاليف

جعــل النظــم الغذائيــة الصحيــة الخيار األول للرشائــح منخفضة  	
الدخــل والضعيفة من خالل وضع سياســات تســعري مناســبة.
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إطــالق برامــج حاميــة اجتامعية قوية عىل شــكل تحويالت  	
نقديــة أو غذائيــة تهــدف إىل تحســن النتائج التغذويــة للفئات 

الســكانية الضعيفة، وال ســيام األطفال دون ســن الخامســة 
والنســاء يف سن اإلنجاب. 

واإلعالن  الدعاية 

تبنــي تدابــري تنظيميــة لتقييــد تســويق األطعمة واملرشوبات غري  	
املناســبة لألطفال.

تنفيــذ املدونــة الدوليــة لقواعد تســويق بدائل حليب األم  	
والقــرارات ذات الصلــة الصادرة عــن جمعية الصحــة العاملية 

وتنفيــذ مجموعــة توصيــات منظمة الصحة العاملية بشــأن 
تســويق األغذيــة واملرشوبات غــري الكحولية لألطفال.

اســتبدال األطعمــة غري املغذية يف املــدارس وأماكن العمل  	
ببدائــل مغذيــة، وفرض رضائــب للتقليل من اســتهالك األطعمة 

الغنية بالدهون والســكر وامللح واســتخدام حوافز األســعار 
لتشــجيع املســتهلكن عىل اتخــاذ خيارات أفضل.

فــرض قواعد صارمة بشــأن بطاقــات املعلومات املوضوعة  	
عــىل عبــوات األغذية لتشــجيع الناس عــىل تبني خيارات 

غذائيــة صحيــة من خالل برامــج التثقيــف التغذوي والطلب 
مــن الــرشكات املصنعة اســتخدام ملصقــات دقيقة وغنية 

باملعلومات. 

ــة ومأمونيتها جودة األغذي

تعزيــز عمليــات تتبع الغــذاء يف جميع مراحل اإلنتاج وتحســن  	
تخزيــن األغذية وال ســيام يف أوقات األزمات.

تحســن معايــري الســوق، مبا يف ذلك االســتثامر يف البنيــة التحتية  	
لتلبيــة معايــري النظافة والصحــة النباتية.

ســلوك املســتهلكني وتفضيالتهــم وخياراتهمج. 

االنخــراط يف برامــج متعددة األطــراف لتحفيــز التغيري االجتامعي  	
والســلويك مــن خالل التواصــل الفعال، مع الركيز بشــكل خاص 

عــىل التثقيف التغذوي. 

وضع إرشــادات غذائية صحيــة وطنية لتوفــري املعلومات  	
وتوجيــه املســتهلكن واملنتجــن وصناع السياســات ومواءمة هذه 

اإلرشــادات مع نتائج اســتدامة النظام الغذايئ.

مراعــاة األعــراف والقيــم والتقاليد االجتامعية عند الســعي إىل  	
إحــداث تغيري اجتامعي وســلويك، والحــرص عىل أن تقوم هذه 
الجهــود عــىل مجموعــة متنوعة مــن األنظمة الغذائيــة املحلية. 

2.5 استنتاجات عامة: 
ربط بيانات األمن الغذائي 
والتغذية بالنظم الغذائية 

وقدرات الصمود

عــىل الرغــم مــن أن البيانات تظل قيــداً كبرياً يحد من إجــراء تحليل 
عــىل مســتوى املنطقــة، إال أنهــا تظهر أنه بعد إحراز تحســن أويل، 

ال يوجــد إال عــدد قليــل من البلــدان العربية يســري عىل الطريق 
الصحيــح لتحقيــق مقاصــد الهدف الثاين من أهــداف التنمية 
املســتدامة بشــأن القضــاء عىل الجــوع وانعدام األمن الغذايئ 

وتحســن التغذيــة لعــام 2030. كــام إنه من غــري املحتمل أن يحقق 
أي منهــا أهــداف جمعيــة الصحة العاملية لعام 2025. واألســباب 

التــي تحــول دون تحقيــق مثل هــذا التقدم عديــدة، بعضها متأصل 
يف املنطقــة )محدوديــة املــوارد الطبيعية والنزاعــات( وبعضها 

خارجــي )األزمــة االقتصاديــة العاملية وجائحــة كوفيد-19(. وتؤكد 
هــذه النتائــج أن النظــام الغذايئ العريب غري قــادر عىل توفري أمن 

غــذايئ مســتدام وتغذية مالمئة ملنطقــة معرضــة للصدمات والضغوط 
املتكــررة. عىل ســبيل املثال، اســتمر معدل انتشــار نقــص التغذية 

)أحــد مــؤرشات الهدف الثاين مــن أهداف التنمية املســتدامة( 
باالرتفاع خالل الفرة 2012-2016 )الشــكل 1(. وهي فرة شــهدت 

انخفاضــاً يف أســعار النفط، وبالتــايل انخفاض املداخيــل القومية، 
وصاحبهــا ارتفــاع كبري يف عدد األشــخاص املترضريــن من النزاعات. 
وهــذا يشــري إىل أن النظــام الغذايئ العريب هو نظــام هش وضعيف 

أمــام الصدمــات والضغــوط، ويفتقر إىل القــدرة عىل الصمود، أي 
»القــدرة عــىل امتصاص االضطرابــات وإعادة تنظيم نفســه أثناء 

التغيــريات بحيــث يحتفظ بشــكل أســايس بالوظيفــة والبنية والهوية 
واالســتجابات نفسها«.
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مل تتمكــن املنطقــة العربيــة من عكــس اتجاه الراجع يف األمن 
الغــذايئ أو زيــادة الوزن/ الســمنة، مام يدل عــىل الحاجة إىل إعادة 

تكييــف منهجيــات التحليــل الســابقة لألمن الغــذايئ والتغذية، 
وترســيخ التحليــل يف النظــم الغذائيــة لتقييم قدرتهــا عىل الصمود. 

حلــل الجــزء الثاين من هــذا التقرير املكونات األربعــة للنظام 
الغــذايئ: سلســلة اإلمداد الغــذايئ، والبيئــة الغذائية، واألبعاد 

الفرديــة، وســلوك املســتهلك وعاداته الغذائيــة. وميكن لعدد من 
املحــركات تســهيل أو إعاقــة عمل النظام، مبــا يف ذلك املحركات 

البيوفيزيائيــة والبيئيــة والسياســية والدميوغرافيــة. ومن بــن النتائج 
األربــع للنظــام الغذايئ، يؤكد هــذا التقرير عىل أهميــة النتائج 

البيئيــة واالجتامعيــة واالقتصاديــة، ولكنــه يقتر عــىل نتائج األمن 
الغــذايئ والتغذية.

ويــدرس القــدرة عىل الصمــود وعالقتها باالســتدامة عر إطار عمل 
يضمــن تقييــم قدرة النظــم الغذائية عىل الصمود باســتخدام 

إمكانــات ومبــادئ القدرة عــىل الصمود، ويقرح قامئــة تضم عينة 
املؤرشات.  من 

االســتنتاج األويل هــو أن أربع صدمات وضغوط رئيســية هي 
النزاعــات والحــروب واالحتالل، والصدمــات املناخية، وصدمات 

االقتصــاد الــكيل والصدمــات الصحية، كام هو الحــال مع جائحة 
كوفيــد-19، قد تســببت يف فشــل النظــام الغذايئ يف الحد من 

الجــوع وســوء التغذيــة يف املنطقة. ويقــرح التقرير إطاراً يحدد 
الضغوطــات واملحــركات وتأثريهــا باعتبارهــا مضاعفات لألثر. ثم 

يستكشــف التقريــر مواطــن الضعف يف املكونات األربعة باســتخدام 
أمثلة ودراســات حالة. 

يتفحــص التقريــر قــدرة النظــام الغذايئ يف املنطقــة العربية عىل 
الصمــود يف االســتجابة ألزمة الغــذاء لعام 2008 وكيف واجه 
جائحــة كوفيــد-19 لتجنــب حدوث فشــل منهجي. وقد كانت 

االســتجابات لألزمــة عديدة ومتنوعــة، ولكنها اقترت عىل سلســلة 
اإلمــدادات الغذائيــة واملكونات البيئيــة للنظام الغــذايئ، متجاهلة 

األبعــاد الفرديــة، وخيارات املســتهلك وعاداتــه الغذائية. وتؤدي 
هــذه إىل نتائــج صحيــة ضعيفة وترتبط باألمــراض غري املعدية. 

وهكــذا، نجحــت املنطقــة العربيــة يف جعل جزء مــن النظام قادراً 
عــىل الصمــود لكنهــا فشــلت يف دمج القدرة عــىل الصمود يف جميع 

مكونــات النظــام الغذايئ. كام تــم البحث يف مســألة إهامل تبني 
النــاس يف املنطقــة لنظــم غذائية صحيــة ميســورة التكلفة، وما يرتب 

عليــه مــن تكلفــة برشيــة وبيئية كبرية، مام يشــري إىل أن النظام 
الغــذايئ الصحــي ال يزال باهــظ الثمن بالنســبة للغالبيــة يف املنطقة 

لعربية. ا

اجلزء  22    تعزيز قدرة النظم الغذائية يف املنطقة العربية على الصمود
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ليمن  ا
املســتفيد قبــل تطعيم مواشــيه يف املنطقة 

املســتهدفة بدعــم من الفاو.

©FAO/Abdulhakim
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 تونس

راعــي يرعــى ماعز عرب غابة.

©FAO/Giulio Napolitano
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اجلدول أ.1. 
مؤشرات أولية لالستدامة تعكس نتائج النظام الغذائي 

املواقع اإللكرتونية املستخدمة للحصول عىل البياناتمؤرش االستدامةبُعد االستدامة 

البعد البيئي

انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناتجة عن 
الزراعة

 FAO Stat: http://www.fao.org/faostat/en/#data/GT

امليثان، ثاين أكسيد الكربون، اكسيد النيروز )جيجاغرام(

مثال، الجزائر: انبعاثات )مكافئ ثاين أكسيد الكربون( 8823 يف 2007 و10795 يف 2012

سحب املياه للزراعة
 AQUA Stat: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html

مثال، السعودية:  17.51 )10^9 سنوياً( يف 2012 - 19.2 )10^9 سنوياً( يف 2017

استخدام املبيدات يف الزراعة
 FAO Stat: http://www.fao.org/faostat/en/#data/EP

مثال، العراق: 0.15 كغ/هكتار يف 1998 – 0.04 كغ/ هكتار يف 2018 

FAO Stat:  http://www.fao.org/faostat/en/#data/EL املنطقة الزراعية املروية بالفعل  

نسبة األرض الزراعية من األرايض الصالحة للزراعة
 FAO Stat: http://www.fao.org/faostat/en/#data/EL

لبنان: %30 يف 1990 – %20 يف 2018

البعد االقتصادي

 القيمة املضافة لكل عامل يف قطاعات الزراعة 
والغابات ومصايد األسامك )باألسعار الثابتة للدوالر 

الدويل عام 2010(

 World Bank: https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.EMPL.KD

مثال، مر 4,381 يف 2002 مقارنة مع 3,734 يف 2004  

مؤرشات التجارة للمنتجات الزراعية
 FAO Stat: http://www.fao.org/faostat/en/#data/TI

نسبة االكتفاء الذايت

FAO Stat: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS نسبة االعتامد عىل استرياد الحبوب

نصيب الفرد من إجاميل الناتج املحيل، وفقاً لتعادل 
القوة الرشائية، )باألسعار الثابتة للدوالر الدويل يف 

)2011
 FAO Stat:  http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS

مشاركة القوى العاملة يف الزراعة نسبة النساءالبعد االجتامعي
International Labour Organization:

 https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.FE.ZS?locations=EG-LB-SY

المالحق
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املواقع اإللكرتونية املستخدمة للحصول عىل البياناتمؤرش االستدامةبُعد االستدامة 

بُعد األمن الغذايئ 
والتغذوي

انتشار السمنة )النسبة املئوية من السكان، أكر من 

18 عاماً

  WHO: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

التقرير الحايل، الجزء 1

نسبة انتشار انعدام األمن الغذايئ الحاد بن مجموع 

السكان )متوسط 3 سنوات(
FAO Stat:  http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS

FAO Stat:  http://www.fao.org/faostat/en/#data/FSنسبة انتشار نقص التغذية )معدل 3 سنوات(

الوصول إىل مصادر محسنة للمياه )النسبة من إجاميل 

السكان(

FAO Stat:  نسبة السكان الذين يحصلون عىل خدمات مياه رشب أساسية عىل األقل 

FAO Stat:  نسبة السكان الذين يستخدمون خدمات الرف الصحي املدارة بأمان

 http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS

مؤرش تقلبات األسعار
 SDG 2. c.1 Food price volatility: 

 /http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/2c1/en

نصيب الفرد من اإلمداد الغذايئ )سعر حراري/ للفرد/ 

يومياً(

FAO Stat:  ميزانيات األغذية الجديدة

 http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS

WHO: https://www.who.int/activities/estimating-the-burden-of-foodborne-diseasesعبء األمراض املنقولة باألغذية )عدد الحاالت(

نسبة الفاقد من الغذاء من إجاميل الغذاء املنتج

FAO Stat: Food losses: http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBS 

هدف التنمية املستدامة 12.3.1. أ - مؤرش فقد األغذية

أو مؤرش هدف التنمية املستدامة 12.3.1. ب - مؤرش هدر األغذية

نقص الريتينول املصيل

انتشار فقر الدم بن النساء يف سن اإلنجاب )من15 إىل 

49 عاماً(

نسبة الرضاعة الطبيعية الخالصة للرضع خالل األشهر 

الستة األوىل  

نسبة التقزم بن األطفال دون سن الخامسة

نسبة الهزال بن األطفال دون سن الخامسة

نسبة زيادة الوزن بن األطفال دون سن الخامسة

مؤرش هدف التنمية املستدامة ]2.2.3[ انتشار فقر الدم بن النساء الحوامل

 FAO Stat:  http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS

التقرير الحايل، الجزء 1

التقرير الحايل، الجزء 1

التقرير الحايل، الجزء 1

التقرير الحايل، الجزء 1

التقرير الحايل، الجزء 1

تنوع النظام الغذايئ

مؤرش هدف التنمية املستدامة 2.5.1. هو عدد املوارد الوراثية النباتية والحيوانية لألغذية والزراعة املخزنة 

يف مرافق للتخزين املتوسط أو طويل األجل.

]املؤرش أ.2.5.1.[ حفظ املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/251a/en/ 

]املؤرش ب.2.5.1.[ حفظ املوارد الوراثية الحيوانية لألغذية والزراعة

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/251b/en/ 

 املصدر: مقتبس من بينيه وآخرين )Béné et al., 2020(، مؤرشات أهداف التنمية املستدامة، أدوات تتبع األمن الغذايئ يف املنطقة العربية )ESCWA, 2019( واملؤلف الجدول أ.1. 
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اجلدول أ.2. 
تكلفة تبين نظام غذائي صحي يف املنطقة العربية، 2017 

الدولة 
تكلفة نظام غذايئ كاٍف من حيث 

الطاقة للفرد يف اليوم )دوالر أمرييك(

تكلفة نظام غذايئ كاٍف من حيث 
العنارص التغذوية للفرد يف اليوم 

)دوالر أمرييك(

تكلفة نظام غذايئ صحي )متوسط( 
للفرد يف اليوم )دوالر أمرييك(

0.772.274.02إجاميل املنطقة العربية

0.772.134.14الجزائر

0.792.534.31البحرين

1.103.465.44جزر القمر

0.622.173.72جيبويت

0.692.744.99مر

1.062.084.00العراق

0.641.664.19األردن

0.341.663.96الكويت

ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتلبنان

ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتليبيا

0.882.504.42موريتانيا

0.611.982.85املغرب

0.521.663.13ُعامن

0.671.153.11قطر

0.881.854.19السعودية

ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتالصومال

1.085.964.93السودان

ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتسوريا

0.601.683.68تونس

0.751.813.46اإلمارات العربية املتحدة

1.121.593.81الضفة الغربية وقطاع غزة

ال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتال تتوفر بياناتاليمن

 

مالحظة: "ال يوجد بيانات" تعني أن تحليل تكلفة األنظمة الغذائية والقدرة عىل تحمل تكاليفها مل يشمل البلدان التالية: 

لبنان، ليبيا، الصومال، سوريا، اليمن.
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 املغرب

زوجة مزارع تضع الزبدة عىل الخبز الطازج 

املعتاد يف املنطقة.

©FAO/Giampiero Diana
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 نظرة إقليمية عامة
 حول حالة األمن
الغذائي والتغذية
 تعزيز قدرة النظم الغذائية يف
املنطقة العربية على الصمود

يعرض تقرير هذا العام األدلة على أن العدد املطلق لألشخاص الذين يعانون من اجلوع يواصل ارتفاعه 
ببطء. ويسّلط التقرير أيضا الضوء على أن انعدام األمن الغذائي ال يقتصر فقط على اجلوع. ويوّفر 
التقرير للمّرة األوىل األدلة على أن العديد من األشخاص يف العامل، حىت لو مل يكونوا جياًعا، يعانون من 
انعدام األمن الغذائي املعتدل إذ يواجهون حالة من عدم اليقني بشأن قدرتهم على احلصول على األغذية 
وُيربون بالتايل على تقدمي تنازالت يف ما يتعّلق جبودة األغذية اليت يستهلكونها و/أو كمّيتها. وهذه 
ظاهرة عاملية ال تقتصر على البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل فحسب، بل تشمل البلدان املرتفعة 
الدخل أيًضا.

وُيظهر التقرير أيًضا أن العامل ال يزال بعيًدا عن مسار حتقيق غايات التغذية العاملية، مبا يف ذلك تلك 
املتعّلقة باخنفاض الوزن عند الوالدة واحلد من التقزم لدى األطفال دون اخلامسة من العمر. وعالوة 
على ذلك، ترتفع معدالت الوزن الزائد والسمنة يف مجيع األقاليم، وال سيما لدى األطفال يف سن الدراسة 
والبالغني. ويشدد التقرير على أنه ال يوجد إقليم مبنأى عن وباء الوزن الزائد والسمنة، األمر الذي يدل 
على ضرورة اتباع نُهج متعددة اجلوانب والقطاعات لوقف هذه االجتاهات املقلقة وعكس مسارها.

ويف ضوء اهلشاشة اليت يعاين منها االقتصاد العاملي، يعرض التقرير أدلة جديدة تؤكد أن اجلوع أخذ 
باالرتفاع يف العديد من البلدان اليت شهد اقتصادها حالة من التباطؤ أو االنكماش. ويف معرض حتليله 
العالقات القائمة بني التباطؤ واالنكماش االقتصاديني وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، يؤكد التقرير 
أنه ال ميكن التعويض عن اآلثار املرتتبة عن التباطؤ واالنكماش االقتصاديني على انعدام األمن الغذائي 
وسوء التغذية إال عرب معاجلة األسباب اجلذرية للجوع وسوء التغذية، وهي: الفقر، وعدم املساواة، 
والتهميش. وينتهي التقرير بالتوصية بسياسات قصرية وطويلة األجل من شأنها أن تعاجل هذه األسباب 
الرئيسية وأن تضمن عدم تأثر األمن الغذائي والتغذية بالتباطؤ واالنكماش االقتصاديني.  


