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ما زال عدد ناق�صي التغذية في العالم مرتفع ًا ب�صورة غير مقبولة وي�صل تقريب ًا �إلى مليار ن�سمة بالرغم من انخفا�ض متوقع
عام  2010للمرة الأولى منذ عام  .1995و ُيعزى هذا التراجع ،في ق�سم كبير منه� ،إلى توقعات النمو االقت�صادي في عام
 – 2010خا�صة في البلدان النامية – و�إلى انخفا�ض الأ�سعار الدولية للمواد الغذائية منذ عام � .2008سوف ي�ضع االرتفاع
الأخير في �أ�سعار المواد الغذائية ،في حال ا�ستمراره ،عوائق �إ�ضافية �أمام الجهود الجارية لخف�ض معدالت الجوع بقدر �أكبر.
ومع ذلك ال تزال التقديرات ت�شير �إلى �أنّ مجموع ناق�صي التغذية في عام  2010يبلغ  925مليون ن�سمة� ،أي ما يعادل
نحو  16في المائة من �سكان البلدان النامية .وحقيقة بقاء مليار �شخ�ص تقريب ًا من الجياع بعد زوال الأزمتين الأخيرتين،
ت�شير �إلى وجود م�شكلة هيكلية �أكثر عمق ًا تزيد من �صعوبة تحقيق الغايات المقررة دولي ًا والمتمثلة في خف�ض الجوع والتي
حددها م�ؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام  1996والهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية .كما يبدو وا�ضح ًا �أن النمو
االقت�صادي ،رغم �أهميته ،لن يكون كافي ًا في حد ذاته لإلغاء ظاهرة الجوع في فترة زمنية مقبولة.
ويركز هذا الإ�صدار من حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم على ال�سكان الذين يعي�شون في مجموعة من البلدان
التي ينت�شر فيها الجوع على نطاق وا�سع وم�ستمر ،والتي تواجه تحديات خا�صة في تلبية الأهداف الإنمائية للألفية؛ �أال
وهي البلدان التي تواجه �أزمة ممتدة .وتتم ّيز هذه البلدان بوجود �أزمات تدوم منذ فترة طويلة �أو �أزمات متكررة ،منها ما
هو لأ�سباب طبيعية و�أخرى من فعل الإن�سان ،في ظ ّل قدرة محدودة على الت�صدي لها .ومن �أ�صل  22بلد ًا �أ�شار �إليها هذا
التقرير على �أنها بلدان تعاني من �أزمة ممتدة (�أو توجد فيها مناطق تعاني من �أزمة ممتدة) ،تفيد �آخر البيانات �أنّ �أكثر
من  166مليون ن�سمة يعانون من نق�ص التغذية� ،أي ما يعادل  40في المائة تقريب ًا من �سكان تلك البلدان و 20في المائة
تقريب ًا من مجموع ناق�صي التغذية في العالم.
وثمة عوامل ع ّدة تقف وراء هذا المعدل العالي وغير المقبول من الجوع من بينها النزاعات الم�سلحة والكوارث الطبيعية
وال�شح في الموارد ،وعدم ا�ستدامة النظم المعي�شية وانهيار
التي غالب ًا ما تترافق مع �ضعف الحوكمة �أو الإدارة العامة،
ّ
الكم الهائل من العوائق ،ال عجب في �أن ت�ستم ّر الواحدة من هذه الأزمات الممتدة من
الم�ؤ�س�سات المحلية .وفي ظ ّل هذا ّ
تلقاء نف�سها.
ولي�ست الأزمات الممتدة �سل�سلة من الظواهر المنفردة والق�صيرة الأمد ،ولي�ست انقطاع ًا م�ؤقت ًا تتعافى منه البلدان
ب�سهولة وتم�ضي قدم ًا على الم�سار الطبيعي للتنمية الأطول �أمداً .لكنها تهديدات م�ستمرة و�أ�سا�سية محدقة بالحياة وب�سبل
المعي�شة على حد �سواء وقد ي�صبح من ال�صعب �أكثر ف�أكثر التغ ّلب عليها مع الوقت.
وعليه ،ف�إنّ الأزمات الممتدة ت�ستلزم ،على وجه الخ�صو�ص ،م�ساعدات م�صممة خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض وموجهة نحو �أهداف
مع ّينة .وتت�سم الم�ساعدة التي تر ّكز على الحاجة الملحة لإنقاذ الأرواح ب�أهمية حا�سمة خالل الأزمات الممتدة  -تمام ًا كما وفي
حاالت الطوارئ الأق�صر مدّة  -لكن من ال�ضروري �أي�ضاً ،خالل الأزمات الممتدة ،توجيه الم�ساعدة نحو العوامل المح ّركة الكامنة
ونحو الت�أثيرات في الآجال الطويلة .وقد ي�شمل هذا الأمر النزاعات وتفكك الم�ؤ�س�سات وا�ستنزاف الموارد وفقدان �سبل المعي�شة
ونزوح ال�سكان .فهناك حاجة ما�سة �إلى الم�ساعدة في الأزمات الممتدة من �أجل حماية �سبل المعي�شة و�إنقاذ الأرواح وذلك من �ش�أنه
�أن ي�ساعد البلد المعني في �إتباع طريق االنتعا�ش.
ورغم هذه االحتياجات الإ�ضافية ،ثمة ما يبعث على القلق في اتجاهات الم�ساعدات الإنمائية� :إذ �أنّ ما يقرب من ثلثي
البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة تح�صل على ن�سبة �أق ّل من الم�ساعدات الإنمائية للفرد الواحد مقارنة بالمتو�سط الم�سجل
في �أق ّل البلدان نمواً .والأهم من ذلك �أنّ الزراعة تح�صل على ن�سبة ال تتعدى � 3أو  4في المائة من الأموال المخ�ص�صة
للم�ساعدات الإنمائية والإن�سانية في البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة ،رغم �أنها ت�شكل  32في المائة من الناتج المحلي
الإجمالي في تلك البلدان وتدعم �سبل المعي�شة لنحو  62في المائة من �سكانها.
وهناك العديد من الإجراءات التي يمكننا �أن نتخذها لتح�سين طريقة التعامل مع الأزمات الممتدة وتوفير م�ساعدات �أكثر
فعالية وا�ستدامة لأولئك الذين يعي�شون في هذه الأو�ضاع .وتفيد تجربة عدد كبير من البلدان �أنّ �إ�سناد �أن�شطة الم�ساعدة
الأطول �أج ًال �إلى الم�ؤ�س�سات الموجودة �أ�ص ًال �أو التي �أعيد تن�شيطها �إنما هو ج ّل الأمل في تحقيق اال�ستدامة في المدى
البعيد وتح�سين فعلي للأمن الغذائي .ومن �ش�أن �آليات الرعاية االجتماعية ،من قبيل الوجبات المدر�سية والم�ساعدات
النقدية و�أن�شطة الغذاء مقابل العمل والق�سائم ،يمكن �أن تحدث فارق ًا حيوي ًا في الأجل الطويل .وت�ساهم الم�ساعدة الغذائية
في بناء �آليات الرعاية االجتماعية المذكورة – وذلك من خالل توفير الأغذية كجزء من برامج �شبكات الأمان وتحفيز
الأ�سواق عبر �شراء �إمدادات المعونة الغذائية في الأ�سواق المحلية �أو بوا�سطة الخطط المعتمدة على الموارد النقدية –
وهذا ي�ساعد في �س ّد الثغرة بين الم�ساعدات الإن�سانية التقليدية والم�ساعدات الإنمائية الأبعد �أجالً .لذلك يجب �أن تهدف
تح�سن م�ستدام في الأجل البعيد في القدرة الإنتاجية للبلدان ال�ضعيفة بموازاة زيادة قدرتها
الجهود المبذولة �إلى تحقيق ّ
على ال�صمود في وجه ال�صدمات .وتقوم هذه اال�ستجابات المح�سنة على فهم جيد لطبيعة الأزمات الممتدة ذاتها وهو
ما ي�شكل خطوة �أ�سا�سية نحو الت�صدي لهذه الم�شكالت المحددة .وهذه الر�سائل تتبلور ب�صورة �أو�ضح في التقرير وت�شكل
الأ�سا�س لتو�صيات محددة ترمي �إلى فهم حاالت الأزمات الممتدة والأهم من ذلك مواجهتها على نحو �أقوى و�أف�ضل لم�ساعدة
ال�سكان في الأزمات الممتدة في ك�سر حلقة التدهور.
حالة انعدام ا لأمن الغذائي في العالم 2010

و�إنّ هذا الإ�صدار من تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم في  2010ي�أتي ،مرة �أخرى ثمرة تعاون وثيق بين
منظمتينا وال�شركاء الآخرين .ومما ال ّ
�شك فيه �أنّ اال�ستفادة من خبرات الموظفين ومعارفهم في كلتا المنظمتين قد
�أعطت نظرة جديدة لق�ضايا انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة و�ش ّكلت منطلق ًا لر�ؤية جديدة
تجمع بين مزايا الم�ساعدة الإن�سانية والم�ساعدة الإنمائية الأطول �أجالً .ويحدونا الأمل على �أن يفيد هذا التقرير في
�صياغة اال�ستجابات التي �سيتخذها �صانعو القرارات على الم�ستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية من �أجل تح�سين
الأمن الغذائي ب�صورة م�ستدامة في ظ ّل الأزمات الممتدة ،وفي نهاية المطاف� ،إنقاذ الأرواح وتعزيز المجتمعات المحلية
والم�ساعدة في بناء م�ستقبل يحدوه المزيد من الأمل والنجاح واالكتفاء الذاتي.

جاك �ضيوف
المدير العام
لمنظمة الأغذية والزراعة

جوزيت �شيران
المديرة التنفيذية
لبرنامج الأغذية العالمي

حالة انعدام ا لأمن الغذائي في العالم 2010
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�أُع ّد تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم  2010تحت الإ�شراف العام لل�سيد حافظ غانم ،المدير العام الم�ساعد ،وبتوجيه
من فريق الإدارة التابع لإدارة التنمية االقت�صادية واالجتماعية .وتولى مهمة التن�سيق الفني للمطبوع Kostas Stamoulis
و Keith Wiebeاللذان يعمالن في ق�سم اقت�صاديات التنمية الزراعية ،بمعاونة المحر َرين الفن َيين  Luca AlinoviوLuca Russo
اللذين يعمالن في ق�سم اقت�صاديات التنمية الزراعية وال�سيد  Dan Maxwellالذي يعمل في مركز  Feinsteinالدولي في جامعة
 .Tuftsو�أع ّد موظفو ق�سم الإح�صاء البيانات الأ�سا�سية عن نق�ص التغذية.
وهذه هي ال�سنة الثانية التي ت�شترك فيها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي مع ًا في �إعداد تقرير حالة انعدام
الأمن الغذائي في العالم .وقد تولى ال�سيد  Nicholas Crawfordوال�سيدة  ،Sarah Laughtonاللذان يعمالن في ق�سم ال�سيا�سات
والتخطيط واال�ستراتيجيات في برنامج الأغذية العالمي ،مهمة التن�سيق الفني لجميع الم�ساهمات المقدمة من برنامج الأغذية
آراء م�ستب�صرة وم�شورة ق ّيمة عند ا�ستعرا�ض الم�سودات.
العالمي ،وقدما � ً
و�أعدّت �إدارة التنمية االقت�صادية واالجتماعية الف�صل المعنون "نق�ص التغذية حول العالم في �سنة  "2010وذلك بم�ساهمات فنية
رئي�سية من ال�سيدين  Luca Alinoviو( Erdgin Maneق�سم اقت�صاديات التنمية الزراعية).
ولم ت�ستحقّ اهتمام ًا خا�ص ًا"� ،أع ّد  ،Dan Maxwellبمعاونة
وفي الف�صل المعنون "البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة :من هي َ
 Luca Alinoviو ،Luca Russoالق�سم المعنون "ال�سمات الم�شتركة بين البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة" .وقدّم ،Kisan Gunjal
الذي يعمل في ق�سم التجارة والأ�سواق ،البيانات الخا�صة بالنظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر في مجال الأغذية والزراعة
التي ُنظر فيها في ما يتعلق بهذا الف�صل من �أجل اختيار البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة� .أما الق�سم المعنون "كيفية ت�أقلم
ُ�سبل المعي�شة في ظ ّل الأزمات الممتدة" فقد قدّمته  Margie Buchanan-Smithو Susan Jasparsو Sara Pantulianoالالتي
يعملن في معهد التنمية في ما وراء البحار .و�ساهم  Gabriel Rugalemaو Libor Stloukalفي �إعداد الق�سم المعنون "الق�ضايا
الجن�سانية في ظل الأزمات الممتدة" وعاونه في ذلك  Carina Hirschو Joseph Ssentongoاللذان يعمالن في ق�سم الق�ضايا
الجن�سانية والإن�صاف والعمالة الريفية .و�أع ّد كل من  Karel Callensالتي تعمل في ق�سم دعم �إعداد ال�سيا�سات والبرامج الق�سم
المعنون "التعلُّم من اال�ستجابات المجتمعية والبناء عليها" ،بم�ساهمات من ( Kevin Gallagherمكتب منظمة الأغذية والزراعة في
�سيراليون) و( Luca Russoق�سم اقت�صاديات التنمية الزراعية) و( Rene Salazarمكتب �سيراليون التابع للمعهد الإقليمي للتعليم
المجتمعي في جنوب �شرق �آ�سيا) و( Oriane Turotق�سم اقت�صاديات التنمية الزراعية).
وفي الف�صل المعنون "اال�ستجابات الوطنية والدولية للأزمات الممتدة"� ،أع ّد  Luca Russoو( Winnie Bellق�سم اقت�صاديات
التنمية الزراعية) الق�سم المعنون "تحليل تدفقات المعونة �إلى البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة" ،في حين تولى Daniel Coppard
و Asma Zubairiاللذان يعمالن في مجال المبادرات الإنمائية ،توفير الإح�صاءات والتحليل والدعم .و�أع ّد  Nicholas Crawfordو
 ،Sarah Laughtonوكالهما يعمالن في برنامج الأغذية العالمي ،الق�سم المعنون "الم�ساعدات الغذائية الإن�سانية في ظ ّل الأزمات
الممتدة" ،مع تقديم  Saskia de Peeو Martin W. Bloemو Tina van den Brielم�ساهمة �إ�ضافية (الإطار  )6نيابة عن برنامج
الأغذية العالمي .و�أع ّد  ،Ugo Gentiliniالذي يعمل في ق�سم ال�سيا�سات والتخطيط واال�ستراتيجيات في برنامج الأغذية العالمي،
الق�سم المعنون "نحو الرعاية االجتماعية في ظ ّل الأزمات الممتدة" .و�أعدّت  Jennifer Nybergو Neil MarslandوLucia Palombi
و Dick Trenchardالذين يعملون في ق�سم عمليات الطوارئ و�إعادة الت�أهيل ،الق�سم المعنون "ا�ستخدام اال�ستجابات الق�صيرة الأجل
لدعم االنتعا�ش الأطول �أج ًال في الزراعة والأمن الغذائي" .و�أعدّت ( Karel Callensق�سم دعم �إعداد ال�سيا�سات والبرامج) ،بالتعاون
مع  Margarida David e Silvaو( Christopher Tannerاللذين يعمالن في مكتب منظمة الأغذية والزراعة في موزامبيق)،
الق�سم الأخير المعنون "التجارب الناجحة :مثال موزامبيق".
و�أع ّد  Luca Alinoviو Dan Maxwellالف�صل الأخير المعنون "نحو كفالة الأمن الغذائي في ظ ّل الأزمات الممتدة� :إجراءات
مو�صى بها" ،و�ساهم � Luca Russoأي�ض ًا في �إعداد هذا الف�صل .وقدّم  Nick Haanو( Zoé Druilheق�سم اقت�صاديات التنمية
الزراعية) م�ساهمات �إ�ضافية في الإطار .12
و�أع ّد  Ricardo Sibrianالجدول  1في الملحق الفني بدعم من  Cinzia Cerriو( Seevalingum Ramasawmyق�سم
الإح�صاء) و( Erdgin Maneق�سم اقت�صاديات التنمية الزراعية) .و�ساهم رفيق محجوبي و( Panagiotis Karfakisق�سم
اقت�صاديات التنمية الزراعية) بالإ�سقاطات الأولية .وت ّمت عملية التحرير في �ضوء التعليقات واالقتراحات والمدخالت الق ّيمة التي
قدّمها ( Jean Baliéق�سم اقت�صاديات التنمية الزراعية) و�أبو بكر بن بالح�سن (مكتب المدير العام) وAndré Croppenstedt
(ق�سم اقت�صاديات التنمية الزراعية) و( David Daweق�سم اقت�صاديات التنمية الزراعية) و( Bénédicte de la Brièreق�سم
اقت�صاديات التنمية الزراعية) و( Xiaoning Gongق�سم الإح�صاء) و( David Hallamق�سم التجارة والأ�سواق) وعارف ح�سين
(برنامج الأغذية العالمي) و( Henri Josserandق�سم التجارة والأ�سواق) ،و( David Marshallق�سم الإح�صاء) وSteven Were
( Omamoبرنامج الأغذية العالمي) و( Terri Raneyق�سم اقت�صاديات التنمية الزراعية) و( Alexander Sarrisق�سم التجارة
والأ�سواق) و Shahla Shapouriالتي تعمل في دائرة ال�ش�ؤون االقت�صادية والبحوث في وزارة الزراعة في الواليات المتحدة وDick
( Trenchardق�سم عمليات الطوارئ و�إعادة الت�أهيل) و( Jeff Tschirleyق�سم عمليات الطوارئ و�إعادة الت�أهيل)
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و( Marcela Villarrealق�سم الق�ضايا الجن�سانية والإن�صاف والعمالة الريفية) .وقام  ،Paul Neateالذي �ساعد في تحرير الن�سخة
الإنكليزية من التقرير ،بتح�سين �سهولة قراءة التقرير تح�سين ًا كبيراً .وقدّمت  Daniela Farinelliدعم ًا �إداري ًا ممتازاً ،وقدم كل من
 Lavinia Antonaciو Winnie Bellو Marco D’Erricoو Erdgin Maneو� ،Denise Melvinأ�شكا ًال من ّوعة من البحوث والدعم
التي كانت مفيدة طيلة عملية �إعداد التقرير.
وقدّمت �شركة  Visiontimeخدمات التحرير اللغوي والر�سوم البيانية والتو�ضيب .وقدّمت دائرة برمجة االجتماعات والتوثيق ،في
�إدارة الخدمات الم�ؤ�س�سية والموارد الب�شرية وال�ش�ؤون المالية في منظمة الأغذية والزراعة ،خدمات الترجمة والطباعة.
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نق�ص التغذية حول العالم في �سنة 2010

انخف�ض عدد ناق�صي التغذية ولكنه ما زال مرتفع ًا بدرجة
غير مقبولة
الر�سالة الرئي�سية
�إن عدد الجياع ون�سبتهم في العالم �آخذان في االنخفا�ض مع انتعا�ش
االقت�صاد العالمي وبقاء �أ�سعار المواد الغذائية �أدنى من م�ستويات الذروة
التي بلغتها ،ولكنّ معدل الجوع ما زال �أعلى مما كان عليه قبل �أزمة
ارتفاع �أ�سعار المواد الغذائية والأزمة االقت�صادية ،مما يزيد من �صعوبة
تحقيق الأهداف المتفق عليها ب�ش�أن الح ّد من الجوع.
ت�شير التقديرات �إلى �أنّ عدد ناق�صي التغذية في العالم قد انخف�ض في �سنة
 2010مع انتعا�ش االقت�صاد العالمي (ال�شكل  ،)1بعد �أن كان قد زاد ب�شكل
حاد خالل الفترة من � 2006إلى  2009نتيجة الرتفاع �أ�سعار المواد الغذائية
وللأزمة االقت�صادية العالمية .ولكنّ عدد ناق�صي التغذية ما زال مرتفع ًا
بدرجة غير مقبولة ،حيث �أنه �أعلى مما كان عليه قبل الأزمتين الأخيرتين،
و�أعلى مما كان عليه قبل � 40سنة من الآن ،و�أعلى من الم�ستوى الذي كان
قائم ًا عندما اتُفق في م�ؤتمر القمة العالمي للأغذية في �سنة  1996على
الهدف المتمثل في الحد من الجوع (�أنظر الإطار .)1

وا�ستناد ًا �إلى �أحدث البيانات المتوافرة ،يق ّدر العدد الكلي لناق�صي
التغذية في العالم بنحو  1 023مليون �شخ�ص في �سنة  2009ومن المتوقع
�أن ينخف�ض بن�سبة  9.6في المائة لي�صل �إلى  925مليون ًا في �سنة .2010
وت�سجل الدول النامية  98في المائة من عدد ناق�صي التغذية في العالم
مع انت�شار نق�ص التغذية بن�سبة  16في المائة (ال�شكل  -)2بعدما كان
يبلغ  18في المائة في �سنة  ،2009ولكنه ما زال �أعلى بكثير من الغاية
التي حددها الهدف  1من الأهداف الإنمائية للألفية.
ولقد كانت المحا�صيل العالمية من الحبوب مرتفعة على مدى ال�سنوات
العدة الما�ضية – حتى عندما كان عدد ناق�صي التغذية �آخذ ًا في االرتفاع –
تح�سن �إمكانية
ولكنّ
التح�سن العام في الأمن الغذائي في �سنة  2010يعك�س ُّ
ُّ
الح�صول على الغذاء من خالل اال�ستئناف المتوقع للنمو االقت�صادي ،ال �سيما
في البلدان النامية ،المقترن ببقاء �أ�سعار المواد الغذائية عند م�ستويات �أدنى
من م�ستويات الذروة التي كانت قد بلغتها في �سنة  .2008وبح�سب تقديرات
�صندوق النقد الدولي ،ف�إنّ الإنتاج االقت�صادي العالمي �سيزيد بن�سبة قدرها
 4.2في المائة في �سنة � ،2010أي �أ�سرع مما كان متوقع ًا �سابقاً ،بعدما بلغ
االنكما�ش االقت�صادي ن�سبة  0.6في المائة في �سنة  .12009وبوجه عام ،ينمو
الناتج المحلي الإجمالي في االقت�صاديات ال�صاعدة وفي البلدان النامية �أ�سرع

الإطار 1

ما هو الأمن الغذائي وما هي �أهداف الحد من الجوع؟
■ ■الأمن الغذائي يتوفر عندما تتاح لجميع النا�س ،في جميع الأوقات،
الفر�ص المادية واالجتماعية واالقت�صادية للح�صول على غذاء ٍ
كاف
وم�أمون ٍ
ومغذ يلبي احتياجاتهم التغذوية و�أذواقهم الغذائية ويكفل لهم
�أن يعي�شوا حياة موفورة ال�صحة والن�شاط� .أما الأمن الغذائي للأ�سرة
فهو تطبيق هذا المفهوم على م�ستوى الأ�سرة ،حيث يكون الأفراد الذين
يعي�شون داخل الأ�سر هم محور االهتمام.
■ ■انعدام الأمن الغذائي يوجد عندما ال تتاح للنا�س الفر�ص المادية �أو
االجتماعية �أو االقت�صادية للح�صول على الغذاء على النحو المحدد �أعاله.
■ ■نق�ص التغذية يوجد عندما يكون المتناول من ال�سعرات الحرارية
�أق ّل من الحد الأدنى من متطلبات الطاقة الغذائية .وهذا الحد الأدنى
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هو مقدار الطاقة الالزمة لممار�سة ن�شاط خفيف وللحفاظ على حد
�أدنى من الوزن المقبول بالن�سبة �إلى الطول الذي يبلغه ال�شخ�ص .وهو
يتباين ح�سب البلد ومن �سنة �إلى �سنة تبع ًا لتركيبة ال�سكان الجن�سانية
والعمرية .و ُت�ستخدم كلمة "الجوع" وعبارة "نق�ص التغذية" في مختلف
�أق�سام هذا التقرير على �أ�سا�س �أنهما تعنيان ال�شيء نف�سه.
■ ■هدف م�ؤتمر القمة العالمي للأغذية هو تخفي�ض عدد ناق�صي
التغذية �إلى الن�صف خالل الفترة ما بين  1992-1990و .2015
�أما الغاية  1جيم التي حددها الهدف  1من الأهداف الإنمائية
للألفية فهي تخفي�ض ن�سبة َمنْ يعانون من الجوع �إلى الن�صف بين
�سنتي  1990و.2015

2010 نق�ص التغذية حول العالم في �سنة
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مما ينمو في البلدان المتقدمة (ال�شكل  .)3وتفيد تقديرات البنك الدولي
�أنّ تدفقات ر�أ�س المال من القطاع الخا�ص �إلى البلدان النامية تتزايد �أي�ض ًا
ب�سرعة �أكبر مما كان متوقع ًا �أ�صالً 2.وبموازاة ذلك ،هبطت الأ�سعار الدولية
للحبوب في الأ�شهر الأخيرة �إلى ما دون م�ستويات الذروة التي كانت قد بلغتها
م�ؤخراً ،مما ّ
يدل على وجود �إمدادات عالمية وفيرة من الحبوب في الفترة
 2010/2009واحتماالت ت�سجيل محا�صيل كبرى في عام ( 2010ال�شكل .)4
ومع ذلك ،ما زالت �أ�سعار المواد الغذائية في معظم بلدان العجز الغذائي ذات
الدخل المنخف�ض �أعلى من م�ستواها قبل الأزمة الذي كانت قد بلغته في �أوائل
�سنة  ،2008مما ي�ؤثر �سلب ًا على �إمكانية ح�صول ال�سكان المعر�ضين لنق�ص
3
التغذية على الغذاء.
و ُيبرز تحليل الجوع �أثناء الأزمة وحقبة االنتعا�ش �إمكانية تع ُّر�ض بلدان فقيرة
كثيرة لل�صدمات االقت�صادية .فعدم وجود �آليات مالئمة للتعامل مع ال�صدمات
�أو لحماية �أ�شد ال�سكان �ضعف ًا من ت�أثيراتها ُي�سفر عن ا�ضطرابات كبرى في
معدالت الجوع في �أعقاب الأزمات .وعالوة على ذلك ،ينبغي عدم افترا�ض
�أن جميع ت�أثيرات الأزمات على الجوع تختفي بمج ّرد انتهاء الأزمة .فالأ�سر
ال�ضعيفة تت�صدى لل�صدمات من خالل بيع ما تملكه من �أ�صول ،وهي �أ�صول من
ال�صعوبة بمكان �إعادة بنائها ،ف�ض ًال عن الح ّد من ا�ستهالكها للأغذية من حيث
كم ّيتها ونوعيتها ،وخف�ض �إنفاقها على ال�صحة والتعليم  -وهذه كلها �آليات ت�أقلم
و�سبل المعي�شة.
قد ت�ؤثر �سلب ًا في الأجل الطويل على نوعية الحياة ُ

 











نق�ص التغذية بح�سب الأقاليم
تعي�ش غالبية ناق�صي التغذية في العالم في بلدان نامية .ويعي�ش ثلثا ه�ؤالء في
�سبعة بلدان فقط (�إثيوبيا و�إندوني�سيا وباك�ستان وبنغالدي�ش وجمهورية الكونغو
الديمقراطية وال�صين والهند) فيما يعي�ش �أكثر من  40في المائة في ال�صين
والهند وحدهما.
وت�شير الإ�سقاطات المتعلقة ب�سنة � 2010إلى �أنّ عدد ناق�صي التغذية
�سينخف�ض في كل الأقاليم النامية ،على الرغم من تفاوت الوتيرة .وما زال �إقليم
�آ�سيا والمحيط الهادئ (ال�شكل  )5هو الإقليم الذي يوجد فيه الق�سم الأكبر من
التح�سن العالمي
ي�سجل �أي�ض ًا الق�سم الأكبر من
ناق�صي التغذية؛ ولكنّ هذا الإقليم ّ
ّ
المتوقع في �سنة ( 2010ال�شكل  ،4)6وذلك بف�ضل انخفا�ض عدد ناق�صي التغذية
فيه بن�سبة  12في المائة من  658مليون ًا في �سنة � 2009إلى  578مليوناً.
وفي حين �أنّ الهدف الذي حدده م�ؤتمر القمة العالمي للأغذية يتم ّثل في
تخفي�ض عدد ناق�صي التغذية �إلى الن�صف ،ي�سعى الهدف  1من الأهداف
الإنمائية للألفية �إلى تخفي�ض ن�سبة ه�ؤالء �إلى الن�صف .ولما كان عدد �سكان
العالم ما زال �آخذ ًا في التزايد (و�إن بوتيرة �أق ّل مقارنة بالعقود الأخيرة) ،ف�إنّ
ثبات عدد الجياع يمثل هبوط ًا في ن�سبة الجياع .وفي حقيقة الأمر� ،شهدت البلدان
النامية مجتمع ًة انتكا�سة عامة من حيث هدف م�ؤتمر القمة العالمي للأغذية
(من  827مليون �شخ�ص كانوا يعانون من نق�ص التغذية في الفترة 1992-1990
�إلى  906مليون ًا في �سنة  ،)2010بينما تحقَّق بع�ض التقدم �صوب الهدف  1من
الأهداف الإنمائية للألفية (حيث انح�سر انت�شار الجوع من  20في المائة في
الفترة � 1992-1990إلى  16في المائة في �سنة .)2010
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وما زالت ن�سبة ناق�صي التغذية في �أفريقيا جنوب ال�صحراء الكبرى هي
الأعلى ،حيث بلغت  30في المائة في �سنة ( 2010ال�شكل  ،)7ولكن يالحظ
وجود تباين كبير على الم�ستوى القطري .ففي الفترة ( 2007-2005وهي
�أحدث فترة تتوافر بيانات كاملة عنها) ،كانت الكونغو وغانا ومالي ونيجيريا
قد حققت بالفعل الهدف  1من الأهداف الإنمائية للألفية ،وكانت �إثيوبيا
وغيرها قد �شارفت على تحقيقه؛ ولكن ن�سبة ناق�صي التغذية في جمهورية
الكونغو الديمقراطية ارتفعت �إلى  69في المائة (بعد �أن كانت  26في المائة

في الفترة  .)1992-1990وفي �آ�سيا ،كانت �أرمينيا وميانمار وفييت نام قد
حققت بالفعل الهدف  1من الأهداف الإنمائية للألفية ،وكانت ال�صين وغيرها
قد �شارفت على تحقيقه؛ �أما في �إقليم �أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ،فقد
كانت غيانا وجامايكا ونيكاراغوا قد حققت بالفعل الهدف  1من الأهداف
الإنمائية للألفية ،وكانت البرازيل وغيرها تقترب من الخف�ض الم�ستهدف.
(يقدم الجدول  1في الملحق الفني مزيد ًا من التفا�صيل عن الإح�صاءات على
الم�ستوى القطري).
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البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة :ما هي
ول َم ت�ستحق اهتماماً خا�صاً؟

ال�سمات الم�شتركة بين البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة
الر�سالة الرئي�سية
ثمة اثنان وع�شرون بلد ًا تعتبر حالي ًا �أنها تعاني من �أزمة ممتدة .وتت�سم
حاالت الأزمات الممتدة بحدوث كوارث طبيعية و�/أو نزاعات متكررة،
وامتداد الأزمات الغذائية لفترة طويلة ،وانهيار �سبل المعي�شة ،وعدم كفاية
القدرة الم�ؤ�س�سية على الت�صدي للأزمات .ومن ّثم ينبغي اعتبار البلدان
التي تعاني من �أزمة ممتدة على �أنها منتمية �إلى فئة خا�صة ذات متطلبات
خا�صة من حيث التدخالت التي تقوم بها الأو�ساط الإنمائية.
ال يوجد تعريف ب�سيط للبلد الذي يعاني من �أزمة ممتدة .وقد ُع ِّرفت الأزمات
الممتدة على �أنها "البيئات التي تكون فيها ن�سبة كبيرة من ال�سكان مع ّر�ضة
ب�شكل حاد للوفاة والمر�ض وانقطاع ُ�سبل المعي�شة على امتداد فترة زمنية
مط ّولة" .ويكون الحكم في هذه البيئات �ضعيف ًا جد ًا عاد ًة ،بحيث تكون لدى
الدولة قدرة محدودة على الت�صدي للتهديدات المحدقة بال�سكان ،والتخفيف
من حدتها� ،أو على توفير م�ستويات كافية من الحماية 5.وانعدام الأمن
6
الغذائي هو �أكثر مظاهر الأزمات الممتدة �شيوعاً.
وحاالت الأزمات الممتدة لي�ست جميعها مت�شابهة ولكن قد تجمع بينها
7
بع�ض الخ�صائ�ص التالية (ال جميعها بال�ضرورة).
• •الأمد �أو الطول .عانت �أفغان�ستان وال�سودان وال�صومال ،على �سبيل المثال،
جميعها من نوع من �أنواع الأزمات منذ الثمانينيات من القرن الما�ضي� ،أي
منذ قرابة ثالثة عقود.
• •النزاع .النزاع خا�صية م�شتركة ،ولكنه لي�س الم�س�ؤول لوحده عن حدوث
�أزمة ممتدة ،وفي بع�ض البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة ،ال ي�شكل فيها
النزاع الع�سكري المعلن عام ًال هام ًا� ،أو �أنه ي�شكل عام ًال م�ؤثر ًا في جزء
واحد فقط من البلد (مث ًال في �إثيوبيا �أو �أوغندا).
• •�ضعف الحكم �أو الإدارة العامة .قد يعني هذا مجرد انعدام القدرة على
مواجهة معوقات كبرى ،ولكنه قد ُيظهر �أي�ض ًا انعدام الإرادة ال�سيا�سية
لمنح جميع المواطنين حقوقهم.
• •عدم ا�ستدامة نظم ُ�سبل المعي�شة و�سوء النتائج على �صعيد الأمن
الغذائي .ي�سهم هذا في �سوء التغذية وفي زيادة معدالت الوفيات .فانعدام
الأمن الغذائي العابر والمزمن على حد �سواء يزيدان عادة في حاالت
12
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الأزمات الممتدة .بيد �أن عدم ا�ستدامة نظم �سبل المعي�شة لي�س مجرد
َع َر�ضْ من �أعرا�ض الأزمات الممتدة؛ فالتدهور في ا�ستدامة نظم �سبل
المعي�شة يمكن �أن يكون عام ًال م�ساهم ًا في النزاع الذي قد ي�ؤدي بدوره �إلى
�أزمة ممتدة.
• •انهيار الم�ؤ�س�سات المحلية .كثير ًا ما يتفاقم هذا ب�سبب �ضعف الدولة .وغالب ًا
ما تنهار النظم الم�ؤ�س�سية العرفية الم�ستدامة ن�سبي ًا في ظل الأزمة الممتدة،
ولكنّ البدائل التي تديرها الدولة نادر ًا ما تكون متوافرة ل�سد الثغرة.
■

■تحديد البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة

من الوا�ضح مما �سبق �أنّ تعريف البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة هو
تعريف مرن نوع ًا ما� :إذ ال توجد خا�صية وحيدة لتحديد الأزمة الممتدة
و�إنّ عدم وجود خا�صية واحدة �أو �أكثر من الخ�صائ�ص المبينة �أعاله ال
يعني بال�ضرورة �أن بلد ًا �أو �إقليم ًا ما يعاني من �أزمة ممتدة .وي�ستخدم هذا
التقرير ثالثة معايير قابلة للقيا�س لمعرفة ما �إذا كان بلد ما يعاني من
�أزمة ممتدة �أم ال :طول الأزمة ،وتكوين تدفقات المعونة الخارجية ،و�إدراج
البلد على قائمة منظمة الأغذية والزراعة الخا�صة ببلدان العجز الغذائي
ذات الدخل المنخف�ض.
• •طول الأزمة .ي�ستند المعيار الخا�ص بطول الأزمة �إلى عدد ال�سنوات
التي يكون البلد قد �أبلغ فيها عن تعر�ضه لأزمة (�سواء �أكانت كارثة
طبيعية� ،أو �أزمة �أو كارثة من فعل الإن�سان� ،أو مزيج من االثنتين مع ًا)
تتطلب م�ساعدة خارجية .ويقوم النظام العالمي للمعلومات والإنذار
المبكر في مجال الأغذية والزراعة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة
بجمع هذه المعلومات �سنوي ًا عن جميع الدول الأع�ضاء في الأمم
المتحدة .و ُيعتبر �أي بلد بلد ًا يعاني من �أزمة ممتدة �إذا ظهر ا�سمه
على قائمة النظام المذكور لمدة ثماني �سنوات �أو �أكثر خالل الفترة ما
بين  2001و ( 2010للإفادة عن �أحدث الأزمات) �أو لمدة � 12سنة �أو
�أكثر خالل الفترة ما بين  1996و.2010
• •تدفقات المعونة .المعيار المحدِّ د الثاني هو ح�صة البلد من الم�ساعدة
الإن�سانية كن�سبة من الم�ساعدة الإجمالية .و ُتع َّرف البلدان على �أنها تعاني
من �أزمة ممتدة �إذا ح�صلت على ن�سبة قدرها  10في المائة �أو �أكثر من
8
م�ساعداتها الإنمائية الر�سمية على �شكل معونة �إن�سانية منذ �سنة .2000
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• •الو�ضع االقت�صادي وو�ضع الأمن الغذائي .المعيار المحدِّ د الأخير هو
ظهور �أ�سماء البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة على قائمة بلدان العجز
الغذائي ذات الدخل المنخف�ض.
وتنطبق حالي ًا هذه المعايير الثالثة جميعها على ما مجموعه  22بلد ًا
(الجدول .)1
لقد عانت جميع البلدان الواردة في الجدول  1من نوع من �أنواع الطوارئ
التي كانت من فعل الإن�سان – �أي نوع من �أنواع النزاعات �أو الأزمات
ال�سيا�سية .وتع َّر�ض  16بلد ًا منها �أي�ض ًا لنوع من �أنواع الكوارث الطبيعية في
مرحلة ما – �إما ك�أزمة قائمة بح ّد ذاتها �أو مرتبطة بحالة طوارئ من فعل
الإن�سان ،بينما تع َّر�ض  15بلد ًا لحالة واحدة على الأقل من ت�ضافر حاالت
الطوارئ الطبيعية �أو التي كانت من فعل الإن�سان.
وتقت�صر بع�ض حاالت الأزمات الممتدة على منطقة جغرافية مع ّينة في بلد
ما وقد ال ت�ؤثر على ال�سكان بمجملهم .فعلى �سبيل المثال ،يظهر ا�سم �أوغندا
على قائمة البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة ولكنّ الأزمة الممتدة في �أوغندا
تقت�صر على الجز�أين ال�شمالي وال�شمالي ال�شرقي من البالد .ويمكن �أي�ض ًا
اعتبار �إقليم ما ،من قبيل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،على �أنه يعاني من �أزمة
ممتدة وهو من بين درا�سات الحالة المعرو�ضة في هذا التقرير.

وثمة حاالت �أخرى لبلدان يبدو �أنها كانت من البلدان التي عانت من
�أزمة ممتدة ولكنها لي�ست مدرجة في هذه القائمة .ف�سري النكا ،على
�سبيل المثال ،بالكاد خرجت من حرب �أهلية طويلة د ّمرت جانب ًا كبير ًا
من الجزء ال�شمالي من الجزيرة و�أدت �إلى نزوح ن�سبة كبيرة من ال�سكان.
ومع ذلك ،فهي تظهر على قائمة البلدان التي تم ّر ب�أزمة الخا�صة بالنظام
العالمي للمعلومات والإنذار المبكر في مجال الأغذية والزراعة لمدة �سبع
�سنوات فقط من ال�سنوات الع�شر الما�ضية ،بحيث ال ينطبق عليها معيار
الإدراج �ضمن هذه الفئة من البلدان.
ومن ّثم ،هناك عدم تجان�س كبير بين البلدان التي تعاني من �أزمة
ممتدة ،بما في ذلك من حيث القدرة على معالجة الأزمات ،حيث توجد
لدى بع�ض البلدان حكومة تعمل ب�شكل ج ّيد بينما تُعتبر حالي ًا بلدان �أخرى
9
دو ًال ه�شة �أو منهارة.
وفي ما يتعلق بتدفقات المعونة ،تت�سم البلدان التي تعاني من �أزمة
ممتدة باالرتفاع الن�سبي للح�صة التي تح�صل عليها من المعونة الإجمالية
في �شكل م�ساعدة �إن�سانية ،ال في �شكل م�ساعدة �إنمائية .وعالمياً ،نجد �أن
حوالي  10في المائة من الم�ساعدات الإنمائية الر�سمية الكلية تكون في
�شكل م�ساعدات �إن�سانية ،ولكنّ هذه الح�صة تكون �أعلى بكثير بوجه عام
في البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة حيث ت�صل �إلى الثلثين في بلدان

الجدول 1

البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة :ت�صنيف الأزمات ،2010-1996 ،ون�سبة المعونة الإن�سانية2008-2000 ،
البلد

كارثة طبيعية فقط

كارثة من �صنع الإن�سان فقط

كارثة طبيعية وكارثة من
�صنع الإن�سان في �آنٍ مع ًا

مجموع الكوارث
()2010-1996

(عدد ال�سنوات)

�أفغان�ستان
�أنغوال
بوروندي
جمهورية �أفريقيا الو�سطى
ت�شاد
الكونغو
كوت ديفوار
جمهورية كوريا ال�شعبية
الديمقراطية
جمهورية الكونغو الديمقراطية
�إريتريا
�إثيوبيا
غينيا
هايتي
العراق
كينيا
ليبريا
�سيراليون
ال�صومال
ال�سودان
طاجيك�ستان
�أوغندا
زمبابوي

1
2
6
2
2
11
9

3
2

5
11
14
8
4
13
9
3
15
3
2
10
1
4
14
15
5
4
3

المعونة الإن�سانية /مجموع
الم�ساعدة الإنمائية
الر�سمية ()2008-2000
(الن�سبة املئوية)

10
1
3
6
10
11
3
11
3
1
15
10
8
10
5

15
12
15
8
9
13
9
15

20
30
32
13
23
22
15
47

15
15
15
10
15
15
12
15
15
15
15
11
14
10

27
30
21
16
11
14
14
33
19
64
62
13
10
31

الم�صادر :منظمة الأغذية والزراعة ،النظام العالمي للإعالم والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة والمبادرات الإنمائية.
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الإطار 2

�أزمة ممتدة :حالة ال�صومال
لم تكن هناك في ال�صومال حكومة مركزية منذ �سنة  1991وكانت في
حالة حرب �أهلية لعدة �سنوات قبل ذلك .ومنذ �سنة  ،2004حاولت حكومة
اتحادية انتقالية �أن تمار�س قدر ًا من ال�سلطة ولكنها لم ت�ستطع �أن تب�سط
�سيطرتها على �أجزاء كبيرة من البالد .ومار�ست حكومات �إقليمية �شبه
م�ستقلة بع�ض اال�ستقالل الذاتي والإدارة في �صوماليالند وبونتالند �شماالً.
وفي ال�سنوات الأخيرة� ،أ�صبح هذا النزاع نزاع ًا بين المناطق.
و�أدى النزاع �إلى مجاعة كبرى في جنوب و�سط ال�صومال في �سنتي
 .1993 -1992ومنذ �سنة � ،2000شهدت البالد �أزمات مو�ضعية على
�صعيد الأمن الغذائي في �أجزاء مختلفة منها .و�أدى القتال ال�شر�س في
مقدي�شو في �سنة � 2006إلى دفع نحو ن�صف مليون �شخ�ص من �سكان

المدينة �إلى الفرار �إلى ممر �أفغويي في �شمال غرب المدينة ،بحث ًا
عن �أمن ن�سبي.
وفي �سنة  ،2009كان نحو  3.2مليون �شخ�ص في ال�صومال يحتاجون
�إلى م�ساعدات غذائية فورية .وكان �أكثر من ن�صفهم من النازحين
داخلياً� .أما الآخرون ،فقد لحقت بهم الأ�ضرار �إما ب�سبب النزاع �أو
ب�سبل المعي�شة� ،أو بكال الأمرين معاً.
بالجفاف و�أزمة كامنة مت�صلة ُ
وفي مطلع �سنة  ،2010ورغم مح�صول الح�صاد الجيد في �سنة ،2009
ف�إن حالة الأمن الغذائي ل�شريحة كبيرة من �سكان جنوب و�سط وو�سط
ال�صومال تدعو �إلى القلق بدرجة متزايدة ،بينما �أرغمت الحالة الأمنية
جميع الوكاالت الدولية تقريب ًا على االن�سحاب من هذه المناطق.

الإطار 3

�أزمة ممتدة في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
منذ بداية االحتالل الإ�سرائيلي في �سنة  1967واقت�صاد ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة يعتمد �إلى حد كبير على توفير اليد العاملة لإ�سرائيل وبلدان
�أخرى .وقد جعل هذا تلك المنطقة عُ ر�ضة �إلى حد كبير للتغيرات التي
تحدث في �أ�سواق اليد العاملة وال�سلع في �إ�سرائيل .وقد تدهورت الأو�ضاع
االقت�صادية منذ �أواخر �سبتمبر�/أيلول  .2000فمعدالت النمو ال�سكاني
المرتفعة فاقت معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ،مما �أدى �إلى حدوث
هبوط مطرد في ن�صيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي .وتفاقمت
الأو�ضاع المتدهورة لالقت�صاد كك ّل منذ بداية �سنة  .2006وكان لذلك ت�أثير
بالغ على الحالة االجتماعية واالقت�صادية في قطاع غزة بوجه خا�ص.
فقد جرت عملية تقييد �شديد لحركة الب�ضائع والنا�س �إلى داخل ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ومنهما ،وترك ذلك �أثر ًا �سلبي ًا على حياة ال�سكان
الفل�سطينيين .وبلغ معدل البطالة  31في المائة في منت�صف �سنة .2002
وقد انخف�ض هذا المعدل منذ ذلك الحين ،ولكنه ما زال يتجاوز  24في
من قبيل ال�سودان وال�صومال .ون�صيب الفرد من الم�ساعدات الإن�سانية
التي ُيح�صل عليها �أعلى �أي�ض ًا في جميع البلدان االثنين والع�شرين التي
تعاني من �أزمة ممتدة من متو�سط ن�صيب الفرد في البلدان النامية.
و�ستُناق�ش م�ستويات وتوزيع تدفقات المعونة بالتف�صيل في مو�ضع الحق من
هذا التقرير (انظر ال�صفحات .)31-27
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المائة .و�أدى فقدان الوظائف والدخل والممتلكات �إلى حدوث انخفا�ض
ملحوظ في �إمكانية الح�صول على الغذاء من الناحية االقت�صادية ،حيث
�أنّ ن�صيب الفرد من الدخل الحقيقي انخف�ض بمقدار الن�صف منذ �سنة
 .1999وفي منت�صف �سنة  ،2006كان �ستة من بين كل ع�شرة �أ�شخا�ص
يح�صلون على دخل يقل عن خط الفقر البالغ  2.10دوالر �أمريكي يومياً،
بينما كان  34في المائة من جميع َم ْن يعي�شون في تلك المنطقة ُيعتبرون
في حالة من انعدام الأمن الغذائي في حين �أنّ ن�سبة �إ�ضافية قدرها 12
في المائة ُعر�ضة ب�شدة لأن تعاني من انعدام �أمنها الغذائي .وفي قطاع
غزة ،ا�ضط ّرت �أربع من بين كل خم�س �أ�سر �إلى �أن تخ ِّف�ض نفقاتها ،بما في
ذلك �إنفاقها على الغذاء.
الم�صادر :منظمة الأغذية والزراعة/برنامج الأغذية العالمي .2003 .تقرير تقييم الأمن الغذائي في ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة( .وهو متاح على الموقع )ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/j1575e/j1575e01.pdf؛
وبرنامج الأغذية العالمي/منظمة الأغذية والزراعة .2007 .ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،تحليل �شامل للأمن
الغذائي والتع َّر�ض لنق�ص الأغذية ( ،)CFSVAال�صفحات  .9-4روما.

■

■انعدام الأمن الغذائي :هل تمثل البلدان التي تعاني من
�أزمة ممتدة حالة مختلفة؟

ترتفع عادة م�ستويات انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعاني من �أزمة
ممتدة (الجدول  .)2ففي الفترة  ،2007-2005كانت ن�سبة ناق�صي التغذية في
البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة تتراوح بين ن�سبة منخف�ضة ال تتجاوز 14
في المائة في كوت ديفوار ون�سبة مرتفعة ت�صل �إلى  69في المائة في جمهورية
الكونغو الديمقراطية .وكان الم�ؤ�شر العالمي للجوع ،المك ّون من مجموعة من
البيانات المتعلقة بنق�ص التغذية وانت�شار نق�ص الوزن ومعدل وفيات الأطفال
دون �سنّ الخام�سة ،يتراوح بين ن�سبة �ضئيلة ال تتجاوز "( 14.5م�شكلة جوع
جدية") في كوت ديفوار ون�سبة مرتفعة ت�صل �إلى "( 39.1م�شكلة جوع مقلقة
للغاية") في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
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الجدول 2

�سجلت في جميع البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة م�ستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي
البلد

مجموع ال�سكان

عدد ناق�صي
التغذية

ن�سبة ناق�صي
التغذية

نق�ص الوزن لدى
الأطفال دون �سنّ
الخام�سة

معدل الوفيات
لدى الأطفال دون
�سنّ الخام�سة

م�ؤ�شر الجوع
العالمي

التق ّزم

2007-2005

2007-2005

2007-2005

2007-2005

2007

2009

2007-2000

(باملاليني)

�أفغان�ستان
�أنغوال
بوروندي
جمهورية �أفريقيا الو�سطى
ت�شاد
الكونغو
كوت ديفوار
جمهورية كوريا ال�شعبية
الديمقراطية
جمهورية الكونغو
الديمقراطية
�إريتريا
�إثيوبيا
غينيا
هايتي
العراق
كينيا
ليبريا
�سيراليون
ال�صومال
ال�سودان
طاجيك�ستان
�أوغندا
زمبابوي

الهزال

2

1

2007-1996

(الن�سبة املئوية)

غير متاح
17.1
7.6
4.2
10.3
3.5
19.7
23.6

غير متاح
7.1
4.7
1.7
3.8
0.5
2.8
7.8

غير متاح
41
62
40
37
15
14
33

32.8
14.2
35.0
24.0
33.9
11.8
16.7
17.8

25.7
15.8
18.0
17.2
20.9
12.5
12.7
5.5

غير متاح
25.3
38.7
28.1
31.3
15.4
14.5
18.4

59.3
50.8
63.1
44.6
44.8
31.2
40.1
44.7

8.6
8.6
8.2
10.5
16.1
8.0
8.6
8.7

60.8

41.9

69

25.1

16.1

39.1

45.8

14.0

4.6
76.6
9.4
9.6
غير متاح
36.8
3.5
5.3
غير متاح
39.6
6.6
29.7
12.5

3.0
31.6
1.6
5.5
غير متاح
11.2
1.2
1.8
غير متاح
8.8
2.0
6.1
3.7

64
41
17
57
غير متاح
31
33
35
غير متاح
22
30
21
30

34.5
34.6
22.5
18.9
7.1
16.5
20.4
28.3
32.8
27.0
14.9
16.4
14.0

7.0
11.9
15.0
7.6
4.4
12.1
13.3
26.2
14.2
10.9
6.7
13.0
9.0

36.5
30.8
18.2
28.2
غير متاح
20.2
24.6
33.8
غير متاح
19.6
18.5
14.8
21.0

43.7
50.7
39.3
29.7
27.5
35.8
39.4
46.9
42.1
37.9
33.1
38.7
35.8

14.9
12.3
10.8
10.3
5.8
6.2
7.8
10.2
13.2
21.0
8.7
6.3
7.3

 1الن�سبة المئوية للطول بالن�سبة �إلى ال�سنّ �أق ّل من وحدتين من االنحراف المعياري

الم�صادر :منظمة الأغذية والزراعة والمعهد الدولي لبحوث ال�سيا�سات الغذائية ومنظمة ال�صحة العالمية.

 2الن�سبة المئوية للوزن بالن�سبة �إلى الطول �أق ّل من وحدتين من االنحراف المعياري

 

ويب ّين الجدول � 2أنّ ن�سبة ناق�صي التغذية هي ،في المتو�سط� ،أعلى
بما يقرب من ثالثة �أمثال في البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة مما هي
عليه في البلدان النامية الأخرى (في حال ا�ستبعاد البلدان التي تعاني
ت�سجل في
من �أزمة ممتدة وال�صين والهند) (ال�شكل  .)8ومع ذلك ،ال ّ
جميع البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة م�ستويات مرتفعة جد ًا من نق�ص
التغذية على اعتبار �أنّ الأزمات في بع�ض هذه البلدان تقت�صر على مناطق
�أو �أقاليم مع ّينة دون �سواها .ويبلغ عدد ناق�صي التغذية  166مليون �شخ�ص
في البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة ،وهم يمثلون تقريب ًا ن�سبة  20من
ناق�صي التغذية في العالم� ،أو �أكثر من ثلث المجموع العالمي في حال
ا�ستبعاد ال�صين والهند.
والأمن الغذائي �أ�سو�أ بكثير في مجموعة البلدان التي تعاني من �أزمة
ممتدة مما هو في �سائر البلدان النامية من حيث �أربعة من الم�ؤ�شرات
الرئي�سية ال�ستة للأمن الغذائي ،هي :ن�سبة ناق�صي التغذية (منظمة
الأغذية والزراعة)؛ ون�سبة من يعانون التق ّزم؛ ومعدل وفيات الأطفال دون
�سنّ الخام�سة؛ والم�ؤ�شر العالمي للجوع (المعهد الدولي لبحوث ال�سيا�سات
الغذائية) (الجدول .)3
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ويتب ّين من تحليل �أعمق للعالقة بين �أزمة ممتدة والنتائج المحققة على
�صعيد الأمن الغذائي �أن التغيرات التي تحدث في الدخل ،وفعالية الحكومة،
وال�سيطرة على الف�ساد ،وعدد ال�سنوات التي يعاني خاللها البلد من الأزمة،
لها �صلة كبيرة بن�سبة ال�سكان ناق�صي التغذية (الجدول  10.)4وهذه
العوامل� ،إلى جانب التعليم ،ترتبط ارتباط ًا كبير ًا �أي�ض ًا بالم�ؤ�شر العالمي
أهم �أنّ مجرد وجود �أزمة ممتدة �أو
للجوع الخا�ص ب�أي بلد من البلدان .وال ّ
عدم وجودها لي�س هو المهم ،و�إنما عدد ال�سنوات التي يعاني خاللها البلد
من الأزمة .و�إنّ �أي زيادة في عدد ال�سنوات التي يعاني خاللها بلد ما في
الأزمة ت�ؤدي �إلى زيادة كبيرة في انت�شار نق�ص التغذية.
■

■التدخل في ّ
ظل الأزمات الممتدة :المعوقات والفر�ص

�إنّ خ�صائ�ص البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة تجعل ّ
تدخل المجتمع
الدولي فيها غاية في ال�صعوبة .وترتبط هذه ال�صعوبات بم�س�ألتين رئي�سيتين
هما�( :أ) الطريقة التي تت�صور بها الأو�ساط الإنمائية الأزمات الممتدة

وعالقتها بعملية التنمية و(ب) الطريقة التي ُت�ستخدم بها المعونة للت�صدي
للأزمات الممتدة (بنية المعونة).
وفي ما يتعلق بالم�س�ألة الأولىُ ،ينظر في بع�ض الأحيان �إلى "التنمية"
تح�سن تدريجي في نوعية الحياة .والكوارث �أو حاالت الطوارئ
على �أنها ُّ
الحادة توقف (لفترة وجيزة) هذا االتجاه ،ولكن من المتوقع �أن تعود الحالة
�إلى االتجاه ال�صعودي "المعتاد" حالما تنتهي الأزمة (ال�شكل  ،)9ومن ثم
تُ�ستخدم م�صطلحات "كارثة" و"انتعا�ش" و"التنمية الم�ستدامة" والمبادئ
والتدخالت المرتبطة بكل منها .ولكن في الأزمات الممتدة ،من المرجح
�أن يكون من ال�صعب التك ّهن لفترة طويلة بالمنحى المتّبع؛ وهو ما ال يكون
بال�ضرورة اتجاه ًا هبوطي ًا ب�شدة في حالة طوارئ حادة ولكنه ال يكون �أي�ض ًا
اتجاه ًا �صعودياً ،على الأقل لي�س لفترة زمنية طويلة.
�أما الم�س�ألة الثانية ،المرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا بالأولى ،فهي �أنّ بنية
التدخل في ظ ّل الأزمة الممتدة تكون م�شابهة عادة لبنية التدخل الم�صمم
تح�سن طويل الأجل �إلى حد
من �أجل الأزمات الق�صيرة الأجل التي يعقبها ُّ
ما .ومع ذلك ف�إنّ هذا ال ينطبق على خ�صائ�ص معظم حاالت الأزمات

الجدول 3

الأمن الغذائي �أ�سو�أ جداً في البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة منه في �أق ّل البلدان نمواً التي ال تواجه �أزمات ممتدة
اختبار الطلبة

المتغ ّير التابع
الن�سبة المئوية لناق�صي التغذية
الن�سبة المئوية لناق�صي الوزن
الن�سبة المئوية للتقزم
الن�سبة المئوية للهزال
معدل وفيات الأطفال دون �سنّ الخام�سة ()%
م�ؤ�شر الجوع العالمي

المدى

ال �أزمة ممتدة

�أزمة ممتدة

الفرق

18.8
17.9
35.1
8.2
7.8
16.5

31.4
19.9
40.2
9.3
11.9
22.3

–12.6
–2.0
–* 5.1
–1.1
–** 4.1
–** 5.8

69.0 – 1.0
44.6 – 1.6
63.1 – 3.7
22.9 – 1.0
26.2 – 0.7
39.1 – 5.2

**

الم�صادر :منظمة الأغذية والزراعة والمعهد الدولي
لبحوث ال�سيا�سات الغذائية ومنظمة ال�صحة العالمية.

مرجحة بعدد ال�سكان.
مالحظات :البيانات خا�صة بالفترة  .2007-2005وتختلف التقديرات عن تلك الواردة في ال�شكل  8لأنها لي�ست ّ
* هناك فرق كبير بين البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة وتلك التي ال تواجه �أزمات ممتدة.P <0.05 (95%) ،
** اختالف كبير بين البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة وتلك التي ال تواجه �أزمات ممتدة.P <0.01 (99%) ،

الجدول 4

نتائج التراجع :انعدام الأمن الغذائي ودليل التنمية الب�شرية وم�ؤ�شرات الحوكمة العالمية والأزمات الممتدة
المتغ ّير التابع :ن�سبة نق�ص التغذية

العامل
1

الدخل
التح�صيل العلمي
3
فعالية الحكومة
4
مكافحة الف�ساد
5
عدد �سنوات الأزمة
  R2المعدلة (المربعات ال�صغرى العادية)
2

المتغ ّير التابع :م�ؤ�شر الجوع العالمي

المرونة

)Z (sig

العامل

–0.76
0.32
–1.45
1.05
0.38

–2.85
1.21
–** 3.63
** 2.79
** 4.29
** 0.52

الدخل
التح�صيل العلمي
فعالية الحكومة
مكافحة الف�ساد
عدد �سنوات الأزمة
  R2المعدلة (المربعات ال�صغرى العادية)

**

مالحظات:
* .P <0.05
**.P <0.01

 1دليل التنمية الب�شرية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).
 2دليل التنمية الب�شرية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).
 3م�ؤ�شرات الحوكمة العالمية (معهد البنك الدولي).
 4م�ؤ�شرات الحوكمة العالمية (معهد البنك الدولي).
 5عدد ال�سنوات التي �أُدرج فيها بلد ما على قائمة النظام العالمي للإعالم والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة للبلدان التي تحتاج �إلى م�ساعدات �إن�سانية خارجية.
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المرونة

)Z (sig

–0.72
–0.36
–0.65
0.48
0.16

–4.58
–2.36
–** 2.84
* 2.14
** 3.14
** 0.72
**
*

الم�صادر :منظمة الأغذية والزراعة والمعهد الدولي
لبحوث ال�سيا�سات الغذائية ومنظمة ال�صحة العالمية.
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الممتدة .وحتى بع�ض المبادئ الحديثة العهد التي حددتها منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقت�صادي للعمل في ظ ّل �سياقات تكون فيها الدولة
�ضعيفة ال يبدو �أنها مالئمة للتدخل في ظ ّل الأزمات الممتدة (انظر الإطار
 .)4ونتيجة لذلك ،ف�إنّ التدخل ،ال �سيما التدخل الدولي ،في ظ ّل الأزمات
الممتدة ال يكون منا�سب ًا تمام ًا للم�شاكل التي تُ�صادف ،وال يكون النهج
المتبع مرن ًا بدرجة كافية للتكيف مع تغ ُّير الواقع .وفي حاالت كثيرة ،ت�ؤدي
الأزمة الممتدة �إلى تقوي�ض �أجهزة الدولة في البلد المت�ضرر ،مما يترك
فراغ ًا م�ؤ�س�سي ًا وت�سا�ؤ ًال معلق ًا ب�ش�أن �أولويات التدخل :هل الأولوية هي تعزيز
م�ؤ�س�سات الدولة �أم هي ،في بع�ض الحاالت� ،إعادة بنائها� ،أو تعزيز ُ�سبل
المعي�شة والم�ؤ�س�سات المحلية التي تدعم �سبل المعي�شة �أو �إعادة بنائها؟


PWalker2009How to think about the futurehistoryclimate change and conflict
Presentation to the Harvard Humanitarian SummitCambridgeSeptember 2009

الإطار 4

مبادئ التدخل في ّ
ظل الأزمات الممتدة؟
جرى تو�ضيح المبادئ الإن�سانية تو�ضيح ًا جيد ًا منذ �أمد طويل ،و�إن كانت
�صعوبة التق ّيد بها تتزايد في حاالت الأزمات الممتدة� .أما المبادئ التي
تقوم عليها الجهود الإنمائية فهي لم تكن �أبد ًا مو�ضحة �صراحة بنف�س
القدر ،ولكنها مبينة ب�شكل عام في العمود الثاني من الجدول الوارد �أدناه.
ورغم �إمكانية تطبيق كلتا المجموعتين من المبادئ في ظ ّل الأزمات
الممتدة ،ال يوجد قدر كبير من الو�ضوح ب�ش�أن طبيعة المبادئ التي ينطبق
توقيتها .ولمعالجة عدم الو�ضوح هذا� ،أ�صدرت منظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقت�صادي مجموعة من المبادئ من �أجل "التدخل في الدول
اله�شة" ،وهي لي�ست بال�ضبط الدول التي تعاني من �أزمة ممتدة ،ولكنها

م�شابهة لها في كثير من النواحي .وتبدو هذه المبادئ في العمود الثالث
من الجدول .ولكن من الوا�ضح �أن من �ش�أن بع�ض من المبادئ �أن تتعار�ض
في الحاالت التي يوجد فيها نزاع م�ستمر ،وبخا�صة عندما يكون نزاع ًا
داخلي ًا �أو تمرد ًا م�ضاد ًا حيثما كانت الدولة طرف ًا في النزاع .ومع م�شاركة
الكثير من نف�س الجهات المانحة ونف�س الوكاالت الخارجية في كل من
اال�ستجابة الإن�سانية والبرامج الإنمائية في ظ ّل الأزمات الممتدة (�أو في
الدول اله�شة �أو في كلتيهما مع ًا) ،يبقى عدم الو�ضوح �سائد ًا ب�ش�أن ماهية
المبادئ الت�شغيلية وماهية نوع التدخالت التي يجب �أن تحكمها هذه
المبادئ ومتى يحدث ذلك و�أين.

مبادئ خا�صة بالأزمات الممتدة؟
المبادئ الإن�سانية

المبادئ الإنمائية

مبادئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�صادي من
�أجل "التدخل في الدول اله�شة"

الإن�سانية
عدم االنحياز
الحيادية
اال�ستقاللية
العالمية

التمكين
الم�شاركة
اال�ستدامة
االعتماد على الذات
التكاف�ؤ
بناء القدرات
ال�شفافية/الم�ساءلة

خ�صو�صية ال�سياق
عدم �إلحاق �ضرر
بناء الدولة كهدف محوري
�إعطاء الأولوية للوقاية/الحد من المخاطر
االعتراف بال�صالت بين ال�سيا�سة والأمن والتنمية
ت�شجيع عدم التمييز

الم�صادر :ا�ستناد ًا �إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�صادي .2007 .مبادئ من �أجل التدخل الدولي الجيد في الدول والحاالت اله�شة (وهو متاح على الموقع )http://www.oecd.org/dataoecd/61/45/38368714.pdf؛
و .D. Maxwell. 1999. Programs in chronically vulnerable areas: challenges and lessons learned. Disasters, 23(4): 373–84
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كيف تت�أقلم �سبل المعي�شة في ظ ّل الأزمات الممتدة
الر�سالة الرئي�سية

■

يتطلب تح�سين الأمن الغذائي في ظ ّل الأزمات الممتدة اتخاذ �إجراءات
تتجاوز اال�ستجابات الق�صيرة الأجل وحماية �سبل معي�شة النا�س وتعزيزها.
فكثير ًا ما ي�ضطر من يعي�شون في ظ ّل �أزمات ممتدة �إلى �إجراء تك ّيفات
جذرية في �سبل معي�شتهم ،من بينها االنتقال من المناطق الريفية التما�س ًا
لل�سالمة الن�سبية في المراكز ال�سكانية .وهذا يمكن �أن ي�ؤدي �إلى انقطاع
�سبل المعي�شة و�آليات الت�أقلم التقليدية� ،إما ب�صفة م�ؤقتة �أو ب�صفة دائمة،
ولكنه يمكن �أي�ض ًا �أن يتيح فر�ص ًا جديدة في ما يتعلق ب�سبل المعي�شة �إذا
ُقدم لها الدعم ال�صحيح.

كثير ًا ما يحدث انقطاع �شديد في �سبل المعي�شة في حاالت الأزمات الممتدة.
و ُيعتبر ت�أثير �أزمة دارفور في ال�سودان – التي �أ�صبحت الآن في �سنتها الثامنة –
دلي ًال دامغ ًا على ذلك.
ففي دارفور ،ات�سمت �أ ّول ب�ضع �سنوات من النزاع بالدمار الوا�سع
فان�ضم الماليين �إلى �صفوف النازحين .وفقد
الذي لحق ب�سبل المعي�شة.
ّ
كثيرون كل ما لديهم� ،أي ثروتهم الحيوانية ،و�أدواتهم الزراعية ،و�إمكانية
ا�ستخدامهم للأرا�ضي ،ومنازلهم ،وحتى �أقرباءهم .وعانى �أي�ض ًا �أولئك
الذين بقوا في م�سقط ر�أ�سهم خ�سائر فادحة .فالرعاة في �شمال دارفور
فقدوا �أكثر من ن�صف ما�شيتهم في ال�سنوات الثالث الأولى من النزاع� ،إذ
ُنهب حوالي ُربع قطعانهم بينما نفقت ن�سبة �أكبر منها بعدما �أدّى انعدام
الأمن �إلى الح ّد من �إمكانية ح�صول تلك القطعان على العلف والمياه 12.ومع
ا�ستمرار الأزمة ،توا�صل فقدان الأ�صول من خالل عملية ا�ستنزاف تدريجية.
ومع انكما�ش االقت�صاد وانخفا�ض حرية التنقل� ،أ�صبحت حكم ًا خيارات
�سبل المعي�شة محدودة �أكثر .و�أ�صبح الكثيرون يعتمدون على �أن�شطة الكفاف
الهام�شية .ولم يكن با�ستطاعة �سكان الريف �أن يهاجروا بحث ًا عن العمل
�أو �أن ير�سلوا حواالت مالية �إلى �أ�سرهم ،مما �أ ّثر ب�شكل خطير على �سبل
معي�شتهم في مراحل النزاع الأولية.
و�أدى �أي�ض ًا النزاع في جبال النوبة ،في و�سط ال�سودان ،الذي بد�أ في
�سنة  1985وت�صاعد في الت�سعينيات من القرن الما�ضي� ،إلى دمار وا�سع
النطاق طال الم�صادر التقليدية ل�سبل المعي�شة و�إلى ت�شريد داخلي على
نطاق وا�سع ،بحيث كان عدد النوبيين الذين ظ ّل ب�إمكانهم الو�صول �إلى
�أرا�ضيهم الزراعية التقليدية �ضئيالً .وكان هذا عام ًال رئي�سي ًا من العوامل
الم�سببة النعدام الأمن الغذائي المتكرر .ودفع انعدام الأمن في منطقة
ال�سهول الكثيرين من النوبيين �إلى الفرار �إلى �أعالي التالل ال�صخرية،
تاركين التربة الطينية المنتجة الموجودة في ال�سهول .وانخف�ضت غالل
13
المحا�صيل �إلى ما يقرب من ُع�شر م�ستوياتها ال�سابقة في مناطق عدة.
وانخف�ضت �أي�ض ًا الإنتاجية الحيوانية انخفا�ض ًا كبير ًا ب�سبب عدم �إمكانية
الو�صول �إلى نقاط الرعي والمياه في ال�سهول .و ُنهب عدد كبير من ر�ؤو�س
الما�شية في المناطق الأ�شد ت�ضرر ًا بالنزاع ،و�أدى تع ّذر الح�صول على
العقاقير البيطرية في المناطق التي كان القتال فيها على �أ�ش ّده �إلى مزيد
14
من االنخفا�ض في الحيازات الحيوانية.
كذلك ،في القطاع ال�شرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية ،كانت
�سبل المعي�شة القائمة على الزراعة �ضحية �أخرى للحرب .فنتيجة النعدام
الأمن ولنزوح الأ�سر ب�صورة متكررة ،انخف�ضت الإنتاجية المحلية �إلى
م�ستويات دنيا (في مقاطعة كيفو ال�شمالية ،انخف�ضت �إنتاجية الفا�صوليا
عندما بلغت الحرب ذروتهاب بن�سبة قدرها  72في المائة ،وانخف�ضت

كانت برامج الم�ساعدة الإن�سانية ترمي �إلى حماية �سبل المعي�شة  11منذ
منت�صف الثمانينيات من القرن الما�ضي ،عندما تب َّين �أن الجهود المبكرة
لتحقيق ذلك من �ش�أنها �أن تكون �أكثر فعالية من الجهود التي تت�أخر �إلى
�أن ي�صبح النا�س معوزين �أو حياتهم مع ّر�ضة للخطر .ولكن في واقع الأمر
كانت المعونة الإن�سانية تركز في �أغلب الأحيان على �إنقاذ الأرواح؛ ولم
تكن ت�ص َّمم دائم ًا لدعم �أهداف حماية �سبل المعي�شة الأطول �أج ًال ولدعم
الأمن الغذائي .وحتى عهد قريب ،كانت التدخالت بخالف تقديم المعونة
الغذائية تقت�صر على �أن�شطة من قبيل �إ�ضافة توزيع البذور والأدوات
الزراعية �إلى عمليات توزيع المعونة الغذائية المنتظمة .وكان من المرجح
�أن تعمد البرامج �إلى اعتماد تدخالت لدعم �سبل المعي�شة في حال
ا�ستمرار �أي من الأزمات.
ولكنّ حماية �سبل المعي�شة وتعزيزها يتطلبان اتباع نهج �أ�شمل يعالج
�أ�سباب التعر�ض النعدام الأمن الغذائي وكذلك عواقبه .ومن الالزم ،عند
القيام بذلك� ،إيالء اهتمام لما يفعله النا�س لأنف�سهم ،ولأف�ضل طريقة
لم�ؤازرة جهودهم.
ويبحث هذا الق�سم من التقرير في ما يحدث ل�سبل المعي�شة الريفية
في ظ ّل الأزمات الممتدة ،وما معنى ذلك بالن�سبة �إلى كيفية دعم �سبل
المعي�شة ،وما يلزم عمله لتعزيز برمجة �سبل المعي�شة من �أجل تح�سين
الأمن الغذائي .وي�ستند هذا الق�سم �إلى حد كبير �إلى الخبرة المكت�سبة
في ال�سودان ،حيث عانت �أجزاء كثيرة من البالد لعدة عقود من فترات
متكررة من انعدام حاد للأمن الغذائي وكذلك من انعدام مزمن للأمن
الغذائي نتيجة لعوامل تتدرج من النزاع (النزاعات) �إلى التهمي�ش
االجتماعي واالقت�صادي ،فالتدهور البيئي والكوارث الطبيعية .وهو
ي�ستند �أي�ض ًا �إلى درا�سات حاالت من بلدان �أخرى من قبيل جمهورية
الكونغو الديمقراطية وال�صومال ،حيث كانت للأزمات الممتدة ت�أثيرات
مماثلة على �سبل المعي�شة الريفية.
18
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�إنتاجية الكا�سافا بن�سبة قدرها  53في المائة ،وانخف�ضت �إنتاجية الموز
بن�سبة قدرها  45في المائة) 15.وفي محافظة كي�سمايو في ال�صومال،
انخف�ض متو�سط الحيازة الحيوانية – وهي عامل رئي�سي في تحديد قدرة
الأ�سر على ال�صمود – انخفا�ض ًا هائ ًال �أثناء الفترة  2004-1988نتيجة
للأزمة ممتدة .وانخف�ض متو�سط حيازة الأ�سر في �أرباع الفقر المتو�سط من
� 6إلى  2.5وحدة من الثروة الحيوانية اال�ستوائية (وحدة الثروة الحيوانية
16
اال�ستوائية = ما يعادل ر�أ�س ًا واحد ًا من الما�شية).
■

■التك ّيف في الأجلين الق�صير والمتو�سط

تتكيف نظم �سبل المعي�شة مع مرور الوقت بطرق متنوعة عندما تطول الأزمات.
وعلى الجانب ا لإيجابي ،ثمة �أمثلة �ساطعة على قدرة ا لإن�سان
فتجار الما�شية في دارفور مثالً ،غيروا
على ال�صمود وعلى مرونتهّ .
طرق تجارتهم تجنب ًا للمناطق التي ينعدم فيها ا لأمن ،حيث لج�أوا
في �إحدى الحاالت �إلى �شحن ا لأغنام جو ًا من �أق�صى غرب دارفور
�إلى الخرطوم 17 .وتغ ّيرت �أي�ض ًا طريقة �إر�سال الحواالت المالية،
با�ستخدام طرق مبتكرة في كثير من ا لأحيان تجنب ًا للعقبات المرتبطة
بالنزاع (انظر ا لإطار  5في ال�صفحة  .)20كذلك ،في �إقليم جوبا في
ال�صومال ،اتجه الرعاة جزئي ًا �إلى الزراعة للت�أقلم مع ارتفاع �أ�سعار
المحا�صيل نتيجة للنزاع 18 .وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية ،كانت
بحيرة �إدوارد ت�شكل في يوم من ا لأيام احتياطي ًا ل�صيد ا لأ�سماك
بالن�سبة �إلى مقاطعة كيفو ال�شمالية ب�أكملها ،ولكنّ �إنتاجها ال�سمكي
انخف�ض انخفا�ض ًا كبير ًا بما يتجاوز  11 000طن �سنوي ًا في عام 1954
�إلى  3 000طن في عام  .1998ومن بين �أ�سباب هذا االنخفا�ض
التفكك الم�ؤ�س�سي المحيط با�ستغالل الموارد المحلية والمتعلق باالنهيار
التدريجي لم�ؤ�س�سات الحكومة الر�سمية الذي تفاقم بفعل النزاع
(النزاعات) .وفي مواجهة هذا االنخفا�ض في ا لإنتاج المحلي ،تح ّو ل
ال�سكان (�صيادو ا لأ�سماك ب�صفة رئي�سية) �إلى زراعة ا لأر ّز والذرة
وال�صويا والموز والكا�سافا في الجزء ال�شمالي من حديقة فيرونغا
الوطنية .و �أتاح موقع الحديقة المنا�سب بدي ًال جذاب ًا لإنتاج محا�صيل
كفافية وتجارية .وعلى النقي�ض من ذلك ف�إنّ غياب الم�ؤ�س�سات
الر�سمية والوظائف التنظيمية في القطاع ال�شرقي من جمهورية الكونغو
الديمقراطية كان في �صالح انتقال ال�سكان من منطقة بحيرة �إدوارد
�إلى حديقة فيرونغا الوطنية .وقد �أتاح ذلك لل�صيادين الذين �أ�صبحوا
يعانون من انعدام �أمنهم الغذائي ب�سبب ن�ضوب الموارد ال�سمكية فر�صة
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لت�أمين �سبل لمعي�شتهم قائمة على الزراعة.
�أما على الجانب ال�سلبي ،ف�إن ثمة تكيفات كثيرة �ضارة �أو غير
قابلة لال�ستدامة .فعلى �سبيل المثال ،في دارفور� ،أدى تزايد التناف�س
على العمل في �سوق م�شبعة باليد العاملة نتيجة االنكما�ش االقت�صادي
وانتقال �أعداد كبيرة من ال�سكان من المناطق الريفية �إلى المناطق
الح�ضرية� ،إلى �إرغام �أعداد متزايدة منهم على االعتماد على جمع
الموارد الطبيعية وبيعها ،ال �سيما الحطب ،وعلى �صنع القرميد .وقد
�أدى هذا �إلى تدهور بيئي مدمر �ضمن حلقات �آخذة في االت�ساع حول
البلدات الرئي�سية في دارفور 20 .ولج�أت ا لأ�سر الفقيرة (ال �سيما
النازحين داخلياً) ،ب�سب الي�أ�س� ،إلى اتباع ا�ستراتيجيات محفوفة
بالمخاطر لك�سب عي�شها ،من قبيل جمع الحطب من مناطق غير

م�أمونة .وتزايد �أي�ض ًا اتجاه الرعاة �إلى جمع الحطب كم�صدر للدخل،
و�أدى هذا �إلى ت�أجيج النزاع لأنهم تناف�سوا مع المزارعين ومع
النازحين على هذا المورد 21 .وفي حاالت كثيرة من ا لأن�سب �أن تُ�س ّمى
22
هذه اال�ستراتيجيات "�سوء التك ّيف ".
■

■التكيفات الطويلة الأجل والدائمة

عندما ت�صبح اال�ستجابات الأولية الق�صيرة الأجل للأزمات تكيفات �أطول
�أجالً ،يمكن �أن تح ّفز الأزمات الممتدة على تحوالت �أطول �أج ًال ودائمة،
�أو �أن ت�ؤدي �إلى ت�سريع تلك التحوالت.
والتحول الأكثر �شيوع ًا هو عملية الهجرة المت�سارعة من الريف �إلى
المناطق الح�ضرية التي ت�صاحب الكثير من الأزمات الممتدة .وقد حدث
هذا في معظم �أنحاء ال�سودان .فقد زاد عدد �سكان الخرطوم ب�سرعة
نتيجة لنزوح �أكثر من  4ماليين �شخ�ص �إليها �أثناء عقدين من الحرب
الأهلية في جنوب البالد .وقد بقي حوالي ن�صف النازحين في المناطق
الح�ضرية ،ال �سيما الخرطوم ،حتى بعد توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل في
�أوائل �سنة  .2005وزاد عدد �سكان بلدة نياال ،وهي المركز التجاري في
دارفور� ،إلى ما يقرب من ثالثة �أمثال ما كانت عليه في بداية النزاع،
و�سجلت اتجاهات مماثلة
و�أ�صبحت ت�أوي الآن �أكثر من مليون �شخ�صُ .
في �أماكن �أخرى� :إذ يقدر ،مثالً� ،أن عدد �سكان المناطق الح�ضرية زاد
بمعامل قدره ثمانية في لواندا في �أنغوال ،وب ُمعامل قدره خم�سة في كابول
في �أفغان�ستان ،وب ُمعامل قدره �سبعة في جوبا في جنوب ال�سودان .وتُعزى
هذه الظواهر �إلى حد كبير �إلى النزاعات و�إلى العوامل الديناميكية
المتعلقة بحقبة ما بعد انتهاء النزاعات 23 .وهذه التغيرات في �أنماط
اال�ستيطان تجلب معها تغ ُّير ًا كبير ًا في �س ُبل المعي�شة ،حيث تحدث
زيادة في عدد الأ�شخا�ص الذين يعتمدون على �سوق اليد العاملة في
المناطق الح�ضرية .وكما ُذكر �أعاله ،قد يتجاوز هذا قدرة �أ�سواق اليد
العاملة في المناطق الح�ضرية على دعم التدفق الوافد ،وقد ي�ؤثر �سلب ًا
على البيئة المحيطة .وقد ت�ؤدي هذه الهجرة �أي�ض ًا �إلى تهديد حقوق
المهاجرين في الأرا�ضي التي تركوها وراءهم في المناطق الريفية.
ومن ال�سمات الم�شتركة ا لأخرى بين ا لأزمات الممتدة تزايد
المناف�سة بين مختلف فئات �سبل المعي�شة التي ربما تكون قد تعاي�شت
�سلمي ًا قبل ا لأزمة .فمع انكما�ش االقت�صاد (وقد تنكم�ش �أي�ض ًا حرية
التنقل �أثناء النزاع)� ،أ�صبحت �سبل المعي�شة عر�ضة ل�ضغوطات
متزايدة .وثمة دليل قوي على ذلك في دارفور ،حيث ا�شتدت حدة
المناف�سة بين الرعاة والمزارعين على قاعدة الموارد الطبيعية عندما
تزايد اعتماد كلتا الفئتين على ا�ستراتيجيات من قبيل جمع الع�شب
والحطب بد ًال من ا�ستراتيجيات �سبل المعي�شة الخا�صة بما قبل النزاع
والتي لم تعد ممكنة .وفي �إقليم جو ّبا في ال�صومال� ،أدى تزايد
المناف�سة على ا لأرا�ضي المروية ،الناجم عن النزاع� ،إلى زيادة تهمي�ش
24
جماعات البانتو التي تعتمد على الزراعة لت�أمين �سبل معي�شتها.
كذلك في القطاع ال�شرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية ،انتقل
المزارعون من منطقة لوبيرو الو�سطى �إلى غابات غرب لوبيرو لكي
يح�صلوا مرة �أخرى على ا لأرا�ضي التي خ�سروها ب�سبب النزاع وانهيار
الم�ؤ�س�سات .و�أدت التوترات مع المجتمعات المحلية ومع ال ُملاَّ ك
25
ال ُعرفيين �إلى تهمي�ش الوافدين الجدد.
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الإطار 5

التحويالت المالية في ّ
ظل الأزمات الممتدة

■

�إن ال�سكان الذين يعانون في حاالت الأزمات الممتدة كثير ًا ما يكونون
معتمدين على التحويالت المالية من �أفراد �أ�سرهم و�أقاربهم الموجودين
في �أماكن �أخرى .وكثير ًا ما ال تقدَّر �أهمية هذه التحويالت المالية حقّ
قدرها ،ومع ذلك فهي تمثل ا�ستراتيجية ل�سبل المعي�شة ت�ستحقّ الدعم من
خالل البناء على قدرة ال�سكان المحليين �أنف�سهم على االبتكار للحفاظ على
تدفقات التحويالت المالية.
وفي دارفور ،قبل النزاع الحالي ،كانت التحويالت المالية ت�شكل مكون ًا
هام ًا من مكونات �سبل معي�شة النا�س ،ال �سيما في المناطق المعر�ضة
للجفاف 1.وفي ال�صومال و�سري النكا �أي�ضاً ،كانت التحويالت المالية
�أ�سا�سية بالن�سبة �إلى �سبل المعي�شة لعدة عقود.
ويختلف ت�أثير التحويالت المالية و�أهميتها مع مرور الوقت .ففي بداية
النزاع ،غالب ًا ما تنقطع التحويالت المالية ب�سبب عمليات �إغالق الحدود،
وفر�ض قيود على التنقل ،وعودة مر�سلي الحواالت المالية �إلى موطنهم.
وفي دارفورُ ،وجدت طرق جديدة لتحويل المال باال�ستفادة من زيادة
تغطية �شبكة الهواتف المحمولة و�إمكانية ا�ستخدام هذا النوع من الهواتف
لعمليات تحويل المال 2.وزادت �أهمية التحويالت المالية �أثناء النزاعين
في �سري النكا وال�صومال 3.ومع وجود مليون �صومالي يعي�شون الآن في
الخارج� ،أ�صبحت التحويالت المالية م�صدر ًا �أ�سا�سي ًا للإيرادات الخارجية،
حيث ُقدرت قيمتها بما يتراوح من  700مليون دوالر �أمريكي �إلى مليار
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■ما الذي يمكن عمله لدعم �سبل المعي�شة والأمن
الغذائي في ّ
ظل الأزمات الممتدة؟

�أجل م�ساعدتهم على �شراء الغذاء و�أ�صول الإنتاج الأ�سا�سية بموازاة تن�شيط
الأ�سواق والتجارة في الوقت نف�سه.

ما الذي يمكن �إذ ًا عمله لدعم �سبل المعي�شة والأمن الغذائي؟ ثمة ثالثة
�أنواع وا�سعة النطاق من التدخل :توفير �سبل المعي�شة ،وحماية �سبل
26
المعي�شة ،وتعزيز �سبل المعي�شة.
توفير �سبل المعي�شة – وهو �أكثر �أنواع التدخل �شيوع ًا – يرمي �إلى تلبية
االحتياجات الأ�سا�سية الفورية وحماية الأرواح .وكثير ًا ما يجري توزيع
الأغذية مجان ًا لتوفير �سبل المعي�شة؛ كذلك ف�إنّ تلبية االحتياجات الغذائية
الفورية مبا�شرة غالب ًا ما يكون �أي�ض ًا �شك ًال من �أ�شكال دعم الدخل .وقد
كانت وظيفة دعم الدخل هذه هي ما ق�صده برنامج الأغذية العالمي �صراحة
عندما عمد �إلى زيادة ح�ص�ص الإعا�شة الغذائية في دارفور في -2005
 ،2006مما �أتاح للم�ستفيدين �أن يبيعوا المزيد من المنتجات ومما �ساعد
�أي�ض ًا على تثبيت �أ�سعار الحبوب .ومن بين الأمثلة الأخرى لتوفير �سبل
المعي�شة ،التدخالت من قبيل نظم ق�سائم ال�صرف التي يمكن ا�ستخدامها
ل�شراء �سلع وخدمات �أ�سا�سية .وفي دارفور ،جرى توزيع مواقد على نطاق
وا�سع تت�سم بكفاءة ا�ستخدامها للوقود ،وذلك بهدف الحد من الإنفاق على
الحطب وحماية البيئة ،و�أُدخل نظام الق�سائم من �أجل طحن الحبوب .وفي
جمهورية الكونغو الديمقراطية ،قدمت منظمة " "Agro Actionالألمانية غير
الحكومية مبالغ نقدية مقابل العمل للعاملين في برنامج لت�أهيل الطرقات من
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دوالر �أمريكي في �سنة  .42004وفي �سري النكا ،قد يكون �أي�ض ًا للتحويالت
المالية �أثر �أكبر على االقت�صاد الحربي بالنظر �إلى �أن ا�ستالم التحويالت
المالية بالن�سبة �إلى كثيرين من ال�سكان التاميل كان يخ�ضع �إلى حد كبير
5
ل�سيطرة حركة نمور تاميل �إيالم للتحرير ويعتمد عليها.
ومن ّثم ف�إنّ الجهود الرامية �إلى تي�سير تدفقات التحويالت المالية
يمكن �أن تحدث فارق ًا كبير ًا في �سبل معي�شة النا�س في المناطق
المت�ضررة من الأزمات ،ومع ذلك ف�إنها نادر ًا ما تكون مكون ًا من مكونات
اال�ستجابة الإن�سانية .وقد �أُو�صي بتح�سين نظم االت�صاالت وفتح الحدود
وتوفير الحماية لمر�سلي الحواالت المالية وم�ستلميها ،ك�سبلٍ لتي�سير
6
التحويالت المالية.
1

حماية �سبل المعي�شة – ترمي التدخالت في هذا المجال �إلى حماية الأ�صول
التي يملكها النا�س ودعمها والحيلولة دون ت�سجيل نتائج �سلبية ،من قبيل
ت�صفية �أ�صول الإنتاج .وتتعلق �أغلبية الأمثلة ذات ال�صلة في دارفور بم�شاريع
خا�صة بالنازحين داخلي ًا �أو بتقديم الم�ساعدة لل�سكان الريفيين بهدف ثنيهم
عن الهجرة �إلى المدن .وفي مخيمات النازحين داخلي ًا ،ترمي عاد ًة عملية
و�ضع برامج ب�ش�أن �سبل المعي�شة �إلى تعزيز دخل النازحين داخلي ًا لكي ال
ي�ضطروا �إلى المخاطرة ب�شكل كبير عبر دخولهم �إلى مناطق غير �آمنة لجمع
الحطب مثالً .وقدّم عدد من المنظمات غير الحكومية دعم ًا �أنقذ �أرواح
الحمير في مرحلة مبكرة من النزاع� ،إذ كثير ًا ما تكون الحمير هي ال�شكل
الوحيد للثروة الحيوانية التي يملكها النازحون داخلي ًا وتكون �ضرورية لجلب
المياه والحطب وكو�سيلة للنقل .و ُقدم العلف النباتي والرعاية البيطرية و�أُتيح
ح ّيز في المخيمات من �أجل الحيوانات.
تعزيز �سبل المعي�شة – وهو يرمي �إلى تح�سين اال�ستراتيجيات الخا�صة ب�سبل
المعي�شة والأ�صول المرتبطة بها ،ودعم ال�سيا�سات والم�ؤ�س�سات الرئي�سية التي يمكن
�أن تعزز �سبل المعي�شة .فالم�شاريع التي تو ّفر التدريب المهني للنازحين داخلي ًا مثالً،
تح�سن �إمكانية ت�شغيلهم بعد انتهاء
تح�سن م�ستويات مهاراتهم ومن ثم ِّ
يمكن �أن ِّ
الأزمة .وقد تحقق ذلك للنازحين داخلي ًا من جراء الحرب الأهلية بين ال�شمال
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والجنوب في ال�سودان ،كما �أنه تحقق م�ؤخر ًا بالن�سبة �إلى النازحين الذين يعي�شون
حالي ًا في مخيمات في دارفور .وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية ،قدّمت منظمة
" "Action contre la Faimغير الحكومية الخدمات الزراعية من قبيل �إكثار
البذور وحماية المحا�صيل وكذلك الإر�شاد الزراعي لتح�سين الممار�سات الزراعية.
ولكنّ الوكاالت الإن�سانية ال تتعامل في معظم الأحيان مع الم�ؤ�س�سات وال�سيا�سات التي
يمكن �أن تعزز �سبل المعي�شة �أثناء الأزمة ،من قبيل الم�ساعدة على التفاو�ض على
�إمكانية الو�صول �إلى الأ�سواق �أو التعامل مع الق�ضايا الخالفية حول الحقوق المتعلقة
بالأرا�ضي و"�شغل" الأرا�ضي .فهذه ُتعتبر ق�ضايا "طويلة الأجل" ،بينما يوجه التخطيط
والتمويل الق�صير الأجل قدر ًا كبير ًا من العمل الإن�ساني .ولكن ثمة حاجة متزايدة
27
�إلى تعامل الوكاالت مع بع�ض هذه الق�ضايا الخالفية عندما ت�صبح الممتدة،
ومن الممكن اال�ستفادة من عدد من الأمثلة الإيجابية في هذا ال�صدد .ومن ناحية
�أخرى ،يبدو �أنّ الم�ؤ�س�سات المحلية ومنظمات المجتمع الدولي تت�سم بمرونة �أكبر
في التعامل مع الق�ضايا المتعلقة بالأرا�ضي .وعلى �سبيل المثال ،في القطاع ال�شرقي
من جمهورية الكونغو الديمقراطية ،كانت "�( "chambres de paixأي مجال�س
ال�سالم المحلية – انظر ال�صفحة  )25هي المنظمة الأهلية غير الر�سمية الوحيدة
التي لعبت دور ًا في ما يتعلق بالمنازعات المحلية على الأرا�ضي (انظر ال�صفحات
 ،)26-24بينما كانت ال�سلطات العرفية في موزامبيق (انظر ال�صفحتين )44-43
�إحدى ركائز عملية الإ�صالح الزراعي.
■

■ما الذي يلزم عمله لكفالة القيام بتدخالت �أكثر فعالية
في ما يتعلق ب�سبل المعي�شة؟

تح�سنت كثير ًا في العقد المن�صرم قدرة �أو�ساط المعونة الإن�سانية الدولية
لقد ّ
على �إجراء تدخالت تنقذ الأرواح ،ولكنّ القدرة في ما يتعلق بجميع �أنواع
عمليات و�ضع البرامج ب�ش�أن �سبل المعي�شة لم تواكب هذا التح�سن.
ومن دواعي القلق بوجه خا�ص الوقت الذي ي�ستغرقه بدء عملية و�ضع
البرامج المتعلقة ب�سبل المعي�شة عندما تطول الأزمات .والت�سل�سل الزمني
لال�ستجابة الإن�سانية الدولية في دارفور هو �أبلغ مثال على هذا� .إذ �أن الوكاالت
لم تنخرط حق ًا في مناق�شات ب�ش�أن �سبل المعي�شة ،ولم يتح تمويل كبير لو�ضع

البرامج المتعلقة ب�سبل المعي�شة� ،إال في � ،2007/2006أي بعد ثالث �سنوات
على الأقل من بدء النزاع في دارفور .وحتى عندئذ ،كان قدر كبير من ذلك
عبارة عن برمجة تركز على توفير �سبل المعي�شة� ،أو على حماية �سبل المعي�شة
في �أف�ضل الحاالت .وكان االهتمام �أقل بكثير بالن�سبة �إلى تعزيز �سبل
المعي�شة .ومع ذلك ،ف�إنّ واقع الحال في دارفور هو �أنّ الإقليم �شهد عملية
زحف ح�ضري �سريعة �أثناء �سنوات الأزمة لن تنح�سر .وما يلزم الآن هو ر�ؤية
لالقت�صاد الح�ضري من �أجل الم�ستقبل وو�ضع برامج خا�صة ب�سبل المعي�شة
تت�سق مع تلك الر�ؤية.
ّ
وثمة �أولويات ثالث لتعزيز و�ضع البرامج ل�سبل المعي�شة في ظل الأزمات
الممتدة في الم�ستقبل:
1 .1ينبغي �إجراء تقييمات ل�سبل المعي�شة في وقت مبكر في جميع الأزمات (ال
في الأزمات الممتدة فقط) ،بحيث ال يقت�صر ذلك على تقييم االحتياجات
الأ�سا�سية لإنقاذ الأرواح ،بل يت�ضمن �أي�ض ًا تقييم ًا لأ�سباب التعر�ض الأطول
�أج ًال النعدام الأمن الغذائي بالن�سبة �إلى جميع الفئات .وينبغي �أن تهتدي
بذلك ا�ستراتيجيات حماية �سبل المعي�شة وتعزيزها التي ينبغي تنفيذها
فور احتواء حالة الطوارئ .وينبغي اعتبار هذا النوع من البرمجة جزء ًا من
المرحلة الأولى لال�ستجابة وعدم الت�أخر في تنفيذه.
2 .2يجب �أن يولي التحليل الذي ي�سبق و�ضع البرامج الخا�صة ب�سبل المعي�شة
اهتمام ًا للعوامل الديناميكية للنزاع والقوة ،ال �سيما التفاعالت في ما
بين فئات �سبل المعي�شة المختلفة .وهذا ال ينطبق على الأزمات الممتدة
الناجمة عن النزاع فح�سب ،بل ينطبق �أي�ض ًا على الكوارث الطبيعية .ففي
كلتا الحالتين ،يكون من المحتمل جد ًا �أن تت�ضاعف �أوجه انعدام الم�ساواة
واال�ستغالل من جانب الجهات النافذة في ظ ّل حالة الفو�ضى و�ضعف
الحكم التي كثير ًا ما ت�سود في تلك الظروف.
3 .3يجب �أن تعي الوكاالت الإن�سانية عمليات التحول الأطول �أج ًال التي تبد�أ
�أو تت�سارع �أثناء الأزمات الممتدة ،و�أكثر هذه التحوالت �شيوع ًا هو الزحف
الح�ضري ،ويجب �أن تكون م�ستعدة للتعامل مع تلك العمليات .وهذا المطلب
يتعار�ض مع َافاق التخطيط الق�صير الأجل الذي تت�سم به عملية و�ضع البرامج
الإن�سانية� ،إال �أنه يكفل تدخالت �أن�سب ا�ستعداد ًا لحقبة ما بعد انتهاء الأزمة.

الق�ضايا الجن�سانية في ظ ّل الأزمات الممتدة
الر�سالة الرئي�سية
�إن الأزمات الممتدة ت�ؤثر على الرجل والمر�أة بطريقة مختلفة .فاالختالفات
في الأدوار التي ي�ضطلع بها الجن�سان والتفاوتات في الطريقة التي ُيعامل بها
ك ّل من الرجل والمر�أة تلعب دور ًا رئي�سي ًا في كيفية ن�شوء الأزمات الممتدة
وكيفية العي�ش في ظ ّلها .ومن �ش�أن وجود فهم �أف�ضل لهذه االختالفات �أن
يح�سن اال�ستجابة للأزمات الممتدة من جانب المجتمعات المت�ضررة وكذلك
ِّ
من جانب مقدمي الم�ساعدات الإن�سانية والمجتمع الدولي ككلّ.

االختالفات في الأدوار التي ي�ضطلع بها الجن�سان وفي الت�أثيرات تنجم جزئي ًا
عن عدم التكاف�ؤ في ح�صول ك ّل من الرجل والمر�أة على الأ�صول ،والفر�ص
االقت�صادية ،والخدمات ،والمعونة في حالة الأزمات ،و�صنع القرار .فعلى �سبيل
المثال ،تكون المر�أة عاد ًة في كثير من المجتمعات �أق ّل تعليم ًا وم�شاركة في
االقت�صاد النظامي وخبرة في التعامل مع ال�سلطات ،وتمتلك قدر ًا �أق ًال و�أرد�أ
من موارد الإنتاج ،وتواجه قيود ًا �أكبر على تنقلها مقارن ًة بالرجل .وكثير ًا ما
يت�أثر ك ّل من الرجل والمر�أة ب�شكل مختلف جد ًا بالأزمات .ففي النزاعات
الم�سلحة ،على �سبيل المثال ،قد يج َّند الرجل بالقوة في مجموعات ع�سكرية �أو
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قد ُيقتل ،بينما تتع ّر�ض المر�أة ب�شدة لخطر العنف الجن�سي والنزوح .وفي �أنواع
�أخرى من الأزمات ،قد يهاجر الرجل بحث ًا عن عمل بديل ،بينما تتولى المر�أة
ن�سبة �أكبر من العمل الذي كان يتواله الرجل �سابق ًا .وهذه االختالفات ت�ؤثر
على نوعية الموارد التي يمكن �أن تعتمد ك ّل من المر�أة والرجل عليها في حاالت
الأزمات ،وت�ؤثر بالتالي في قدرتهما على اال�ستجابة.
ومما يدعو �إلى الده�شة �أنّ المناق�شات ب�ش�أن حاالت الطوارئ الإن�سانية
والأزمات الممتدة كانت تتجاهل �إلى حد كبير الق�ضايا الجن�سانية .ففي
�أزمات كثيرةّ ،
يلف الغمو�ض العوامل الديناميكية الجن�سانية قبل الأزمة،
مما يحد من �أ�سا�س تحليل ت�أثيرات �أي �أزمة في الأجلين الق�صير والطويل
على حد �سواء .وتتّ�سع هذه الثغرات على م�ستوى المعرفة ب�سبب ندرة
المف�صلة بح�سب الجن�س والمتعلقة بالفقر واله�شا�شة في ظلّ
البيانات
ّ
28
الأزمات الممتدة.
■

■يختلف ت�أ ّثر الرجل والمر�أة بالأزمات الممتدة

ت�ؤثر الأزمات الممتدة على الرجل والمر�أة بطريقة مختلفة في ثالثة مجاالت
رئي�سية هي :اال�ستغالل الجن�سي والعنف القائم على �أ�سا�س الجن�س ،والح�صول
على الخدمات االجتماعية من قبيل الرعاية ال�صحية والتعليم ،وال�ضغط على
ا�ستراتيجيات �سبل المعي�شة والبقاء على قيد الحياة �أو �آليات الت�أقلم.

اال�ستغالل الجن�سي والعنف القائم على �أ�سا�س الجن�س

يكون ال�ضعفاء الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظ ّل الأزمات
الممتدة مع ّر�ضين ب�شدة لخطر �إجبارهم على الدخول في عالقات جن�سية
ا�ستغاللية .والن�ساء والفتيات عر�ضة لذلك بوجه خا�ص ،ولكن الذكور
ال�صغار في ال�سنّ لي�سوا في من�أى عنها .وقد ُيجبر �أي�ض ًا الخوف من
اال�ستغالل الجن�سي الن�ساء ال�ضعيفات على تكوين تحالفات مع الجنود
والرجال الآخرين ذوي ال�سلطة وذلك كتدبير ل�ضمان �سالمتهنّ  .وغالب ًا
ما يت�سبب هذا في م�شاكل �أخرى ،من قبيل زيادة اال�ستغالل والهجر
في نهاية الأمرُ .ي�ضاف �إلى ذلك احتمال طرد الن�ساء المعنيات من
مجتمعاتهن .وتب ِّين �أدلة من بلدان مختلفة عن بع�ضها من قبيل ليبريا
وميانمار و�سيراليون و�أوغندا �أن الأطفال النازحين غالب ًا ما يكونون هدف ًا
لالختطاف والتجنيد من جانب المقاتلين الم�سلحين 29 .ويجري عاد ًة
تجنيد الفتية لكي يقاتلوا ولكي يمار�سوا �أن�شطة ع�سكرية �أخرى .وفي
حين �أنّ الفتيات قد يقاتلن �أي�ض ًا على الجبهات ،فمن الأرجح �أن يجري
تجنيدهن لأغرا�ض جن�سية ولأغرا�ض الزواج الق�سري .وفي حاالت كثيرة،
ينطوي الأذى الج�سدي على �آثار �سيئة �إ�ضافية على الم�ستوى العاطفي
30
والنف�سي واالقت�صادي واالجتماعي.
ويم ّثل العنف �ضد الن�ساء والفتيات �إحدى �أفجع النتائج القا�صرة على
جن�سهنّ والناجمة عن انهيار الم�ؤ�س�سات الذي تت�سم به الأزمات الممتدة.
والعنف القائم على �أ�سا�س الجن�س ال ينتهك حقوق الإن�سان فح�سب ،بل ي�ؤثر
�أي�ض ًا ت�أثير ًا �سلبي ًا على ر�أ�س المال الب�شري من حيث قدرات النا�س الإنتاجية
والإنجابية ،والح�صول على الخدمات ال�صحية والتغذوية والتعليمية وعلى موارد
الإنتاج الأخرى ،ويق ّو�ض في نهاية الأمر فر�ص النمو االقت�صادي .واالغت�صاب
والعنف المنزلي ي�سببان وفيات وحاالت عجز في �صفوف الفتيات والن�ساء
الالئي تتراوح �أعمارهن من � 16إلى � 44سنة �أكثر مما ي�سببه ال�سرطان
31
وحوادث ال�سير والحروب والمالريا مجتمعة.
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الح�صول على الخدمات االجتماعية من قبيل الرعاية
ال�صحية والتعليم

ي�ؤثر �ضعف الحكم واالفتقار �إلى الموارد والقدرات على ك ّل من توفير الخدمات
العامة وعلى قدرة الأ�سر على اال�ستثمار في التعليم والرعاية ال�صحية .وهذا
له انعكا�سات �سلبية على ك ّل من الأمهات والأطفال ،وبخا�صة من حيث ارتفاع
م�ستويات الوفيات النفا�سية.
فالوفيات النفا�سية تكون مرتفعة في البلدان التي كانت� ،أو ما زالت،
تمر ب�أزمة ممتدة وتعاني في الوقت نف�سه من انعدام مزمن لأمنها الغذائي
(ال�شكل � .)10إذ �أن متو�سط ن�سبة الوفيات النفا�سية (�أي عدد الوفيات
النفا�سية مقابل كل  100 000طفل يولد حي ًا في �سنة مع ّينة) في البلدان
االثنين والع�شرين التي تعاني من �أزمة ممتدة يقرب من �أربعة �أمثال المتو�سط
العالمي ،ويزداد هذا المعدل ب�شكل كبير مع ا�ستمرار الأزمة.
وتت�ضح �أي�ض ًا التفاوتات بين الجن�سين في الح�صول على التعليم .ففي
البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة ،تق ّل كثير ًا عاد ًة �إمكانية ح�صول البنات
على التعليم مقارن ًة بالبنين ،ال �سيما في مرحلة التعليم الثانوي.
وت�ساهم عدة عوامل في هذه التفاوتات .فعلى �سبيل المثال ،عندما تكون
موارد الأ�سرة �شحيحة ،كثير ًا ما تكون للبنين الأولوية الأولى في ما يتعلق
بالح�صول على التعليم المدر�سي 32.وقد ت�ؤدي الأزمات الممتدة �إلى ارتفاع
معدالت انقطاع البنات عن الدرا�سة لأنهنّ يجبرن على تولي مزيد من الأدوار
داخل �أ�سرهن 33.وفي حالة �إغالق المدار�س وا�ضطرار الأطفال �إلى ال�سير
م�سافات طويلة للو�صول �إلى المدر�سة ،قد يختار الآباء والأمهات عدم تعري�ض
34
بناتهم للأخطار التي ينطوي عليها هذا ،من قبيل التع ّر�ض للعنف الجن�سي.
ويرتبط انخفا�ض م�ستويات التح�صيل العلمي في المدار�س لدى البنات
بارتفاع م�ستويات �سوء التغذية لديهن .فعلى �سبيل المثال ،تنخف�ض احتماالت
�إنجاب طفل يعاني من التقزّم بن�سبة تتراوح بين  4و 5في المائة مقابل كل
�سنة �إ�ضافية من التعليم النظامي الذي تح�صل عليه الأمهات 35.ومن الممكن
�أي�ض ًا �أن ي�ؤدي انخفا�ض فر�ص ك�سب العي�ش �إلى زيادة تعر�ض البنات والن�ساء
للمخاطر في الأجل الطويل .ومع ذلك ف�إنّ اال�ستثمار العام في قطاع التعليم
في البلدان التي تمر ب�أزمات الممتدة منخف�ض عموماً ،وكذلك اال�ستثمار بف�ضل
المعونة (انظر ال�صفحات .)31-27

ال�ضغط على ا�ستراتيجيات �سبل المعي�شة و�آليات البقاء على
قيد الحياة �أو الت�أقلم

�إن الأزمات الممتدة تقلل من �أمن �سبل معي�شة الأ�سر ،والأهم هو �أنها تقلله
من خالل تقييد الح�صول على الفر�ص االقت�صادية ،والحد من الخيارات
اال�ستثمارية ،وخف�ض الأ�صول التي تملكها الأ�سرة �أو الق�ضاء عليها .وكثير ًا ما
تكون �أعداد الن�ساء �أكبر من �أعداد الرجال في المناطق التي تطالها الأزمات
لأن الرجال يهاجرون على الأرجح بحث ًا عن العمل في �أماكن �أخرى �أو يلحقون
ب�صفوف المقاتلين في العمليات الع�سكرية .ونتيجة لذلك ،يحدث تغ ُّير �شديد في
التركيبة الديمغرافية في المناطق المنكوبة بالأزمات ،بحيث ترتفع ن�سبة الأ�سر
التي تعيلها �إناث .وهذه الأ�سر عر�ضة للمخاطر �أكثر من غيرها ب�سبب وجود
ن�سبة �أكبر فيها عاد ًة من الم�سنين والأطفال ،ولأنها تملك قدر ًا �أق ّل من الأ�صول
وتتاح لها �إمكانية �أق ّل للح�صول على موارد 36.وليبريا هي �أبلغ مثال على ذلك.
ففي �سنة � ،2005أي بعد انق�ضاء � 14سنة على بدء النزاع الم�سلح ،كان �أكثر
من ن�صف الأ�سر في ليبريا يعيلها �أحد الوالدين ،وكان هذا الأخير هو المر�أة
في معظم الحاالت .وعالوة على ذلك ،يوجد عدد كبير من الأمهات العازبات
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اللواتي �أنجبن خارج نطاق الزواج ،غالب ًا نتيجة لالغت�صاب .وتلك الن�ساء
37
عر�ضة ب�شدة للعزل والتمييز االجتماعيين.
وتطال الت�أثيرات �أي�ض ًا العالقات في ما بين �أفراد الأ�سرة الواحدة والأدوار
التي ي�ضطلع بها الجن�سين ،ولكنّ مدى تغيير الأزمة والنزاع لأدوار الجن�سين
(ومدة ذلك التغيير) تظل مو�ضوع جدل .فالأزمة والنزاع ي�سببان انهيار الكثير
من الأدوار والحواجز التقليدية ،وقد يتيحان م�ساحة جديدة للمر�أة من حيث
�سبل المعي�شة ،والأدوار االقت�صادية ،والقيادة المجتمعية .وقد تتولى المر�أة
دور ًا �أن�شط في ال�ش�ؤون االقت�صادية وت�ضطلع ب�أعمال كانت قا�صر ًة على الرجل
في الأوقات "العادية" .فعلى �سبيل المثال� ،أثناء الحرب الأهلية في �سري النكا
تو ّلت الن�ساء في الريف دور ًا �أكبر في �أن�شطة الت�سويق لأن الرجال كانوا �أكثر
38
تعر�ض ًا لالحتجاز عند نقاط التفتي�ش التابعة للجي�ش �أو من ِق َبل المتم ّردين.
ومع ذلك قد ال تتغ ّير في معظم الحاالت �أدوار الجن�سين �إال ب�صفة م�ؤقتة،
بحيث تعود عند انتهاء الأزمة �إلى الأنماط التي كانت �سائدة قبل الأزمة .فعلى
�سبيل المثال� ،أدى انعدام الأمن في المناطق الح�ضرية في زمبابوي في �سنة
� 2006إلى عودة رجال كثيرين �إلى منازلهم في الريف ،مما �أ�سفر عن حدوث
هبوط حاد في دخل الأ�سر .ونتيجة لذلك ،انخف�ض م�ؤقت ًا االختالف في الدخل
بين الجن�سين .بيد �أنّ التح�سنات االقت�صادية التي حدثت في �سنة 2007
�أتاحت فر�ص ًا للن�ساء �أق ّل من الفر�ص التي �أتاحتها للرجال ،وكان ذلك يرجع
�إلى حد كبير �إلى �أن الأعراف االجتماعية ال�صارمة كانت تح�صرهن عادة في
دور مقدمات الرعاية داخل الأ�سرة 39.ومن ثم ،ظهر مجدد ًا التفاوت الحاد بين
الجن�سين في المناطق الريفية في زمبابوي ب�سبب عدم �إعطاء العمل المنزلي
للمر�أة حقّه� ،إلى جانب المعوقات الكبرى التي تح ّد من قدرة المر�أة على
الحركة للم�شاركة في الفر�ص االقت�صادية غير المنزلية.
ومما ال �شك فيه �أي�ض ًا �أنّ الأثر الديمغرافي للأزمة في ليبريا قد �ساهم في
الدور البارز الذي تلعبه المر�أة الآن في �إنتاج المحا�صيل الغذائية وفي ت�صنيع
المنتجات الزراعية .بيد �أنّ تق�سيم العمل بين الجن�سين ب�شكل يفتقر �إلى

المرونة ما زال يحول دون م�شاركة المر�أة في �إنتاج المحا�صيل النقدية وغيرها
من الأن�شطة الزراعية الأكثر ربحاً ،مما يح ّد من الأمن الغذائي لأ�سرهنّ ،
40
ويح ّد كذلك من �إنتاجية القطاع الزراعي بوجه عام.
■

■مراعاة المنظور الجن�ساني في اال�ستجابات
للأزمات الممتدة

�إنّ اال�ستجابات الإن�سانية للأزمات الممتدة ،واال�ستجابات المبكرة لتلك الأزمات
التي يكون الهدف منها هو تحقيق الإنعا�ش ،تجري ،بحكم تعريفها ،في ظ ّل
حاالت �صعبة .ولذا من المفهوم �أن هذه اال�ستجابات كثير ًا ما تركز على
"ال�صورة الكبرى"� ،أي على� :إنقاذ الأرواح ،وتوفير اللوازم الأ�سا�سية ،وحماية
حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،ومحاولة بناء الأ�س�س االجتماعية واالقت�صادية من
خ�ضم هذه التحديات العاجلة ،قد تبدو الق�ضايا
�أجل انتعا�ش طويل الأجل .وفي ّ
الجن�سانية عديمة الأهمية �أو ذات �أهمية محدودة.
ومع ذلك ،في معظم الحاالت ،يمكن �أن ي�ساعد المنظور الجن�ساني في
حالة الم�ساعدات الإن�سانية على الت�صدي لهذه التحديات التي باتت وا�ضحة
للعيان .وكما ُذكر في تقرير الوكالة الكندية للتنمية الدولية" ،يمكن �أن ي�ساعد
المنظور الجن�ساني في تو�صيف �أوجه ال�ضعف والقدرات وفهمها ،ف�ض ًال عن
تمكين الوكاالت الإن�سانية من توجيه الموارد �إلى �أ�شد الفئات حاجة �إليها،
والم�ساعدة في تعبئة ن�سبة كبيرة من ال�سكان الذين كثير ًا ما ال تقدّر قدراتهم
41
حق قدرها".
وتتمثل الخطوة الأولى لمراعاة المنظور الجن�ساني في ال�سيا�سات والبرامج
المتعلقة بالأزمات الإن�سانية في �إجراء تحليل �سليم لأوجه ال�ضعف والت�أثيرات
المختلفة الناجمة عن الأزمات ،وكذلك لمواطن القوة والقدرات المختلفة.
فهذا من �ش�أنه �أن يتيح للمخططين ا�ستهداف �أولئك الذين يواجهون �أو�ضاع ًا
مناوئة ب�شدة �أو �أن يكفل على الأقل عدم تجاهل احتياجاتهم .وتفيد التجربة
حالة انعدام ا لأمن الغذائي في العالم 2010
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ب�أنّ �أ�ضرار البرامج الإن�سانية قد تكون �أكبر من المنافع التي قد تت�أتى عنها
42
في حال تجاهل التحليل الجن�ساني.
ثانياً ،من المهم كفالة �أن تكون البرامج الفعلية على �أر�ض الواقع مراعية
للفوارق بين الجن�سين .وينبغي لها �أال ت�سعى �إلى ت�صحيح �أوجه عدم التكاف�ؤ
القائمة فح�سب ،بل �أن ت�سعى �أي�ض ًا �إلى ت�أمين الأ�صول والنهو�ض بها بما يم ّكن
�ضحايا الأزمات (مث ًال عن طريق تمكين الن�ساء وال�شباب من الح�صول الآمن
والم�ضمون على الأرا�ضي والنقد وغيرهما من موارد الإنتاج) .وتفيد التجربة
ب�أنّ برامج الإغاثة التي تتبنى منظور ًا جن�ساني ًا يمكن �أن ت�ؤدي �إلى تجنب
انت�شار �سوء التغذية على نطاق وا�سع و�إلى انتعا�ش �سريع و�أو�سع نطاق ًا في �إنتاج
43
الأغذية وفي الجوانب الأخرى ل�سبل المعي�شة.
ثالثاً ،يجب �أن تكفل اال�ستجابة الإن�سانية عمد ًا تبني الم�ؤ�س�سات لمنظور
جن�ساني ُيعترف فيه باحتياجات وحقوق كل من المر�أة والرجل ،و ُت ّلبى فيه

هذه االحتياجات والحقوق .ولذلك ،يجب �أن ت�شارك المجموعات المجتمع ّية
وال�شبكات المهنية (بما في ذلك المنظمات الن�سائية) ،والمجتمع المدني،
والمنظمات الأخرى في حوار لإعادة بناء حياة �ضحايا الأزمات الممتدة
والنهو�ض ب�سبل معي�شتهم.
والجانب الرابع الذي يمكن فيه مراعاة الق�ضايا الجن�سانية �ضمن
اال�ستجابة للأزمات الممتدة هو توفير الخدمات االجتماعية ،بما ي�شمل على
�سبيل المثال ال الح�صر ال�صحة والتعليم .وقد �أظهر التحليل الوارد �سابق ًا
كيف �أنّ المر�أة تت�أثر �أكثر من الرجل بالأزمات الممتدة على �صعيدي ال�صحة
والتعليم .ومن �ش�أن تح�سين �إمكانية الح�صول على خدمات ال�صحة والتعليم
بالن�سبة �إلى المر�أة بالذات �أن يكون له ت�أثير �إيجابي في الأجل الطويل على
التنمية االجتماعية واالقت�صادية في المجتمعات التي تم ّر ب�أزمات الممتدة.

التعلُّم من اال�ستجابات المجتمعية والبناء عليها
الر�سالة الرئي�سية
يمكن للترتيبات االجتماعية واالقت�صادية والم�ؤ�س�سية المحلية الموجودة قبل
ن�شوء �أزمة ممتدة – �أو التي �أُعدّت في �أعقاب الأزمة – �أن توفر �أ�سا�س ًا
م�ستدام ًا من �أجل معالجة القوى المحركة للأزمة ومن �أجل �إعادة بناء �سبل
المعي�شة بعد انتهاء الأزمة.
وكثير ًا ما تتجاهل المنظمات التي تقدم المعونة الإن�سانية والمنظمات الإنمائية
دور المنظمات والم�ؤ�س�سات المحلية في حاالت الأزمات الممتدة وفي حاالت
االنتعا�ش بعد انتهاء الأزمة .وي�ستند هذا الق�سم �إلى دليل م�ستمد من درا�سات
حاالت من جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا و�سيراليون وال�سودان لإظهار
كيف يمكن للترتيبات االجتماعية واالقت�صادية والم�ؤ�س�سية غير الر�سمية �أن
توفر �أ�سا�س ًا م�ستدام ًا لمعالجة القوى المحركة للأزمة ،و�إعادة بناء �سبل
المعي�شة ،وتح�سين الأمن الغذائي .فدرا�سات الحاالت ت�ؤيد �ضرورة �أال تقت�صر
تقييمات الحالة على مجرد تحديد االحتياجات الإن�سانية الفورية و�أن ت�شمل
تحلي ًال لل�سياق االجتماعي واالقت�صادي والم�ؤ�س�سي المحلي وللأدوار التي يجب
�أن تقوم بها المنظمات والم�ؤ�س�سات الخا�صة بال�سكان المحليين.
وقد ُنكبت البلدان الأربعة الم�ستعر�ضة في هذا الق�سم جميعها بنزاعات
داخلية وخارجية الممتدة؛ وما زال اثنان من هذه البلدان� ،أو على الأقل
بع�ض المناطق فيهما ،في حالة "ال �سلم وال حرب" .والقوى المحركة
للنزاعات ولالنهيار الم�ؤ�س�سي العام الذي ات�سمت به هذه البلدان (�أو �أجزاء

24

حالة انعدام ا لأمن الغذائي في العالم 2010

من هذه البلدان) تختلف ولكن يجمع بينها عدد من القوا�سم الم�شتركة ،من
قبيل التناف�س على الح�صول على الأرا�ضي ،والنزاعات حول المناطق الغنية
بالموارد الطبيعية ،و�آليات التهمي�ش االجتماعي ،و�ضعف الحكم بوجه عام.
وقد كان من الآثار الرئي�سية لهذه الأزمات حدوث تفاقم �شديد في
م�ستوى انعدام الأمن الغذائي في البلدان �أو الأقاليم المت�ضررة .ففي
�سيراليون مثالً ،كان مليونان ون�صف مليون �شخ�ص (يمثلون  46في المائة
من عدد ال�سكان) يعانون من نق�ص التغذية في الفترة ،2006-2004
�أي بزيادة قدرها � 600 000شخ�ص عما كان عليه هذا العدد عند ن�شوب
الحرب ،بينما ارتفع معدل انت�شار نق�ص التغذية في جمهورية الكونغو
الديمقراطية من  26في المائة في الفترة � 1992-1990إلى الم�ستوى
الحالي الذي يبلغ حوالي  70في المائة .وفي ال�سودان ،في حين ت�شير
االتجاهات الوطنية �إلى �إحراز تقدم في خف�ض م�ستوى نق�ص التغذية ،تفاقم
انعدام الأمن الغذائي تحديد ًا في المناطق التي �شهدت نزاعات مثل جنوب
ال�سودان 44.وعالوة على ذلك ،ت�ؤدي عادة الأزمات �إلى نزوح �أعداد كبيرة
من النا�س و�إلى تعطيل نظم �سبل المعي�شة التي كان ه�ؤالء يعتمدون عليها
�سابقاً 45.وهذه العواقب ت�ؤدي بدورها �إلى حلقة مفرغة من عدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي ،وانهيار الخدمات العامة ،وحدوث تناف�س بين �شرائح ال�سكان
للح�صول على ما تبقى من موارد وخدمات وال�سيطرة عليها.
وفي ظ ّل �ضعف الخدمات العامة �أو انهيارها ،يلج�أ النا�س �إلى المبادرات
المحلية ،التي كثير ًا ما ت�ستند �إلى الم�ؤ�س�سات التقليدية ،من �أجل توفير
الخدمات الأ�سا�سية .وهذه الم�ؤ�س�سات كثير ًا ما تثبت فعاليتها و�صمودها في
ظل حاالت كانت �ست�سود فيها الفو�ضى لوال ذلك.
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■

■الم�ؤ�س�سات المحلية واالنتعا�ش بعد انتهاء النزاعات

لقد حددت درا�سات عديدة عن البلدان التي تعاني من �أزمة ممتدة التغيرات
االجتماعية واالقت�صادية المحلية والم�ؤ�س�سية التي �ساعدت في معالجة بع�ض
القوى الهيكلية المحركة للأزمات والتي يمكن �أن توفر �أ�سا�س ًا م�ستدام ًا
لالنتعا�ش بعد انتهاء النزاعات.
ففي �سيراليون ،على �سبيل المثال ،ا�ستحدث العديد من المجتمعات المحلية
�شبكات غير ر�سمية وم�ؤ�س�سات محلية قوية ،وهذا في جزء منه ر ّد فعل على
انهيار الهياكل الوطنية 46.فقد وجدت �إحدى الدرا�سات �أن التدابير الخا�صة
بتعبئة المجتمع المحلي والعمل الجماعي – بما ي�شمل عدد االجتماعات الأهلية
وت�سجيل الناخبين – كانت ن�سبتها ،بعد ثالث �سنوات من انتهاء الحرب الأهلية،
�أعلى في المناطق التي �شهدت �أعمال عنف �ضد المدنيين مرتبط ًا بالحرب من
47
ن�سبتها في المناطق التي �شهدت قدر ًا �أق ّل من �أعمال العنف.
و�أ�شار تقرير للبنك الدولي �صدر في �سنة  2009ب�ش�أن عمالة ال�شباب في
�سيراليون �إلى حدوث طفرة في الن�شاط االجتماعي الذاتي التنظيم في �صفوف
ال�شباب بعد الحرب ،و�شمل ذلك �إقامة تعاونيات �أعمال ،وت�شكيل مجموعات
ترمي �إلى تكوين مجموعات على م�ستوى البلديات والمناطق �أو المحافظات
ومجموعات مهنية ،من قبيل رابطات راكبي الدراجات وبائعي الأ�شرطة
الم�سجلة .وفي محافظة كونو وحدها� ،أفادت درا�سة �أجرتها منظمة غير حكومية
ّ
48
عن وجود  141مجموعة يتجاوز عدد �أع�ضائها � 17 000شاب.
وات�ضح من خالل عمل ميداني ُ
ا�ضطلع به في �سيراليون في �سنتي 2004
ً
و  2008في كاييما ،وهي قرية تقع في بلدية �ساندور كانت تقليديا مج ّمعا لليد
العاملة غير الماهرة التي تعمل في قطاع التعدين� ،أن التوترات بين �شيوخ القبائل
وال�شباب حول حقوق الأرا�ضي و�إيرادات التعدين قد انخف�ضت خالل الفترة التي
�شملتها الدرا�سة لأن "النزوح في وقت الحرب �أوجد �إح�سا�س ًا جديد ًا باالعتماد
على الذات بين النا�س من جميع الأعمار" .و�أظهر ال�شباب �أي�ض ًا اهتمام ًا متجدد ًا
بالزراعة وبالحياة الأ�سرية في القرية مع تحولهم عن التنقيب عن الألما�س
الذي كانوا يتقا�ضون �أجور ًا هزيلة لقاءه .وكان ثمانية و�ستون في المائة ممن
�أجريت مقابالت معهم في كاييما قد ان�ضموا �إلى تعاونيات عمالية �أو �أندية
اجتماعية ،وعزوا الف�ضل في تي�سير عودتهم الناجحة �إلى الزراعة �إلى هذا النوع
من المنظمات .ومع عودة عمال المناجم ال�سابقين وغيرهم ممن نزحوا ب�سبب
النزاع ،ات�سع نطاق مجمع اليد العاملة الأ�سرية و�أ�صبح الآن با�ستطاعة ال�سكان
49
المحليين �أن يمار�سوا ن�شاطهم الزراعي في مزارع �أكبر حجماً.
كذلك ،في المناطق ال�شرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية ،اعتمد ال�سكان
المحليون على م�ؤ�س�ساتهم للتعامل مع الق�ضايا المتعلقة بالح�صول على الأرا�ضي والتي
كانت ت�ؤجج النزاع .فقد �أقاموا ما ي�سمى " � " chambres de paixأو "مجال�س
ت�ضم ال�شيوخ والمكلفة بالتحقيق في الخالفات ب�ش�أن الأرا�ضي والتو�صل
ال�سالم" ،التي ّ
�إلى حل و�سط بين المزارعين المعنيين .ولعبت بع�ض الرابطات المحلية �أي�ض ًا دور ًا
يتجاوز �إيجاد ت�سوية للنزاع ،حيث ا�ستحدثت نظام الحقول الجماعية ،و�أن�ش�أت نظم ًا
لالئتمان ال�صغير الحجم ،وقدمت معلومات للمزارعين ب�ش�أن حقوق الملكية الخا�صة
بهم ،ووفرت �أي�ض ًا معلومات عن الإطار القانوني الذي ينظم عملية الح�صول على
الأرا�ضي ،ودعت على ال�صعيد الوطني �إلى تعديل القوانين القائمة ب�ش�أن الأرا�ضي.
ولكن الرابطات المحلية ومجال�س ال�سالم هذه كانت ،على الرغم من حيويتها
و�إمكاناتها الإنمائية ،وبخا�صة في ما يتعلق بمعالجة القوى المحركة الرئي�سية النعدام
الأمن الغذائي ،تفتقر �إلى القدرات التقنية والمالية ونادر ًا ما كان دورها المحتمل

كلبنة بناء لمعالجة بع�ض القوى المحركة الكامنة النعدام الأمن الغذائي
وللنزاع يحظى باالعتراف الالزم و ُيدرج �ضمن خطط العمل الخا�صة بالوكاالت
50
التي ّ
تدخلت لإيجاد الحلول.
وفي ليبريا ،لعبت الم�ؤ�س�سات غير الر�سمية دور ًا حا�سم ًا لبقاء ال�سكان
المحليين على قيد الحياة ولكفالة �أمنهم الغذائي �أثناء الحرب الأهلية اعتبار ًا
من �أواخر الثمانينيات من القرن الما�ضي حتى �سنة  .2003و�أدّت "الرابطات
الإنمائية" الخا�صة بال�سكان الأ�صليين دور ًا محوري ًا لإعادة ترتيبات الحكم
بعد انتهاء النزاع ،وتوفير الرعاية االجتماعية ،و�إ�صالح البنية الأ�سا�سية،
وتعزيز الأمن الغذائي و�أمن �سبل المعي�شة .فعلى �سبيل المثال ،انبثقت �شبكات
ع�شائرية ومنظمات قائمة على الع�ضوية �أو "رابطات �إنمائية" ،من قبيل اتحاد
نهر دوغبي في مقاطعة �سينو ورابطة �سيليتورو للتنمية في محافظة ياروين –
ميهن�سونوه ،للت�أقلم مع القوى المحركة للنزاع و�أثره على �سبل المعي�شة .وقد
�أقامت هذه المنظمات �شبكات �أمان خا�صة بال�سكان ال�ضعفاء الذين يعانون
من انعدام �أمنهم الغذائي ،وتولت �إيجاد حلول للنزاعات ،و�أقامت بنية �أ�سا�سية
اجتماعية ومادية من قبيل العيادات والطرق و�سقيفات الأ�سواق والقاعات
51
العامة للمجتمع المحلي.
وهذه المالحظات ّ
تدل� ،أوال وقبل كل �شيء ،على �صمود ال�سكان
المحليين الباهر في مواجهة النزاع .وهي تبين �أي�ض ًا �أن الأزمات ال ت�ؤدي
�إلى الدمار فح�سب .فهي يمكن �أن ت�ؤدي �إلى تغيرات م�ؤ�س�سية واجتماعية
�إيجابية هامة ،من بينها زيادة الوعي ال�سيا�سي وحدوث طفرة في العمل
الجماعي الذاتي التنظيم .و�إذا ما ّتم تحديد هذه التغيرات و�إدارتها �إدارة
جيدة ،يمكن �أن ت�صبح قوى محركة وفاعلة لالنتعا�ش الم�ستدام بعد انتهاء
النزاع ومنطلق ًا لتقديم دعم يت�سم بقدر �أكبر من االبتكار والتمكين من
جانب الوكاالت ال يقت�صر على مجرد توزيع المعونة .بيد �أن هناك مخاطر
�أن ت�ستغل ال ُنخب المحلية هذه التطورات ل�صالحها و�أن ي�ؤدي التمويل
الع�شوائي لهذه الأن�شطة من جانب الوكاالت الإنمائية �إلى اعتماد المنظمات
المحلية المنبثقة على المعونات .ومن ثم �سيتطلب التعامل مع هذه الآليات
�إجراء تحليل ور�صد دقيقين للحالة لكفالة عدم ت�ضليل الجهود الرامية �إلى
تح�سين رفاه ال�سكان عامة.
■

■بناء و�إعادة بناء الم�ؤ�س�سات المحلية

تب ِّين الخبرات المكت�سبة من بلدان عديدة كيف يمكن لال�ستثمارات من
جانب الحكومة والمجتمع المدني والوكاالت الإنمائية �أن تبني على التغيرات
االجتماعية والم�ؤ�س�سية المحلية و�أن تعززها.
ومبادرة المدار�س الحقلية للمزارعين في �سيراليون هي مثال جيد لكيفية
م�ساعدة اال�ستثمارات على معالجة بع�ض القوى الهيكلية المحركة للنزاع
و�آثاره ،وهي قوى مرتبطة بالأمن الغذائي .وقد �أطلقت الحكومة مع �شركائها
في التنمية هذه المبادرة فور انتهاء الحرب في �سنة  .2002وكانت الأهداف
الأ�سا�سية للبرنامج هي �إعادة بناء الثقة بين �أفراد المجتمعات الريفية التي
ع�صفت بها الحرب الأهلية وتدريب المزارعين الذين كان كثيرون منهم
�صغار ًا في ال�سنّ وغير متمر�سين ،على الممار�سات الأ�سا�سية المتعلقة بالإنتاج
الزراعي والت�صنيع والت�سويق .وكان جانب من الم�س ّوغات المنطقية الكامنة
وراء هذه المبادرة هو �أي�ض ًا زيادة خ�ضوع مقدمي الخدمات� ،سواء في الحكومة
�أو منظمات المجتمع المدني ،للم�ساءلة �أمام المزارعين .واعتُبر �أنّ هذا هو
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ال�سبيل �إلى تعزيز الم�ؤ�س�سات الحكومية التي ازداد عجزها �أثناء الحرب ،وقد
52
كانت �أ�ص ًال �ضعيفة قبل الحرب ،ولإ�ضفاء الطابع الالمركزي عليها.
و�أتاحت �أي�ض ًا المدار�س الحقلية للمزارعين فر�صة فريدة لم�ساعدة
ال�شباب الذين لم يح�صلوا قط على �أي تدريب ر�سمي �أثناء �سنوات الحرب
لكي ي�صبحوا مزارعين قادرين على اال�ستمرار في ن�شاطهم هذا .ومنذ بدء
المبادرة ،تخ ّرج من هذه المدار�س الحقلية ،التي تُدار �إما تحت �إ�شراف
وزارة الزراعة والثروة الحرجية والأمن الغذائي �أو في �إطار برامج الإر�شاد
الزراعي الخا�صة بالمنظمات غير الحكومية 75 000 ،مزارع تقريباً ،من
حوالي  3 000مجموعة ريفية .وكان ال�شباب يمثلون  60في المائة من
الم�ستفيدين من م�شروع المدار�س الحقلية الذي ُنفّذ من خالل برامج
ممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالل الفترة ما بين �سنتي 2004
و .2007وقد عاد معظم الخريجين �إلى العمل لح�ساب المنظمات القائمة
�أو �شرعوا في �إقامة منظمات جديدة للمزارعين في مجتمعاتهم المحلية.
ففي �سيراليون� ،أظهرت التقييمات الم�ستقلة لأثر هذه المبادرة �أنها �أدت �إلى
زيادة ا�ستدامة المبادرات الأهلية على المدى الطويل و�ساعدت على �إعادة
بناء منظمات المزارعين التي تُعيل نف�سها بنف�سها.
وكانت هناك تجربة مماثلة في جنوب ال�سودان ،حيث ا�ستطاع برنامج مبتكر
ب�ش�أن �صحة الحيوان �أن يبني على قدرات المنظمات والم�ؤ�س�سات المحلية لتوفير
53
خدمات على م�ستوى المجتمع المحلي �ساعدت على مكافحة الطاعون البقري.
وكانت الجهود الأولية من جانب "عملية �شريان الحياة الخا�صة بال�سودان"
( )Operation Lifeline Sudanفي الفترة  1992-1989لمكافحة الطاعون
البقري في هذه المنطقة "تتدرج من �أعلى �إلى �أ�سفل" ،بحيث جلبت �أخ�صائيين
في �صحة الحيوان مدربين ر�سمي ًا و�أن�ش�أت �سل�سلة تبريد لتوريد اللقاحات .ولم
ت�شارك �أي م�ؤ�س�سات محلية في هذه العملية حر�ص ًا على اعتبارها من قبل
الأطراف في الحرب الأهلية عملية م�ستق ّلة .ولكنّ عدم الم�شاركة المحلية هذا
�أثبت �أنه كان �سبب ف�شل الجهود الأولية.
وفي �سنة  ،1993غ َّير برنامج "عملية �شريان الحياة الخا�صة بال�سودان"
ا�ستراتيجيته بحيث اتجه �إلى اتباع ُنهج مجتمعية تبني على الم�ؤ�س�سات المحلية،
من قبيل رابطات الرعاة غير الر�سمية .و�أُ�شركت الم�ؤ�س�سات التقليدية ،من قبيل
مجموعات �شيوخ القبائل والرابطات الأخرى القائمة على القرابة ،في عملية
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التخطيط و ُقدم التدريب للرعاة على �إعطاء اللقاحات للحيوانات ،و ُزودوا بلقاح
م�ضاد للطاعون البقري ال يت�أثر بدرجات الحرارة .و�سرعان ما حققت هذه
ال ُنهج الجديدة نتائج �إيجابية .فقد قام البرنامج بتطعيم �أكثر من مليون ر�أ�س
من ر�ؤو�س الما�شية في �سنة  ،1995مقارنة بما ال يتجاوز  140 000ر�أ�س ما�شية
فقط ال غير في �سنة  .1993وانخف�ضت حاالت تف�شي الطاعون البقري من 11
حالة في �سنة � 1993إلى حالة واحدة في �سنة  .1997ولم تحدث �أي حاالت ٍ
تف�ش
م�ؤكدة للطاعون البقري في جنوب ال�سودان منذ �سنة .1998
وت�شير التجربة في �سيراليون وجنوب ال�سودان �إلى �أن و�ضع برامج للأمن
الغذائي قائمة على �سبل المعي�شة هو �أمر ممكن في ظ ّل الأزمات الممتدة .وهو
يتطلب التزام ًا ب ُنهج �سبل المعي�شة ،وجهد ًا تن�سيقي ًا قوي ًا ومرن ًا في �آن مع ًا من
�أجل ال�سيطرة على الموارد ،ودعم ًا للتقييم المنهجي لأثر التدخالت على �سبل
المعي�شة .و ُيعتبر �إ�شراك الم�ؤ�س�سات المحلية والتعاطي مع �أطراف النزاع �أمرين
�أ�سا�سيين لنجاح هذه البرامج.
وت�شير درا�سات الحالة في ليبريا و�سيراليون وال�سودان �إلى �أن الترتيبات
االجتماعية واالقت�صادية والم�ؤ�س�سية غير الر�سمية التي كانت موجودة قبل
ن�شوء �أزمة ممتدة� ،أو التي ا�ستُحدثت ا�ستجابة لهذه الأزمة ،يمكن �أن توفر
�أ�سا�س ًا م�ستدام ًا لمعالجة القوى المحركة للأزمة و�إعادة بناء �سبل المعي�شة
بعد انتهاء الأزمة .وعلى العك�س من ذلك ،تب ِّين درا�سة حالة جمهورية
الكونغو الديمقراطية كيف �أن عمليات التقييم التي تجريها وكاالت تقديم
المعونة والوكاالت الإنمائية كثير ًا ما تكون مركزة ب�صورة �ض ّيقة على تحديد
االحتياجات الفورية ،بينما غالب ًا ما تكون قدرات المنظمات المحلية و�أدوارها
المحتملة في التخطيط للبرامج وتنفيذها مو�ضع تجاهل.
وتب ّين �أي�ض ًا الخبرات المكت�سبة في ليبريا و�سيراليون �أهمية الت�صدي
للتهمي�ش االجتماعي واالقت�صادي لل�شباب .ومع �أن هذه الم�س�ألة كثير ًا ما تكون
مو�ضع تجاهل ،ف�إنها قوة محركة رئي�سية للنزاع ومن الالزم معالجتها لكي
يكون االنتعا�ش بعد انتهاء النزاع م�ستدام ًا وفعاالً.
والدر�س الذي يمكن ا�ستخال�صه مما تقدّم هو �ضرورة �أن ت�ستند الوكاالت
الإن�سانية الإنمائية في عملها �أثناء النزاع وبعده �إلى تقييم ال يقت�صر على
االحتياجات الإن�سانية الفورية وي�شمل تحلي ًال لل�سياقات االجتماعية واالقت�صادية
والم�ؤ�س�سية المحلية النا�شئة.
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تحليل تدفقات المعونة �إلى البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة
الر�سالة الرئي�سية
ت�ساهم الم�ساعدة الإنمائية الر�سمية في ق�سم كبير من الإنفاق العام في
معظم البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة .ومع ذلك ف�إنّ م�ستوى الم�ساعدة
الإنمائية الر�سمية المقدمة �إلى هذه البلدان ما زال منخف�ض ًا وتوزيعه
متفاوت ًا ،فيما تعاني القطاعات الرئي�سية من قبيل الزراعة من نق�ص �شديد
في التمويل ومن عدم ربطها ارتباط ًا كافي ًا بالأهداف الإنمائية.
�إنّ المعونة التي تقدم �إلى البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة هي �أداة رئي�سية تُ�ستخدم
للتخفيف من ت�أثيرات انعدام الأمن الغذائي ولمعالجة الق�ضايا الهيكلية التي ت�سببها.
وكما ُذكر من قبل (انظر ال�صفحة  ،)13تت�سم البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة
باالرتفاع الن�سبي لدرجة اعتمادها على الم�ساعدات الإن�سانية .وفي معظم البلدان التي
تواجه �أزمات ممتدة ،يم َّول جزء كبير من اال�ستثمار في ر�أ�س مال البلد – من قبيل
المدار�س والطرق وال�سكك الحديدية والم�ست�شفيات وتح�سين الأرا�ضي – من المعونة
�أي�ضاً .وفي ما يتعلق بالبلدان التي تواجه �أزمات ممتدة وعددها  18بلد ًا والتي تتوافر
بيانات عنها ،كانت الأموال الخارجية هي م�صدر حوالي  80في المائة من تكوين
ر�أ�س المال الإجمالي في عام  ،2007مما ي�شير �إلى اعتمادها الكبير على المعونة
الخارجية 54.ويبحث هذا الق�سم في اتجاهات �أحجام تدفقات المعونة �إلى البلدان
التي كانت تواجه �أزمات ممتدة خالل الفترة ما بين عامي  2000و 2008واالنعكا�سات
المت�صلة بذلك على �صعيد ال�سيا�سات 55.وتتناق�ض االتجاهات العامة مع البيانات
الم�ستمدة من بلدان �أخرى تنتمي �إلى فئة �أق ّل البلدان نمواً؛ 56وتُ�ستبعد من هذه
الفئة �أفغان�ستان والعراق لأن الزيادة الهائلة في الم�ساعدة الإنمائية المقدمة لهذين
البلدين انطوت على خطر ت�شويه التحليل العام لتدفقات المعونة المقدمة �إلى البلدان
التي تواجه �أزمة ممتدة .فالم�ساعدة الإنمائية الر�سمية التي ُقدمت �إلى العراق مث ًال
لأغرا�ض التنمية زادت �أكثر من � 120ضعف ًا خالل الفترة ما بين عامي  2000و،2008
بحيث ارتفعت من  23مليون دوالر �أمريكي في عام � 2000إلى  2.8مليار دوالر في عام
2008؛ بينما زادت الم�ساعدة الإنمائية الر�سمية التي ُقدمت �إلى �أفغان�ستان لأغرا�ض
التنمية �أكثر من � 50ضعفاً ،حيث ارتفعت من  63مليون دوالر �أمريكي في عام 2000
�إلى  3.5مليار دوالر �أمريكي في عام  .2008وهاتان الزيادتان ترتبطان بالنزاعين وما
يت�صل بهما من �شواغل �أمنية و�أخرى على �صعيد مكافحة الإرهاب في هذين البلدين،
و�إلى حد ما ،في عدد من البلدان الأخرى التي تواجه �أزمات ممتدة.
وقد �شهدت االتجاهات الأخيرة تزايد ًا في تخ�صي�ص الم�ساعدة الإنمائية
والإن�سانية وا�ستهدافها وفق ًا للمعايير الأمنية ،وهي ظاهرة كثير ًا ما تو�صف ب�أنها
ويتم هذا من منطلق �أنّ الأمن �شرط م�سبق للخروج من الأزمات.
"ت�أمين المعونة"ّ .

بيد �أنّ بع�ض المراقبين يخ�شون �أن ي�ؤدي توجيه الم�ساعدة ح�سب المعايير الأمنية
– بد ًال من توجيهها ح�سب معايير الفقر �أو المعايير الإن�سانية – �إلى تخ�صي�ص
ح�صة غير متنا�سبة من الموارد لأ�ش ّد البلدان �أو المناطق ت�أثر ًا بالنزاعات على
ملحة بنف�س القدر ويزيد فيها
ح�ساب الأماكن الأخرى التي توجد فيها احتياجات ّ
احتمال �أن يكون للم�ساعدة ت�أثير �إنمائي �أو �إن�ساني.
■

■ازدياد المعونة الإنمائية والمعونة الإن�سانية ولكن من
ال�ضروري �إيجاد توازن �أف�ضل بينهما

لوحظ على الم�ستوى العالمي ازدياد الم�ساعدة الإنمائية الر�سمية المقدمة لأغرا�ض
التنمية (مع ا�ستبعاد الإعفاء من الديون) وزادت �أي�ض ًا الم�ساعدة الإنمائية الر�سمية
المقدمة للأغرا�ض الإن�سانية بن�سبة قدرها  60في المائة تقريب ًا خالل الفترة ما بين
عامي  2000و( 2008ال�شكل  .)11فقد ارتفعت المعونة الإنمائية من  59.2مليار
دوالر �أمريكي في عام � 2000إلى  95.2مليار دوالر �أمريكي في عام  ،2008بينما
زادت المعونة الإن�سانية من  6.7مليار دوالر �أمريكي في عام � 2000إلى  10.7مليار
دوالر �أمريكي في عام ( 2008ب�أ�سعار عام  2007الثابتة).
57

المعونة الإنمائية

زادت المعونة الإنمائية للبلدان التي تواجه �أزمات ممتدة (با�ستثناء �أفغان�ستان
والعراق) ب�سرعة �أكبر بدرجة طفيفة من المتو�سط العالمي خالل تلك الفترة،
حيث ارتفعت من  5.5مليار دوالر �أمريكي �إلى  11.0مليار دوالر �أمريكي ،مما
يمثل زيادة بن�سبة قدرها  100في المائة خالل الفترة ما بين عامي 2000
و .2008بيد �أنها بد�أت من م�ستويات منخف�ضة جد ًا في عام 5.5( 2000
مليار دوالر �أمريكي) ،حيث كانت تم ّثل ن�سبة قدرها  9في المائة من مجموع
الم�ساعدة الإنمائية ،بينما كانت تمثل بحلول عام  2008ن�سبة قدرها  12في
المائة فقط من مجموع الم�ساعدة الإنمائية الر�سمية .و�إذا �أخذنا في االعتبار
المتو�سط على مدى ال�سنوات  ،2002-2000ف�إنّ معدل ن�صيب الفرد كان �أق ّل
بما يعادل  17.87دوالر ًا �أمريكي ًا من المتو�سط في �أق ّل البلدان نمو ًا البالغ
 28.69دوالر ًا �أمريكي ًا .وبناء على ذلك ،ف�إنّ  14من البلدان التي تواجه �أزمات
ممتدة ح�صلت مع ذلك على قدر �أق ّل من المعونة الإنمائية من حيث ن�صيب
الفرد منها ،مقارنة بالمتو�سط الخا�ص ب�أق ّل البلدان نمو ًا في �آخر فترة جرى
تحليلها (2008-2006؛ ال�شكل .)12
ارتفعت قيمة الم�ساعدة الإن�سانية المقدمة �إلى البلدان التي تواجه �أزمات
ممتدة (با�ستثناء �أفغان�ستان والعراق) باطراد �أ�سفر عن زيادة بمقدار خم�سة
�أ�ضعاف فيها خالل الفترة ما بين عامي  2000و ،2008من  978مليون دوالر
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�أمريكي �إلى  4.8مليار دوالر �أمريكي .وارتفعت بوجه عام ب�شكل ملحوظ �أي�ض ًا
قيمة المعونة الإن�سانية المقدمة �إلى �أفغان�ستان والعراق .ففي حالة �أفغان�ستان،
زادت الم�ساعدة الإن�سانية من  155مليون دوالر �أمريكي في عام � 2000إلى
 802مليون دوالر �أمريكي في عام � .2008أما العراق ،فقد كان يح�صل في عام
 2000على م�ساعدة �إن�سانية قيمتها  141مليون دوالر �أمريكي .وبحلول عام
 2008زادت قيمة هذه الم�ساعدة �أكثر من ال�ضعف حيث بلغت  359مليون دوالر
�أمريكي ،بعدما بلغت ذروتها عند  1.2مليار دوالر �أمريكي في عام .2003
وخالل الفترة نف�سها� ،أ�صبحت الم�ساعدة الإن�سانية مر ّكزة �أكثر ف�أكثر على
البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة؛ فقد زادت ن�سبة الم�ساعدة الإن�سانية العالمية
الكلية التي ُقدمت �إلى البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة بمقدار ثالثة �أ�ضعاف
خالل تلك الفترة ،حيث زادت من  15في المائة �إلى  45في المائة ( 56في
المائة �إذا �أُدرجت �ضمنها �أفغان�ستان والعراق) .وتباين ن�صيب الفرد من
الم�ساعدة الإن�سانية تباين ًا وا�سع ًا بين البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة وعبر
ال�سنين ،كما هو متوقع ،بالنظر �إلى طابع اال�ستجابة لحاالت الطوارئ (ال�شكل
 .)13ولكن ،على خالف الم�ساعدة الإنمائية ،ح�صلت جميع البلدان التي تم ّر
ب�أزمة على قدر �أكبر من المعونة الإن�سانية من حيث ن�صيب الفرد مقارن ًة
بالمتو�سط الخا�ص ب�أق ّل البلدان نمواً.
■

■يت�ضح من التحليل القطاعي لتدفقات المعونة �أن تمويل
القطاعات الحا�سمة بالن�سبة �إلى الأمن الغذائي غير ٍ
كاف

ير ّكز هذا التحليل لتدفقات المعونة �إلى القطاعات المختلفة على الزراعة
والتعليم ،وهما قطاعان حا�سما الأهمية بوجه خا�ص بالن�سبة �إلى الأمن
الغذائي .والم�ؤ�سف في الأمر �أنّ طريقة ترتيب البيانات الخا�صة بالم�ساعدة
مف�صل �أكثر لأنواع البرمجة التي
الإنمائية الر�سمية تحول دون �إجراء تحليل ّ
28
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يبدو �أنها الأكثر مالءمة للأزمات الممتدة ،من قبيل تقديم الم�ساعدة لتعزيز
�سبل المعي�شة �أو للرعاية االجتماعية.
وا�ستناد ًا �إلى االلتزامات المتعلقة بالم�ساعدة الإنمائية الر�سمية للفترة
 ،2008-2005تٌك َّر�س للزراعة ن�سبة ال تتجاوز  3.1في المائة من الم�ساعدة
الإنمائية الر�سمية المقدمة للأغرا�ض الإنمائية التي ح�صلت عليها البلدان
التي تواجه �أزمات ممتدة (ال�شكل  ،)14وذلك مقارن ًة بمتو�سط قدره  5.8في
المائة في حالة �أق ّل البلدان نمواً .ومع ذلك ،ف�إنّ قطاع الزراعة هو م�صدر
ن�سبة تق ّدر في المتو�سط بما يبلغ  32في المائة من الناتج المحلي الإجمالي
للبلدان التي تواجه �أزمات ممتدة وتعمل فيه في المتو�سط ن�سبة قدرها 62
في المائة من �سكان تلك البلدان (انظر الجدول  2في الملحق) ،علم ًا �أنّ
الن�سب م�شابهة في حالة مجموعة �أقل البلدان نمواً .وتب ِّين درا�سات الحاالت
المعرو�ضة في هذا التقرير (انظر ،على وجه الخ�صو�ص ،ال�صفحات )21-18
�أهمية �سبل المعي�شة الزراعية والريفية بالن�سبة �إلى الفئات الأ�شد ت�ضرر ًا
بالأزمات الممتدة.
كذلك ،ف�إنّ الن�سبة المئوية للم�ساعدة الإنمائية الر�سمية المقدمة
للأغرا�ض الإنمائية والتي تخ�ص�ص للتعليم منخف�ضة جد ًا في البلدان التي
تواجه �أزمات ممتدة ( 3.8في المائة ،مقارنة بمتو�سط قدره  9.6في المائة
في حالة �أق ّل البلدان نمواً) ،بينما يح�صل التعليم الأ�سا�سي (�أي التعليم
االبتدائي) على ن�سبة ال تتجاوز  1.6في المائة ،مقارن ًة بمتو�سط قدره 3.5
في المائة في حالة �أق ّل البلدان نمواً.
والبلدان االثنان والع�شرون التي تواجه �أزمات ممتدة ،با�ستثناء ثالثة منها
(�أنغوال و�إريتريا وغينيا) ،تح�صل جميعها على ن�سبة مئوية من الم�ساعدة
الإنمائية الر�سمية المقدمة للأغرا�ض الإنمائية المخ�ص�صة للتعليم الأ�سا�سي
�أق ّل من المتو�سط الخا�ص ب�أق ّل البلدان نمو ًا (ال�شكل  .)15ومع ذلك،
وبالنظر �إلى انخفا�ض م�ستوى ن�صيب الفرد من الم�ساعدة الإنمائية الر�سمية
التي تح�صل عليها هذه البلدان الثالثة ،ف�إنّ تدفقات المعونة المخ�ص�صة
للتعليم الأ�سا�سي تظ ّل منخف�ضة جد ًا حتى في هذه الحالة.
ومع ذلك ،ف�إنّ التعليم حيوي لتحقيق الأمن الغذائي في الأجل الطويل.
وهناك �أدلة وافرة على �أن اال�ستثمار في التعليم ،ال �سيما التعليم الأ�سا�سي،
ي�ساهم في الحد من الجوع ونق�ص التغذية من خالل زيادته لإنتاجية �أ�صحاب
الحيازات ال�صغيرة ومزارعي الكفاف .ويرتبط انخفا�ض م�ستويات التح�صيل
العلمي في المدر�سة بارتفاع م�ستويات نق�ص التغذية 58.فبح�سب ا�ستق�صاء
�أُجري لح�ساب البنك الدولي ،تكون �إنتاجية المزارع الذي تلقّى تعليم ًا ابتدائي ًا
لمدة �أربع �سنوات �أكبر ،في المتو�سط ،بن�سبة تكاد ت�صل �إلى  9في المائة من
59
ال ُمزارع الذي لم يتلقَّ �أي تعليم.
■

■ما زالت المعونة الغذائية هي �أف�ضل ا�ستجابة
�إن�سانية مدعومة ،ال �سيما في البلدان التي تواجه
60
�أزمات ممتدة

كما هو الحال في ما يتعلق بالم�ساعدة الإنمائية الر�سمية المقدمة للأغرا�ض
الإنمائية ،ح�صلت الزراعة على ن�سبة �صغيرة من الم�ساعدة الإن�سانية الإجمالية
( 3في المائة من مجموع االلتزامات المتعهد بها عالمي ًا في عام  ،2009ون�سبة
قدرها  4في المائة في البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة) .وح�صل التعليم
على ن�سبة ال تتجاوز  2في المائة من الم�ساعدة الإنمائية الر�سمية المقدمة
للأغرا�ض الإن�سانية.
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الموحد"

ويب ِّين تخ�صي�ص الم�ساعدة الإن�سانية من خالل "عملية النداء
الأولوية المو�ضوعة حالي ًا للمعونة الغذائية مقارن ًة ب�أ�شكال الم�ساعدة الأخرى
61
على الم�ستوى العالمي وفي البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة.
والمعونة الغذائية هي �أف�ضل قطاعات المعونة الإن�سانية تموي ًال حيث
ُ
ح�صلت في المتو�سط على ن�سبة قدرها  96في المائة من التمويل الذي طلب
عالمي ًا من خالل "عملية النداء الموحد" في الفترة ما بين عامي 2000
و 62.2008وكانت حال البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة �أ�سو�أ ب�شكل كفيف،
حيث ح�صلت على  84في المائة من التمويل المطلوب من �أجل المعونة
الغذائية خالل الفترة نف�سها (ال�شكل  .)16وفي المتو�سط ،كانت حال قطاع
الزراعة �أ�سو�أ من قطاع المعونة الغذائية ،حيث ح�صل في المتو�سط على
ن�سبة ال تتجاوز  44في المائة من الأموال التي ُطلبت عالمي ًا وعلى ن�سبة
قدرها  45في المائة في البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة في الفترة ما بين
عامي  2000و .2008وح�صل �أي�ض ًا التعليم وغيره من القطاعات الأ�سا�سية
من قبيل المياه وال�صرف ال�صحي على ن�سبة ال تتع ّدى  50في المائة من
االحتياجات المقدرة.
■

■تدفقات المعونة :ما الذي تعنيه بالن�سبة �إلى الأمن
الغذائي في البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة؟

ينبغي �إعادة النظر في الم�ستوى المنخف�ض الحالي للم�ساعدة الإنمائية الر�سمية
المقدمة �إلى البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة ،ذلك �أنّ معظمها ما زال يعتمد
على المعونة الخارجية لتمويل ق�سم كبير من ا�ستثماراته العامة ل�صالح الفقراء.

وفي الوقت نف�سه ،ينبغي �إدماج الم�ساعدة الإن�سانية – التي زادت ب�سرعة
وكانت م�صدر ًا رئي�سي ًا للمعونة على مدى فترات زمنية طويلة – مع الم�ساعدة
الإنمائية �ضمن �إطار طويل الأجل لل�سيا�سات والتخطيط .و�سيتط ّلب هذا �إعادة
التفكير �إلى حد كبير في طرق تقديم الم�ساعدة �إلى هذه البلدان.
وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي ،من ال�صعب تتبع اال�ستثمارات المخ�ص�صة
للحد من انعدام الأمن الغذائي با�ستخدام مجموعات البيانات الموجودة ،ومن
الم�ستحيل تقريب ًا تحديد المبادرات الرئي�سية من قبيل تعزيز �سبل المعي�شة
وحمايتها والرعاية االجتماعية .ويح ّد هذا من القدرة على �إ�صدار قرارات
ب�ش�أن ال�سيا�سات من �ش�أنها �أن ت�ساهم في الح ّد من انعدام الأمن الغذائي.
وبالرغم من هذه المعوقات ،يو ّفر تحليل قطاعي لتدفقات المعونة عدد ًا
من الم�ؤ�شرات .و�إنّ المعونة الإنمائية والمعونة الإن�سانية على حد �سواء
المقدمة �إلى الزراعة في البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة هي �أق ّل من
المتو�سط الخا�ص ب�أق ّل البلدان نمواً ،رغم �أهمية هذه اال�ستثمارات لإعادة
بناء �سبل المعي�شة وتعزيزها .وكذلك التمويل المخ�ص�ص للتعليم الأ�سا�سي
�أق ّل من المطلوب قيا�س ًا بدوره الأ�سا�سي في تعزيز الأمن الغذائي في
الأجل الطويل .ولذا ي�صبح تحقيق زيادات طويلة الأجل في الأمن الغذائي
مهدداً .وفي الوقت نف�سه ،تح�صل المعونة الغذائية على دعم �أقرب �إلى
االحتياجات الفعلية .والمعونة الغذائية �أ�سا�سية للحفاظ على الأرواح ولحماية
�سبل المعي�شة في البلدان التي تمر ب�أزمة ،ويجب �أن ي�ستمر الدعم لها من
الجهات المانحة ،ولكن ال ب ّد من اتخاذ �إجراءات للتوعية على �أوجه النق�ص
في التمويل للمجاالت الأخرى التي يمكن �أن ت�ساعد هذه البلدان على �إر�ساء
الأ�س�س الالزمة للأمن الغذائي الطويل الأجل.

 

  

 






























حالة انعدام ا لأمن الغذائي في العالم 2010

31

اال�ستجابات الوطنية والدولية للأزمات الممتدة

تقديم الم�ساعدة الغذائية الإن�سانية في ظ ّل الأزمات الممتدة
الر�سالة الرئي�سية
�إن الم�ساعدة الغذائية الإن�سانية ال تنقذ الأرواح فح�سب في حاالت الأزمات
الممتدة ،بل هي �أي�ض ًا ا�ستثمار في الأمن الغذائي الطويل الأجل وفي
التنمية الم�ستقبلية.
�إن الم�ساعدة الغذائية الإن�سانية �سمة هامة من �سمات البيئات التي تعاني من
�أزمة ممتدة .فهي تنقذ الأرواح وت�ساعد على معالجة حالة ال�شح �أو الحرمان
التي تكمن وراء الكثير من الأزمات الممتدة .والم�ساعدة الغذائية الإن�سانية
هي �أي�ض ًا ا�ستثمار في م�ستقبل البلد .والدعم الغذائي الذي يقدم في حاالت
الطوارئ وي�صون التغذية و�سبل المعي�شة وي�ساند التعليم يوفر �أ�سا�س ًا قوي ًا للأمن
الغذائي في الأجل الأطول ويمثل ا�ستثمار ًا يمكن �أن يكون حا�سم الأهمية في
التنمية م�ستقبالً .بيد �أنه ينبغي عدم التهوين من �ش�أن التحديات الت�شغيلية
وال�سيا�سية الكثيرة التي ينطوي عليها العمل في ظ ّل الأزمات الممتدة.
■

■االنتقال من المعونة الغذائية �إلى الم�ساعدة الغذائية:
تح ُّول ا�ستراتيجي

توجه ،عام ًا بعد �آخر� ،أكبر ح�صة من االلتزامات المتعهد بها ا�ستجابة لنداءات
َّ
ّ
الأمم المتحدة في حاالت الطوارئ على نطاق العالم ككل �إلى الم�ساعدة
الغذائية ،التي ت�شمل تقديم معونة غذائية عين ّية ،وم�ساهمات نقدية ل�شراء
المواد الغذائية المحلي والإقليمي ،وق�سائم �صرف غذائية وم�ساعدة نقدية تو َّفر
ب�شكل مبا�شر �إلى الم�ستفيدين 63.فعلى �سبيل المثال ،كانت ن�سبة قدرها  44في
المائة من النداء الإن�ساني الذي ُوجه للمرة الأولى في عام  2009مطلوبة من
�أجل البرامج الغذائية والبرامج القائمة على توفير الأغذية ( 3.1مليار دوالر
�أمريكي من مجموع المبلغ المطلوب وقدره  7مليارات دوالر �أمريكي).
ولطالما كان المراقبون يخ�شون �أن تق ِّو�ض المعونة الإن�سانية – ال �سيما
المعونة الغذائية التي يطول �أمدها – االقت�صاديات المحلية و�أن تلحق ال�ضرر
بالإنتاج الزراعي المحلي .وقد �شهدت ال�سنوات الأخيرة تح ّو ًال ملحوظ ًا بعيد ًا
عن واردات المعونة الغذائية �إلى �أ�ساليب توريد �أكثر ا�ستدامة وتوجه ًا نحو
التنمية .فالم�ساعدة الغذائية التي تقدَّم في حاالت الأزمات لم تعد تقت�صر
على تقديم المعونة الغذائية؛ وهناك �أدوات جديدة متاحة لبرنامج الأغذية
العالمي وللوكاالت الأخرى التي تعمل في بيئات تم ّر ب�أزمات الممتدة .ففي
البلدان �أو المناطق التي تعمل فيها الأ�سواق ب�شكل �سيء ،قد تعني الم�ساعدة
الغذائية توفير الغذاء مبا�شر ًة للأ�سر ،باعتباره �أب�سط �شكل �أ�سا�سي من �أ�شكال
�شبكة الأمان .وحيثما وجدت الأ�سواق و�أي�ض ًا البنية الأ�سا�سية للتوزيع ،ف�إنها
قد تعني توفير موارد نقدية �أو ق�سائم �صرف ،مما يم ِّكن الم�ستفيدين من
�شراء �أ�صناف غذائية من متاجر مختارة مبا�شر ًة .وقد �أتاحت �إمكانية تكييف
32
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التدخالت مع كل �سياق من ال�سياقات القيام بتدخالت �أكثر مراعاة للظروف
المحلية ومحددة بح�سب كل �سياق ،كما �أنها �ساعدت على التخفيف من القلق
ب�ش�أن الت�أثيرات المثبطة المحتملة للم�ساعدة التي يطول �أمدها.
وتقوم حالي ًا �أكبر وكالة لتقديم الم�ساعدة الغذائية ،وهي برنامج الأغذية
العالمي ،ب�شراء كمية من الأغذية التي تعمد من ّثم �إلى توزيعها �أكبر من
الكمية التي تح�صل عليها على �شكل م�ساهمات عين ّية .وفي عام ،2009
ا�شترى برنامج الأغذية العالمي ن�سبة قدرها  80في المائة من م�شترياته من
بلدان نامية ،و�شمل ذلك  12بلد ًا من البلدان االثنين والع�شرين التي تواجه
�أزمات ممتدة والتي يتناولها هذا التقرير .وعدّل البرنامج �أي�ض ًا طريقة �شرائه
للأغذية لكي يعالج الأ�سباب الجذرية للجوع على نحو ف ّعال �أكثر :فمبادرة
"ال�شراء من �أجل التقدم" ،التي بد�أت في عام  ،2008تهدف �إلى تح�سين
�إمكانية و�صول �أ�صحاب الحيازات ال�صغيرة والمزارعين ذوي الدخل المنخف�ض
�إلى الأ�سواق حيث ي�ستطيعون �أن يبيعوا �إنتاجهم من الخ�ضر والفاكهة ب�أ�سعار
تناف�سية .وفي ليبريا مثالً ،ت�شمل هذه المبادرة ُ 5 600مزارع ومن المتوقع
تح�سن �صالتهم بالأ�سواق و�أن تبني القدرة الوطنية في مجاالت الإنتاج
�أن ِّ
الزراعي وت�صنيعه وت�سويقه .وثمانية من البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة هي
من البلدان الرائدة في هذه المبادرة ،ومن بينها �أفغان�ستان وجمهورية الكونغو
الديمقراطية و�سيراليون وال�سودان.
■

■الم�ساعدة الغذائية ا لإن�سانية كا�ستثمار في
م�ستقبل البلد

حينما تبلغ الأزمة �أوجها ،تكون �شبكات الأمان التي تمثلها الم�ساعدة الغذائية –
والتي ت�شمل عمليات تحويل الغذاء �أو النقد العامة والموجهة ،وبرامج تغذية الأم
والطفل وتقديم الوجبات المدر�سية – بمثابة تدخالت تنقذ الأرواح وكثير ًا ما تكون
ممولة من مجموعة موارد مخ�ص�صة تحديد ًا للأغرا�ض الإن�سانية .ومع ذلك ف�إنّ
هذه الأن�شطة ت�ساعد �أي�ض ًا على الحفاظ على الأ�صول الب�شرية التي تعتبر دعامة
�أ�سا�سية ال�ستقرار البلد و�أمنه الغذائي ونموه في الم�ستقبل.
فالم�ساعدة الغذائية التي تقدَّم من �أجل �صون تغذية الأمهات والأطفال
ال�صغار ،على �سبيل المثال ،هي �أ�سا�س متين للتنمية الأطول �أجالً؛ فح�صول
الأطفال ال�صغار على تغذية غير كافية لمدة ب�ضعة �أ�شهر فقط يمكن �أن تكون له
ت�أثيرات �سلبية ال رجوع عنها مدى العمر على ال�صحة والتعليم والإنتاجية (انظر
الإطار  .)6وتتراوح تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الذي ُيفقد ب�سبب �سوء
التغذية بين � 2أو  3في المائة في العديد من البلدان 64و 11في المائة في بع�ض
65
بلدان �أمريكا الو�سطى.
لقد �أثبتت الوجبات المدر�سية فعاليتها في حماية الأ�شخا�ص المعر�ضين لنق�ص
التغذية ،مع توفيرها منافع من حيث التغذية والتعليم والتكاف�ؤ بين الجن�سين� ،إلى
جانب طائفة وا�سعة من المزايا االجتماعية واالقت�صادية 66.ففي حاالت الطوارئ
�أو الأزمات الممتدة ،ت�شجع التغذية المدر�سية الأطفال على االلتحاق بالمدار�س
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الإطار 6

التغذية في البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة
�إنّ التغذية الوافية �أ�سا�سية للنمو وللتمتع ب�صحة جيدة وللنمو الج�سدي
والإدراكي ،وتتطلب نظام ًا غذائي ًا منوع ًا ي�شمل الأغذية الأ�سا�سية والخ�ضر
والفاكهة والأغذية ذات الم�صدر الحيواني والأغذية المق ّواة 1.وال تت�أثر
التغذية بتوافر الغذاء و�إمكانية الح�صول عليه فح�سب ،بل �أي�ض ًا بالمر�ض
والنظافة – بما في ذلك �إمكانية الح�صول على مياه �شرب م�أمونة –
وبتوافر خدمات ال�صحة الوقائية.
وتت�سم البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة بوجود م�ستويات مرتفعة �أو
مرتفعة جد ًا من نق�ص التغذية لديها وبوجود م�ستويات مرتفعة ب�شكل
متكرر من �سوء التغذية الحاد (الهزال �أو انخفا�ض الوزن مقابل الطول).
وهذه الأمور تحد من تنمية الأفراد والمجتمعات :فنق�ص التغذية يودي
بحياة المرء (�إذ ي�ساهم في ثلث وفيات الأطفال التي تحدث �سنوي ًا على
نطاق العالم وقدرها  8.8مليون حالة وفاة )2وي�ؤدي �إلى زيادة اعتالل
ال�صحة .والأطفال الذين يعانون من التقزّم (�أي الذين يكون طولهم �أق ّل
من الطول المنا�سب لأعمارهم ب�سبب عدم كفاية التغذية التي يح�صلون
المرجح �إلى حد كبير �أن يبلغوا �إمكاناتهم التعليمية
عليها) من غير
ّ
والإنتاجية الكاملة عند بلوغهم �سنتين من العمر .وفي  18من البلدان
االثنين والع�شرين التي تواجه �أزمات ممتدة ،يتجاوز معدل انت�شار التقزُّم
متو�سط المعدل الموجود في البلدان النامية وقدره  34في المائة 3.وهذا
ي�ؤثر على ك ّل من الأفراد وعلى م�ستقبل بلدانهم في المدى الطويل من
4
حيث االنتعا�ش والتنمية.
ويتع ّين اتخاذ مجموعة من الإجراءات للوقاية من نق�ص التغذية في
ظ ّل الأزمات الممتدة وعالجه� .إذ يتط ّلب الأمر �إجراءات طارئة لتلبية
االحتياجات التغذوية الفورية ،بينما تكون التدخالت التي تعيد الأمن
الغذائي هي الأ�سا�س لتح�سين التغذية في الأجل الطويل .ويتع ّين �أي�ض ًا
والبقاء فيها عبر توفير الغذاء للأ�سرة ب�شرط انتظام الأطفال في الدرا�سة� .أما
في حقبة ما بعد الأزمة �أو في حالة االنتعا�ش ،يمكن �أن تنه�ض برامج التغذية
ت�شجع على عودة النازحين داخلي ًا والالجئين
المدر�سية بالنظام التعليمي و�أن ّ
ّ
وذلك ب�إ�شارتها �إلى �أن الخدمات الأ�سا�سية تعمل و�إلى �أنّ عودة كل �إلى دياره باتت
م�أمونة .وت�شمل �أي�ض ًا �شبكات الأمان الخا�صة بالم�ساعدات الغذائية �أن�شطة �إنتاج
من قبيل تقديم الغذاء – �أو الموارد النقدية – مقابل العمل من �أجل �إعادة ت�أهيل
الأ�صول المجتمعية ،والحفاظ على �سبل المعي�شة ،وزيادة قدرة الأ�سر على ال�صمود.
وفي هايتي ،تُ�ستخدم برامج تقديم الغذاء والموارد النقدية مقابل العمل لتلبية
االحتياجات الفورية لل�سكان الذين يعانون من انعدام �أمنهم الغذائي مع دعم �إعادة
بناء الأ�صول المجتمعية االقت�صادية واالجتماعية الحيوية التي �ست�ؤدي �إلى زيادة
قدرة الأ�سر على ال�صمود في مواجهة الكوارث (انظر الإطار .)7
■

■الأن�شطة الإن�سانية في "الفجوة الفا�صلة" بين
الإغاثة والتنمية

ت�ضطلع الوكاالت التي تقدم الم�ساعدة الغذائية الإن�سانية بدور هام :فال�سكان
المت�ضررون من الأزمة يحتاجون �إلى الخدمات الأ�سا�سية و�إلى الفر�ص المعي�شية

اتخاذ �إجراء لتحقيق اال�ستقرار في اال�ستهالك الغذائي والمتناول من
المغذيات ولتح�سينهما .وقد يكون �أف�ضل �سبيل لتحقيق ذلك في المدى
الق�صير هو توزيع الأغذية المر ّكبة لتلبية االحتياجات التغذوية لفئات
م�ستهدفة مع ّينة ،من قبيل الأطفال ال�صغار المعر�ضين لخطر نق�ص
التغذية والأ�سر التي يتع ّذر عليها طهي طعام ب�سبب نزوحها �أو افتقارها �إلى
5
وقود للطهي.
و�إنّ الوقاية من نق�ص التغذية (التقزُّم) لدى الأطفال وهم �أج ّنة وحتى
بلوغهم �سنتين من العمر ،ال تق ّل �أهمية عن عالج الهزال .ومن ّثم ،يجب
�إعطاء الأولوية لي�س لعالج �سوء التغذية الحاد فح�سب ،بل �أي�ض ًا للوقاية
من نق�ص التغذية لدى الأطفال ال�صغار وذلك عبر تح�سين المتناول من
المغذيات لدى الأطفال �أنف�سهم وكذلك لدى �أمهاتهم في مرحلتي الحمل
والر�ضاعة .وهذا يعني من الناحية العملية توجيه هذه التدخالت الغذائية
نحو الن�ساء الحوامل والن�ساء المر�ضعات والأطفال الذين تتراوح �أعمارهم بين
� 6أ�شهر و� 24شهراً ،والأطفال الذين يعانون من هزال متو�سط �أو �شديد.
1

انظر ،على �سبيل المثالM. Golden. 2009. Proposed nutrient requirements of moderately ،
malnourished populations of children. Food and Nutrition Bulletin, 30: S267–S343; and S. De
Pee and M.W. Bloem. 2009. Current and potential role of specially formulated foods and food
supplements for preventing malnutrition among 6–23 month-old children and for treating
moderate malnutrition among 6–59 month-old children. Food and Nutrition Bulletin, 30:
S434–S463.
2
R.E. Black, L.H. Allen, Z.A Bhutta, L.E. Caulfield, M. de Onis, M. Ezzati, C. Mathers and J.
Rivera. 2008. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health
consequences. Lancet, 371: 243–260; UNICEF. 2009. The State of the World’s Children 2009.
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Maternal and child undernutrition: consequences for adult health and human capital. Lancet,
371: 340–357.
5
انظر ،على �سبيل المثالS. De Pee, J. van Hees, E. Heines, F. Graciano, T. van den Briel, P. ،
Acharya and M.W. Bloem. 2008. Ten minutes to learn about nutrition programming. Sight and
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التي توفرها تلك الخدمات .وكثير ًا ما تكون قدرة الدول على تلبية هذه
االحتياجات معدومةً ،وال تكون لدى الدول في بع�ض الحاالت الرغبة في تلبية
تلك االحتياجات.
وكثير ًا ما ال توجد مبادرات �إنمائية من �أجل اال�ستثمار في الحد من الفقر
وفي فر�ص العمل �أثناء الأزمات الممتدة� ،أو �أنّ تلك المبادرات تجري ببطء
�شديد� ،أو ال تكون موجهة توجيه ًا كافي ًا �إلى الأ�ش ّد فقر ًا و�إلى الجياع .ويمكن �أن
تبد�أ الم�ساعدة الغذائية الإن�سانية في تي�سير االنتقال نحو التنمية ،مما ي�ساعد
على الحد من عوامل المخاطرة الكامنة ،ويبني القدرة على ال�صمود ،ويو ّفر
�أ�سا�س ًا للرعاية االجتماعية الوطنية في نهاية المطاف .ولكنّ هذه الم�ساعدة
لي�ست بدي ًال عن �أ�شكال �أخرى من التدخل الدولي الفعال في حالة الأزمات،
ومن بين هذه الأ�شكال توفير بدائل للم�ساعدة الإن�سانية .وعالوة على ذلك ،ال
ُيعتبر �أي تدخل دولي بدي ًال عن وجود حكومة وطنية فعالة وخا�ضعة للم�ساءلة
وال عن وجود نظم للرعاية االجتماعية.
وكون الم�ساعدة الغذائية الإن�سانية يمكن �أن تكون �أ�سا�س ًا للتنمية ال
يعني �أنها م�س�ؤولة بمفردها عن الأهداف والمبادئ الإنمائية .فالت�صرف
وفق ًا للمبادئ الإن�سانية ،التي ت�شدد على اال�ستقاللية والحياد من �أجل تلبية
احتياجات الأفراد الحادة في الوقت المنا�سب وبطريقة غير منحازة ،ال
حالة انعدام ا لأمن الغذائي في العالم 2010
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الإطار 7

ا�ستخدام الم�ساعدة الغذائية الإن�سانية لزيادة قدرة الأ�سر على ال�صمود في مواجهة الكوارث في هايتي
تم ّر هايتي ب�أزمة معقدة الممتدة ب�سبب العنف في المدن والكوارث الطبيعية
المتكررة وت�أثير الأزمة االقت�صادية العالمية .وقد ح�صلت على م�ساعدة
غذائية طارئة في �أعقاب �أعمال ال�شغب ذات ال�صلة بارتفاع �أ�سعار المواد
الغذائية التي حدثت في �أبريل/ني�سان  ،2008وثالثة �أعا�صير متتالية،
وعا�صفة ا�ستوائية في �أغ�سط�س�/آب و�سبتمبر�/أيلول  ،2008وزلزال في
يناير/كانون الثاني .2010
ال�سبل ال�ستخدام الجهد
وكان ال ب ّد من وجود ت�ص ّور جديد ب�ش�أن �أف�ضل ُ
الإن�ساني الوا�سع النطاق لدعم االنتعا�ش والأمن الغذائي الأطول �أجالً ،وهو
ما كان يعني بناء القدرة على ال�صمود في مواجهة الكوارث التي تحدث
يتنا�سب دائم ًا مع العمل من خالل الدولة �أو الم�ؤ�س�سات المحلية ،ومن خالل
بناء قدراتها .وبالنظر �إلى �أنّ الدول التي تواجه �أزمات ممتدة ال تكون لديها
عادة القدرة الكافية على تلبية احتياجات النا�س ،وقد تت�سبب ربما ب�إطالة
الأزمة التي ت�ؤدي �إلى هذه االحتياجات ،فلي�س بالإمكان االعتماد على هياكل
الدولة لتي�سير �أو توجيه الم�ساعدة التي تنقذ الأرواح و�/أو للو�صول بطريقة
غير منحازة �إلى المحتاجين .وقد تدعم اال�ستثمارات الإن�سانية في بع�ض
الحاالت م�ؤ�س�سات الدولة ولكنها قد ال تكون �أي�ض ًا هي الحل الأمثل لبناء
القدرات على المدى الأطول .وقد ال ي�ؤدي هذا بال�ضرورة �إلى نتيجة عك�سية
بالن�سبة �إلى الدولة؛ بل على العك�س من ذلك ،من ال�ضروري الحفاظ على
ت�ص ّور جميع الأطراف لحياد الوكاالت الإن�سانية لكي تتمكن هذه الوكاالت
�أي�ض ًا من العمل مع الدول ومع المجتمعات المت�ضررة في مرحلة ما بعد
انتهاء الأزمة باعتبارها و�سيط ًا �إنمائي ًا له م�صداقية ومو�ضع ثقة.
ويمكن �أي�ض ًا �أن ت�ساهم الم�ساعدة الغذائية الإن�سانية في �إر�ساء الأ�سا�س
للأمن الغذائي وللتنمية في الم�ستقبل عبر تح�سين الت�أهّ ب للكوارث والحد
من المخاطر ،بالإ�ضافة �إلى �صون التغذية والتعليم و�سبل المعي�شة .وحيثما
كانت الأزمة الممتدة ناجمة عن كوارث طبيعية متكررة� ،أو في حال تفاقمت
بفعل كوارث من هذا النوع ،تم ّثل الم�ساعدة الغذائية الإن�سانية فر�صة
للمبا�شرة باتخاذ تدابير من هذا القبيل .وقد ا�ستند جزئي ًا و�ضع برنامج
�إثيوبيا ال�شهير ل�شبكات الأمان المنتجة – الذي ي�ستفيد منه نحو 7.3
مليون �شخ�ص من �سكان الريف من خالل تحويالت للغذاء �أو للموارد
النقدية للم�ساعدة على مواجهة فترات العجز الغذائي مع توليد �أ�صول
مجتمعية – �إلى عقود من الخبرة في الت�صدي للكوارث الفردية وللمجاعات
من خالل الم�ساعدة الغذائية الإن�سانية .ويجمع البرنامج بين فهم وكاالت
الأغذية الإن�سانية للتع ُّر�ض لنق�ص الأغذية ومكونات �أخرى كثيرة من بينها
الدرو�س الم�ستفادة من المخططات المجتمعية الناجحة لتنمية الأ�صول من
قبيل برنامج  ،MERETوهو برنامج حكومي يحظى بم�ساندة برنامج الأغذية
العالمي ويدعم الإدارة الم�ستدامة للأرا�ضي والمياه وزيادة الإنتاجية في
المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام �أمنها الغذائي .وبرنامج �شبكات
الأمان المنتجة هو �أي�ض ًا مثال على قدرة البلدان الخارجة من �أزمات ممتدة
على و�ضع برامج للم�ساعدة الطويلة الأجل خا�صة بالفئات المعر�ضة لنق�ص
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م�ستقبالً .وانتقل التركيز الأولي على عمليات التوزيع العامة للأغذية نحو
تحويالت موجهة بدرجة �أكبر مع انح�سار االحتياجات الحادة .و�شملت
التغيرات التو�سع في برامج الوجبات المدر�سية والتغذية في المناطق
المت�ضررة .وبد�أت الوكاالت� ،آخذة في الح�سبان تع ُّر�ض النا�س ل�صدمات
مفاجئة في الم�ستقبل ،ت�شدد على برامج العمل ،المدعومة من خالل
تقديم الغذاء والموارد النقدية مقابل العمل ،لم�ساعدة الأ�سر ال�ضعيفة على
االنتعا�ش وبناء الأ�صول المجتمعية والأ�سرية التي من �ش�أنها �أن تقلل من
مخاطر الكوارث في الم�ستقبل و�أن تزيد من قدرة الأ�سر على ال�صمود.

الأغذية ا�ستناد ًا �إلى التجربة في مجال �شبكات الأمان الخا�صة بالم�ساعدة
الغذائية الإن�سانية.
وفي الحاالت التي تكون فيها قدرة الدولة �ضعيفة جد ًا �أو حيثما كانت
�أ�شكال العنف واالنتهاكات للحقوق ت�ؤدي �إلى �إطالة الأزمة ،تكون �إمكانية
ت�سليم مقاليد الأمور �إلى دولة م�س�ؤولة وم�ستجيبة �إمكانية بعيدة المنال،
ولكنّ الم�ساعدة نف�سها من �ش�أنها �أن تحمي الأ�صول الب�شرية والمجتمعية
و�أن تج ّنبها مزيد ًا من ال�ضرر والخ�سارة .ولقد كان هذا هو الحال ل�سنوات
ع ّدة في جنوب ال�سودان ،حيث �أدى النزاع وما رافقه من انتهاكات لحقوق
الإن�سان �إلى مجاعات لقي فيها عدد كبير من المدنيين حتفهم .ووكانت
حدود ما يمكن �أن تحققه الم�ساعدة الغذائية الإن�سانية وا�ضحة ما لم يو�ضع
ح ّد للأ�سباب الكامنة وراء الجوع (مثل النزاع واالنتهاكات للحقوق التي �أدت
�إلى المجاعة في عام  1988والتي �أودت بحياة � 250 000شخ�ص) 67.وكان
الموحد" الذي تم التو�صل �إليه في عام  2005بداية فترة
"اتفاق ال�سالم
ّ
�أ�صبح فيها ت�ص ّور االنتقال �إلى الم�ساعدة الغذائية الإن�سانية التي تدعم
االنتعا�ش بطريقة �أجدى �أمر ًا ممكناً .وفي تلك المرحلة� ،ساعدت عمليات
توزيع الأغذية على تلبية االحتياجات الأ�سا�سية الفورية مع م�ساهمتها في
الوقت نف�سه في بناء ثقة المجتمعات المحلية بخ�صو�ص عملية ال�سالم .وكان
العائدون ،على وجه الخ�صو�ص ،هم الم�ستفيدين من الم�ساعدة الغذائية
وذلك لم ّد يد العون لهم خالل الأ�شهر الالزمة �إلى �أن يتمكنوا من اال�ستقرار
مرة �أخرى ومن جني محا�صيل من مزارعهم .وقد خل�صت درا�سة �أُجريت
م�ؤخر ًا في ال�سودان �إلى �أنّ احتياجات العائدين �إلى الم�ساعدة الغذائية عند
و�صولهم كانت تبلغ حدها الأق�صى ،و�أنّ توفير هذه الم�ساعدة كان له �أحد
68
�أهم الت�أثيرات الإيجابية على �إعادة �إدماجهم وعلى انتعا�شهم.
■

■التحديات والمخاطر بالن�سبة �إلى الم�ساعدة الغذائية في
ّ
ظل الأزمات الممتدة

تنطوي الأزمات الممتدة على تحديات ومخاطر كثيرة يجب �أن تديرها الوكاالت
بفعالية �إذا ما �أريد للم�ساعدة الغذائية الإن�سانية �أن تحقق هدفها المتمثل في
�إنقاذ الأرواح و�أن توفر �أي�ض ًا �أ�سا�س ًا متين ًا للأمن الغذائي في الأجل الأطول.
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الحفاظ على م�ساحة �إن�سانية

تواجه الآن الجهات الإن�سانية الفاعلة في كثير من الحاالت التي ت�شهد الآن
الملحة – وهي تلبية
�أزمات ممتدة ت�ضارب ًا بين خدمة ال�ضرورة الإن�سانية ّ
حاجة النا�س الفورية �إلى الغذاء – والتقيد بالمبادئ الإن�سانية الأ�سا�سية
المتمثلة في الحياد وعدم االنحياز واال�ستقاللية .وقد تحيد الوكاالت عن
المبد�أ لكي تتمكن من الو�صول �إلى ال�سكان ال�ضعفاء ولكي تحافظ على
قدرتها على الو�صول �إليهم .فعلى �سبيل المثالَّ ،ن�سق برنامج الأغذية
العالمي عملياته في �شمال �سري النكا في الفترة  2009-2006مع ال�سلطات
الع�سكرية في البالد ،وهو �أمر كان ال ب ّد منه لتي�سير �إي�صال كميات كبيرة
من الإمدادات الغذائية �إلى �شمال البالد .بيد �أنّ هذا نال �أي�ض ًا من ت�صور
الجهد الإن�ساني الذي يقوم به برنامج الأغذية العالمي على �أنه جهد
محايد �أو م�ستقل تمام ًا ،وهذا الو�ضع قد يع ِّقد العالقات في الم�ستقبل مع
المجتمعات المحلية في �شمال منطقة التاميل.
وتم ّثل الحاجة �إلى الموازنة بين الأولويات المتعار�ضة من �أجل �إيجاد
"م�ساحة �إن�سانية" والحفاظ عليها خا�صية ثابتة من خ�صائ�ص عمليات
الم�ساعدة الغذائية في الكثير من الأزمات الممتدة الحالية .وهذا يمثل رهان ًا
كبيراً؛ فكما �أو�ضحنا �آنفاًُ ،يعتبر الحفاظ على ت�صور حياد الوكاالت الإن�سانية
�أمر ًا ال غنى عنه لقدرة الوكاالت على العمل بفعالية في المناطق المت�ضررة
النيل من حياد الجهات الإن�سانية
من النزاع� ،أثناء الأزمة وبعدها .وت�ص ُّور
ْ
الفاعلة وا�ستقالليتها عن جداول الأعمال ال�سيا�سية يمكن �أن يكون خطير ًا �أو
فتّاك ًا بالن�سبة �إلى العاملين في المجال الإن�ساني وبالن�سبة �إلى ال�سكان الذين
يحاولون م�ساعدتهم .ففي �أفغان�ستان ،هاجمت جماعات متمردة م�سلحة
موظفي وكاالت المعونة ب�سبب ارتباطهم الفعلي �أو المزعوم بالقوات الحكومية
�أو بقوات االئتالف .وكان لذلك �أثر �سلبي لي�س على �سالمة الموظفين فح�سب
بل �أي�ض ًا على قدرتهم على الو�صول �إلى المحتاجين .ومع تزايد ا�ستهداف
المتمردين للعاملين في مجال المعونة� ،أوقفت بع�ض المنظمات تمام ًا
الم�ساعدات التي تقدمها في �أجزاء من �أفغان�ستان .وقد يعتبر البع�ض �أ ّنه
يجدر بالعاملين في المجال الإن�ساني ،في عدد متزايد من الأزمات الممتدة
المعا�صرة� ،أال يقت�صر تفكيرهم على �ضرورة النظر �إليهم على اعتبارهم
محايدين وم�ستقلين وغير منحازين في �أي بلد بعينه ،بحيث يفكرون في
كيفية الربط بينهم وبين الجهات الفاعلة واالتجاهات والأحداث ال�سيا�سية
العالمية ،والعواقب المحتملة لهذا الربط في العمليات التي �سيقومون بها في
الم�ستقبل.

عدم �إلحاق ال�ضرر

�إن الم�ساعدة الغذائية الإن�سانية تكون في بع�ض الأحيان �أ�ضعف مورد في
حاالت الأزمات الممتدة التي تت�سم بقلة الخدمات فيها وببعدها وبانعدام الأمن
فيها في كثير من الأحيان .ومن �ش�أن طريقة توجيه هذه الم�ساعدة و�إي�صالها
�أن ت�ؤثر على العالقات االجتماعية واالقت�صادية المحلية .ففي جنوب ال�سودان
في الت�سعينيات من القرن الما�ضي ،جرى تجنيد �أفراد من قبيلة نوير من
منطقة �أيود في الميلي�شيات لمهاجمة مناطق الدنكا ،و ُيعزى هذا جزئي ًا �إلى
ت�صور وجود تجاهل لمناطق النوير في عمليات الإغاثة 69.وفي ال�صومال،
يمكن �أن ي�ؤدي توجيه الم�ساعدة الغذائية الإن�سانية �إلى قرية ما ولي�س �إلى
القرية المجاورة لها �إلى �صراع وهجمات ،ال �سيما عندما يبدو و�ضع االثنتين
70
مماث ًال في نظر القرية الم�ستبعدة.

وتعمل الوكاالت على الح ّد من العواقب ال�سلبية غير المق�صودة
للمعونة التي تقدمها بالن�سبة �إلى �سالمة الم�ستفيدين منها و�أمنهم.
فعلى �سبيل المثال ،ونظر ًا �إلى تاريخ العنف في هايتي وفي بورت
�أو برن�س على وجه الخ�صو�ص ،كان منع العنف �أثناء عمليات توزيع
ا لأغذية بعد الزلزال الذي �ضرب هايتي في يناير/كانون الثاني
 ،2010ال�شغل ال�شاغل لبرنامج ا لأغذية العالمي .وقد �أُدمجت على
الفور تدابير للرعاية �ضمن �أن�شطة الم�ساعدة الغذائية التي يقدمها
البرنامج ،و�شملت هذه التدابير توجيه ر�سائل وا�ضحة ب�ش�أن عملية
توجيه الم�ساعدة واال�ستحقاقات المتعلقة بها وذلك منع ًا ل�سوء الفهم
وللنزاعات؛ هذا با لإ�ضافة �إلى توفير م�ساحات م�أمونة ودعم �إ�ضافي
للن�ساء الحوامل وللم�سنين وللعاجزين في مواقع توزيع الأغذية؛ وتعميم
�سيا�سة برنامج ا لأغذية العالمي القائمة على عدم الت�سامح �إطالق ًا مع
اال�ستغالل وا لإ�ساءة الجن�سيين.
■

■ما الذي يعنيه هذا بالن�سبة �إلى الم�ساعدة الغذائية في
ّ
ظل الأزمات الممتدة؟

ينبغي وجود ُنهج مبتكرة وم�ستندة �إلى مبادئ وا�ضحة لمعالجة تحديات
العمل في ظ ّل الأزمات الممتدة .وما يبعث على الأمل في هذا ال�صدد
�سعي المنظمات الإن�سانية التي تقدم الم�ساعدة الغذائية في ال�سنوات
الأخيرة على �إدماج "عد�سة للحماية" �ضمن �أن�شطتها في مجال الم�ساعدة.
�إذ قام برنامج الأغذية العالمي خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية ،ت�أ�سي�س ًا
على عمل منظمة �أوك�سفام ولجنة الإنقاذ الدولية ،وبالتعاون مع مجموعة
الحماية التابعة للجنة الدائمة الم�شتركة بين الوكاالت ،با�ستحداث البحوث
والتدريب بهدف تح�سين تحليل احتياجات الم�ستفيدين من حيث الرعاية
في البيئات المعقدة ،وتفعيل الدعوة �إلى �إتاحة �إمكانية و�صول العاملين في
المجال الإن�ساني �إلى الفئات المحتاجة ،و�إدارة الت�صورات المتعلقة بحياد
البرنامج وعدم انحيازه على اعتبار �أنّ الم�ساعدة الغذائية التي يقدمها "ال
تلحق �أي �ضرر".
والم�ساعدة الغذائية الإن�سانية ال تنقذ الأرواح فح�سب ،بل هي �أي�ض ًا
ا�ستثمار في الم�ستقبل .فالتح ُّول عن المعونة الغذائية المعتادة �إلى
مجموعة متنوعة من �أدوات الم�ساعدة الغذائية ،ت�ضاف �إليها االبتكارات
في ما يتعلق بكيفية توريد الغذاء ،ت�ساعد جميع ًا على كفالة تقديم
الم�ساعدة المالئمة وعلى جعلها �إلى �أق�صى حد ممكن ركيزة �أ�سا�سية
للأمن الغذائي في الأجل الأطول.
والم�ساعدة الغذائية الإن�سانية تُعنى� ،أو ًال وقبل كل �شيء ،بتلبية
الملحة .وهي لي�ست بدي ًال عن الأ�شكال الأخرى
االحتياجات الفردية
ّ
للتعاطي الدولي الفعال مع الأزمات �أو عن التغييرات الهيكلية �أو
المجتمعية الوطنية الالزمة �أو عن الحكم الر�شيد الالزم .ومع �أن تقديم
الم�ساعدة الغذائية في ظ ّل الأزمات الممتدة يمكن �أن ي�ساهم في تحقيق
نواح كثيرة منه ،ينبغي عدم المبالغة في قدرته
الأهداف الإنمائية في ٍ
هذه وعدم تو ُّقع �إخ�ضاعه للم�ساءلة بالن�سبة �إلى الأهداف والمبادئ
الإنمائية؛ بل ينبغي بالأحرى �أن ُينظر �إليه على �أنه جزء من مجموعة
تدخالت �أ�سا�سية في حاالت الأزمات الممتدة .فالعمل الإن�ساني يخ�ضع في
نهاية المطاف للم�ساءلة �أمام المحتاجين.
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نحو الرعاية االجتماعية في ظ ّل الأزمات الممتدة
الر�سالة الرئي�سية
ُتر�سي نظم الرعاية االجتماعية �أ�سا�س ًا �ضروري ًا لإعادة بناء المجتمعات في
ظ ّل الأزمة الممتدة .ولكن ،في الحاالت التي تكون فيها القدرات المالية
والم�ؤ�س�سية والتنفيذية محدودة ،تكون برامج الرعاية االجتماعية عموم ًا
ق�صيرة الأجل� ،أو موجهة نحو الإغاثة� ،أو ممولة من الخارج.
وفي ما خال �إدخال تح�سينات على الم�ساعدة الإن�سانية الغذائية ،هناك اهتمام
متزايد بتدابير الرعاية االجتماعية الأو�سع نطاق ًا في قطاع التنمية .وت�شمل الرعاية
االجتماعية �شبكات الأمان والت�أمين والتدخالت القطاعية المختلفة المتعلقة بال�صحة
والتعليم والتغذية والزراعة 71.وهناك مبادرات جديدة على ال�صعيد العالمي ،من
قبيل مبادرة الأمم المتحدة الأ�سا�سية للرعاية االجتماعية ،وعلى ال�صعيد الإقليمي
�أي�ض ًا ،من قبيل �شبكة الرعاية االجتماعية للبلدان الأمريكية .وعلى ال�صعيد
القطري ،هناك طائفة من التجارب ،من بينها على �سبيل المثال برنامج �إثيوبيا
ل�شبكة الأمان المنتجة وبرنامج �شبكة الأمان المتعلقة بالجوع في كينيا .وفي بع�ض
الأحيان ،تكون هذه المكونات مك ّر�سة في ت�شريعات تحكم مجاالت محددة ،من قبيل
الحد الأدنى للأجور في �أ�سواق اليد العاملة ،ومن ّثم تمهد ال�سبيل لما ُيعرف ب ُنهج
التدخل "التحويلي" الم�ستند �إلى الحقوق لت�أمين الرعاية االجتماعية.
ويمكن توفير الرعاية االجتماعية بطريقة ر�سمية وبطريقة غير ر�سمية.
وت�شمل الطريقة غير الر�سمية تقديم الدعم وت�شاطر الممار�سات داخل
المجتمعات المحلية وفي ما بينها ،في حين تق�ضي الطريقة الر�سمية بتوفير
ترتيبات بطريقة عامة (من جانب الدولة) �أو بطريقة خا�صة (من خالل
اتفاقات تعاقدية) .ويمكن للتدابير العامة �أن تكون ممولة من الداخل �أو
من الخارج (من جانب الجهات المانحة) ،بينما ت�شمل الآليات الخا�صة في
معظمها منتجات ت�أمينية م�ستندة �إلى ال�سوق.
ولكن ال ب ّد من االعتراف بوجود اختالف رئي�سي بين "النظام" ومجموعة
البرامج .فقد تكون لدى البلدان بطبيعة الحال مكونات الرعاية االجتماعية
(ومنها مث ًال الت�أمين والتحويالت) ،ولكنها ال تكون نظام ًا للرعاية االجتماعية
الحقيقية ما لم تكن ذات طابع م�ؤ�س�سي �ضمن الميزانيات والهياكل وال�سيا�سة
ال�ضريبية و�سيا�سة �سوق اليد العاملة والعمليات ال�سيا�سية بوجه عام – �أي ما
لم تكن جزء ًا من عقد اجتماعي ديناميكي بين الدولة والمواطنين .وثمة بلدان
كثيرة تواجه �أزمات ممتدة لديها مجموعة من تدابير الرعاية االجتماعية ،ولكن
ال يوجد لديها نظام مماثل للرعاية االجتماعية.
ا�ستع�صاء حول الرعاية االجتماعية في ظ ّل
وتدور �إحدى نقاط الجدل الأكثر
ً
الأزمات الممتدة .ففي تلك الحاالت ،تتداخل الق�ضايا الإن�سانية والإنمائية �إلى
حد كبير ،ونتيجة لذلك تنطوي النقا�شات حول الرعاية االجتماعية على مزيج
معقد من كلتا المجموعتين من الق�ضايا .ورغم تجدد االهتمام بالحاجة �إلى
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الجمع ما بين تلك المجاالت 72،ما زال التقدم المحرز ب�ش�أن و�ضع ت�صور لنظم
الرعاية االجتماعية في ظ ّل الأزمات الممتدة �ضعيفاً.
■

■الرعاية االجتماعية في ّ
ظل الأزمات الممتدة

من الممكن ،بوجه عام ،النظر �إلى الرعاية االجتماعية من خالل وجهات نظر
متنوعة من بينها التكوين (�أي مزيج �شبكات الأمان والت�أمين) ،وال�شكل (الر�سمي
وغير الر�سمي) ،وم�صدر التمويل (المحلي �أو المدعوم بالمعونة) ،وم�ستوى
قدرات التنفيذ في النظام .وا�ستناد ًا �إلى هذه المعايير العامة ،يتبدى عدد من
الخ�صائ�ص المتداخلة لدى البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة.
وبوجه عام ،تعاني هذه البلدان من نق�ص في �أطر ال�سيا�سات الوطنية التي
توفر الأ�سا�س للرعاية االجتماعية .وكثير ًا ما تت�شتت عنا�صر الرعاية االجتماعية
وال تنعك�س بدرجة كافية على �صعيد الأمن الغذائي� ،أو الحد من الفقر� ،أو
73
ا�ستراتيجيات التنمية.
وت�ؤدي ت�أثيرات ارتفاع معدالت الفقر ،ووجود قيود ملزمة على الميزانية،
74
ومحدودية الإيرادات ال�ضريبية �إلى تقوي�ض قدرة البلدان على �إعادة التوزيع.
وكما ُذكر من قبل ،تعتمد عموم ًا البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة اعتماد ًا
�شديد ًا على التمويل الخارجي للخدمات واال�ستثمارات االجتماعية واالقت�صادية
الأ�سا�سية .وهذا االعتماد يطرح ت�سا�ؤالت جد ّية ب�ش�أن القدرة المحلية على تح ُّمل
تكاليف الرعاية االجتماعية وب�ش�أن ا�ستدامة تلك الرعاية في البلدان التي تعاني
فر�ض معوقات على مواردها.
وفي ما يتعلق بهذا الحجم من اال�ستثمار الخارجي ،من الوا�ضح
�أن القرارات المتعلقة بالرعاية االجتماعية تتقاطع مع جدول الأعمال
المتعلق بفعالية المعونة .فكما ذكرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقت�صادي ..." 75،يجب �أن تكون �إجراءاتنا [في مجال الرعاية االجتماعية]
متنا�سبة مع ال�سيا�سة الوطنية ،ومتما�شية مع �إعالن باري�س ب�ش�أن فعالية
المعونة ومع جدول �أعمال �أكرا" .ولذا ،ف�إنّ الح�ص�ص الكبيرة من اال�ستثمارات
الخارجية في هذه البلدان قد تثير �شواغل ب�ش�أن الملكية الوطنية لجداول
�أعمال الرعاية االجتماعية.
وكثير ًا ما تكون القدرات الم�ؤ�س�سية في ما يتعلق بالإ�شراف والتوجيه �ضعيفة.
فوظائف الرعاية االجتماعية تتو ّزع عموم ًا بين وزارات تنفيذية و�سلطات وجهات
فاعلة �شتى؛ وقد ال تكون الم�ؤ�س�سات التي تتقا�سم الم�س�ؤولية عن الرعاية
االجتماعية من بين الم�ؤ�س�سات الأكثر نفوذ ًا مقارنةً ،على �سبيل المثال ،بوزارات
المالية .كذلك ف�إنّ القدرات التقنية والإدارية والتنفيذية محدودة بوجه عام،
76
كما ظهر م�ؤخر ًا في �أفريقيا الغربية والو�سطى.
وكثير ًا ما توفر الآليات غير الر�سمية الق�سم الأكبر من الرعاية
االجتماعية� .إذ تح�صل ن�سبة ال تتجاوز  20في المائة تقريب ًا من �سكان
77
العالم على رعاية اجتماعية ر�سمية.
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وتت�سم �أدوات الرعاية االجتماعية وبرامجها بمحدوديتها من حيث
نطاقها وتغطيتها ومدتها وم�ستوى المنافع النا�شئة عنها .و�أكبر برنامج
�شبكات الأمان في �أفريقيا هو برنامج �شبكات الأمان المنتجة في �إثيوبيا
الذي ي�ستهدف نحو  7.3مليون �أ�سرة تعاني من انعدام �أمنها الغذائي .ويق ّل
كثير ًا متو�سط عدد الم�ستفيدين من تلك المخططات في �أفريقيا الجنوبية
�إذ ال يتعدى  500 000م�ستفيد عموماً 78.وبالإجمال ،يكون �أداء بع�ض البلدان
من قبيل �أفغان�ستان وهايتي وال�سودان وزمبابوي �ضعيف ًا من حيث مختلف
79
تدابير الرعاية االجتماعية.
وتلعب �شبكات الأمان دور ًا مهيمن ًا من حيث تكوين الرعاية االجتماعية،
وما زالت التدخالت القطاعية – بما في ذلك تقديم الخدمات (ومنها مث ًال
�إتاحة �إمكانية الو�صول �إلى المدار�س �أو العيادات) – حجر الأ�سا�س للرعاية
االجتماعية في الحاالت المعقدة .ويجري توفير �شبكات الأمان في المقام
الأول على �شكل تحويالت تقوم على الأغذية ،وكثير ًا ما يكون ذلك جزء ًا من
تدخالت �أو�سع نطاق ًا في حاالت الطوارئ .ففي عام  2008على �سبيل المثال،
تم توريد �أكثر من  2.5مليون طن من الغذاء �إلى البلدان التي تعاني من �أزمة
ممتدة ،وكان حوالي  82في المائة من تلك الأغذية على �شكل �إغاثة 80.وفي
ما يتعلق ب�شبكات الأمان بوجه عام ،والم�ساعدات في حاالت الطوارئ بوجه
خا�ص ،ما زال ا�ستخدام الم�ساعدة التي تقوم على الموارد النقدية نادر ًا
81
ن�سبياً ،وبخا�صة في مراحل ما بعد انتهاء النزاعات.
وبناء على ما تقدّم ،ثمة عدد من الم�سائل الملحة التي قد تن�ش�أ عند
�صياغة خطط الرعاية االجتماعية في بلدان تواجه �أزمات ممتدة ،بالإ�ضافة
�إلى �سل�سلة من االبتكارات التي قد ت�ساعد على جعل �سيا�سات الرعاية
االجتماعية وبرامجها �سيا�سات وبرامج م�ستنيرة.
■

■المقاي�ضات واالبتكارات

ُتع ّد الرعاية االجتماعية عموم ًا جز ًءا ال يتجز�أ من ثالثة نقا�شات رئي�سية تجري
82
في �سياقات الأزمات الممتدة.
ويتط ّرق النقا�ش الأول �إلى االنتقال من نهج الإغاثة ال�سنوية �إلى النهج
الإنمائي الممتد على �سنوات عدّة .ويجري ا�ستطالع مبادرات جديدة لتحويل
نهج الم�ساعدات الإن�سانية لتلبية االحتياجات الثابتة �إلى نهج �إنمائي يمكن
تو ّقعه و�أطول �أج ًال (انظر الإطار .)8

وفي �إثيوبيا ،على �سبيل المثال ،كان اعتماد النهج القائم على
المخ�ص�صات 83،على غرار النهج الذي اعتمده برنامج �شبكة الأمان الإنتاجي،
ي�سير تبع ًا لتطورات م�ؤ�س�سية مختلفة .ويعتمد برنامج �شبكة الأمان الإنتاجي على
الدرو�س الم�ستفادة من تح�سين القدرة على التو ّقع في النظام ال�سابق لكفالة
فر�ص العمل ،وهو برنامج للأ�شغال العامة موجه للإغاثة (حتى عام ،)2002
هذا بالإ�ضافة �إلى الدرو�س الم�ستفادة خالل ال�سنة الأولى من التنفيذ (.)2005
ثانياً ،من ال�ضروري ا�ستعرا�ض فعالية البرامج المتاحة وكفاءتها.
وهذا ي�شمل اال�ستعرا�ض اال�ستراتيجي والت�شغيلي ال�ستهداف مختلف �أدوات
الرعاية االجتماعية ونطاق تغطيتها و�أدائها .وعلى �سبيل المثال ،ف�إنّ وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية الفل�سطينية ب�صدد و�ضع ا�ستراتيجية وطنية لقطاع
الرعاية االجتماعية 84.وتُعتبر هذه باكورة الجهود المبذولة لتقييم برامج
الرعاية االجتماعية في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ولتوحيدها �ضمن �إطار
ا�ستراتيجي مترابط.
ثالثاً ،يتج ّلى االبتكار من خالل الت�شجيع على �إعداد جداول عمل
خا�صة بالتمكين وقائمة على الحقوق .وقد �أُطلق عدد من المبادرات لتعزيز
االندماج االجتماعي لل�سكان المهم�شين والمطالبة بالتزامات �أ�سا�سية للرعاية
االجتماعية .وعلى �سبيل المثال ،و ّقعت عدة بلدان �أفريقية في عام 2006
"نداء ليفنغ�ستون للعمل" الذي يدعو �إلى مزيد من التعاون وااللتزام بالرعاية
االجتماعية .وقد �أ�سفرت هذه الجهود عن جولة جديدة من الم�شاورات التي
توالها االتحاد الأفريقي في عام � ،2008صدرت في نهايتها تو�صيات من �أجل
"تخ�صي�ص اعتمادات محددة في الميزانية للرعاية االجتماعية بما ال يق ّل عن
85
 2في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".
ويتّ�ضح من هذه الأمثلة �أنّ الرعاية االجتماعية م�س�ألة مت�ش ّعبة –
فالمناق�شات ت�شمل على الدوام تحديد �أف�ضل مزيج من التدخالت الإن�سانية
والإنمائية التي يمكن �أن ت�ساند مرحلة الخروج من الأزمة .ومع �أنّ التمويل
الداخلي للرعاية االجتماعية ينطوي على تحديات م�ستمرة� ،أق ّله في المدى
المنظور ،ف�إنّ هناك توجه ًا جديد ًا نحو �إيالء �أهمية �أكبر للرعاية االجتماعية
في جدول الأعمال ال�سيا�سي (انظر الإطار  8على �سبيل المثال) ،بما في ذلك
�إقامة تحالفات مبتكرة وتقا�سم �سل�سلة من �أ�ساليب التنفيذ الناجحة 86.وينبغي
لمبادرات البحوث التطبيقية في الم�ستقبل �أن ت�ستفيد من تزايد االهتمام
والطلب على الرعاية االجتماعية ،مع تزويد عمليات �صنع القرارات ب�أدلة
موثوقة تتعلق بك ّل �سياق بعينه.

الإطار 8

دعم يمكن ّ
توقعه الحتياجات يمكن توقعها" :برنامج �شبكة الأمان من الجوع" في كينيا
"برنامج �شبكة الأمان من الجوع" هو برنامج تابع لوزارة التنمية في كينيا
ال�شمالية والأرا�ضي القاحلة الأخرى .وهو ي�ستهدف المقاطعات الأربع الأكبر
م�ساحة و�أكثرها فقر ًا في منطقة �شمال كينيا القاحلة وي�ستخدم التحويالت
النقدية كو�سيلة لتلبية االحتياجات اال�ستهالكية للأ�سر التي تعاني من انعدام
الأمن الغذائي .ويتلقى البرنامج الدعم عن طريق منحة من �إدارة التنمية
الدولية في المملكة المتحدة .و�ست�شمل المرحلة الأولى من البرنامج 60 000
�أ�سرة مع نهاية عام  .2010و�سيتّ�سع نطاق المرحلة الثانية بحيث ت�شمل قرابة
� 300 000أ�سرة .ويت�سم هذا البرنامج بدرجة عالية من االبتكار� ،إذ يختبر

ُنهج ًا محددة من قبيل ت�سجيل الأ�سر التي ت�ستخدم الإح�صاءات الإحيائية
وجمع البيانات في الوقت الحقيقي ونظام دفع ف ّعال يغطي المناطق الريفية
با�ستخدام و�سائل التحديد بالإح�صاء الإحيائي ،و�أجهزة الت�سجيل في نقاط
البيع ،وتكنولوجيا الهواتف المحمولة .و ُتعتبر هذه واجهة للخدمات الم�صرفية
والخدمات المالية الأخرى في المناطق الأ�ش ّد فقر ًا في كينيا.
الم�صدر:

DFID. 2009. DFID Kenya Social Protection Programme Annual Review.

.Nairobi
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ومن منظار �آخر ،تب ّين هذه االعتبارات بو�ضوح الطبيعة المت�شابكة
للتدخالت على �صعيد الرعاية االجتماعية وتلك الرامية �إلى تحقيق النمو:
فاحتمال تمويل الرعاية االجتماعية عن طريق الموارد المحلية يت�ضاءل في
ظ ّل غياب النمو ،ولكن في حال غياب الرعاية االجتماعية ،قد ت�صبح �أنماط
النمو في الم�ستقبل �أق ّل �شمو ًال ومنا�صرة للفقراء مما ينبغي �أن تكون .وتنطوي
هذه المع�ضلة على عدد من الخيارات تتع ّلق بكيفية تنفيذ التدخالت ومراحلها
المحتملة (الأمر الذي يح ّد من عدم التكاف�ؤ في مقابل ت�شجيع النمو).
■

■مراحل التدخل في �سبيل تحقيق الأمن الغذائي

تتعلق الرعاية االجتماعية ب�شكل �أ�سا�سي بالتدابير العامة ،وهو ما يطرح
م�س�ألة تحديد نطاق الم�ساعدة العامة للأمن الغذائي وحجمها .ومن الناحية
التاريخية ،اتخذت تدابير الرعاية االجتماعية الر�سمية في البلدان المتقدمة
في �أعقاب التنمية االقت�صادية المنتظمة 87،وقد �أدى هذا �إلى نقا�ش ب ّناء في
البلدان النامية حول مدى مالءمة وجدوى اتباع ت�سل�سل مختلف – �أي ما
�إذا كان اتخاذ تدابير الرعاية االجتماعية ال�شاملة يمكن �أن ي�أتي قبل الأداء
االقت�صادي الإيجابي .وكيف ينبغي توزيع مخ�ص�صات الميزانيات العامة
المحدودة على مختلف الأولويات المتناف�سة في ما بينها؟ وهل ينبغي للبلدان
�أن ت�ستثمر في تح�سين الإنتاجية الزراعية �أو �أن تعمد �إلى تو�سيع �شبكات
الأمان الخا�صة بالم�س ّنين؟ ومن الوا�ضح �أنّ هذه الم�سائل ت�أخذ �أبعاد ًا كبرى
في ظ ّل الأزمات الممتدة.
وهناك عدد من االعتبارات التي قد ت�ساعد في انتقاء بع�ض من هذه
الخيارات .ففي حالة البلدان التي خرجت من مرحلة النزاع ،على �سبيل
المثال ،يعتبر البع�ض �أنّ الرعاية االجتماعية يمكن �أن تح ّد من احتمال ن�شوب
نزاعات في الم�ستقبل 88و�أنه ينبغي بالتالي �إقرارها قبل ال�سيا�سات القطاعية
والكل ّية 89.وف�ض ًال عن هذا ،ث ّمة �أد ّلة جديدة على �أنّ المقاي�ضات بين الكفاءة
90
والعدالة قد تكون �أقل و�ضوح ًا مما تبدو عليه في �أغلب الأحيان.
وتتعلق الطريقة الأولى باال�ستثمار في ر�أ�س المال الب�شري .ف�إنّ تح�سين
تغذية الطفل ،على �سبيل المثال ،يمكن �أن ين ّمي الإدراك ،والتح�صيل
العلمي ،و�إنتاجية اليد العاملة في الم�ستقبل ،ويزيد بالتالي من فر�ص توليد
91
الدخل (انظر الإطار .)9

وهناك اتجاه ٍ
ثان لآثار النمو يدور حول اعتماد خيارات معي�شية محفوفة
بدرجة �أكبر من المخاطر ولكنها تد ّر دخ ًال �أكبر �أي�ضاً .وهذا مجال يمكن فيه
�إقامة عدد من الروابط بين الرعاية االجتماعية وجداول الأعمال الخا�صة
بالأمن الغذائي 92.والواقع �أنّ �أداء المزارعين قد ينخف�ض في بع�ض الأحيان
ب�سبب الممار�سات المحا ِفظة .ويمكن للرعاية االجتماعية �أن تقوم بدور هام
عن طريق �ضمان حد �أدنى تو�ضع على �أ�سا�سه ا�ستراتيجيات �أكثر مخاطرة
ولكن �أكثر جدوى في � ٍآن معاً.
وهناك مجال ثالث يتركز على التخفيف من حدة بع�ض حاالت الف�شل في
ال�سوق (انظر الإطار .)10
وقد �ساعدت جميع هذه االعتبارات على تغيير الفكرة ال�سائدة بخ�صو�ص
الرعاية االجتماعية من اعتبارها مج ّرد تكلفة �إلى اعتبارها ا�ستثماراً .لكنّ
الأمر ال يخلو من قيود كبرى يتع ّين معها تحديد �آثار ال�سيا�سات بعناية .وعلى
�سبيل المثال ،يمكن �أن ي�ستغرق تحقيق الآثار الم�ستدامة للرعاية االجتماعية
على �صعيد النمو زمن ًا �أطول قد يمتد �إلى جيل واحد (مث ًال النتائج على �صعيد
التعليم) .وقد ي�صطدم هذا بالأولويات الق�صيرة الأجل التي غالب ًا ما تواجهها
الأ�سر والبلدان المعر�ضة للمخاطر.
■

■ما معنى هذا بالن�سبة �إلى تح�سين الرعاية االجتماعية
في ّ
ظل الأزمات الممتدة؟

توجه عادة برامج الرعاية االجتماعية في ظ ّل الأزمات الممتدة نحو الإغاثة،
َّ
وتم ّول من الخارج ويكون نطاقها محدود ًا .وهي ت�شبه المبادرات الموجودة في
�سياقات �أخرى ولكن دون نف�س الم�ستوى من االلتزامات المالية والم�ؤ�س�سية
الداخلية وال القدرة على جعلها نظام ًا قطري ًا .ومن �ش�أن تحقيق التقدم في
الرعاية االجتماعية �أثناء الأزمات الممتدة �أن ي�ساعد على �س ّد الفجوة بين
الواعدة
المبادرات الإن�سانية والإنمائية .وقد ظهرت طائفة من ال�سيا�سات ِ
واالبتكارات البرنامجية التي ت�ستحق مزيد ًا من االهتمام والتطبيق.
فقد ات�ضح �أن بع�ض االعتبارات تخ�ص الرعاية االجتماعية دون �سواها،
ومنها على �سبيل المثال معرفة �أي من التحويالت ينبغي ا�ستخدامها �أو �أي
من طرق اال�ستهداف التي يتع ّين ا�ستخدامها ،في حين �أنّ اعتبارات �أخرى
مثل دور المعونة لكفالة ا�ستدامة نظم الرعاية االجتماعية تطرح ق�ضايا

الإطار 9

الغذاء من �أجل التعليم في الأزمات الممتدة :دليل تجريبي من مخيمات النازحين داخلي ًا
ت�شمل برامج الغذاء من �أجل التعليم طريقتين في العمل :التغذية المدر�سية
في الموقع والوجبات المنزلية .وقد تناولت البحوث التي جرت م�ؤخر ًا مدى
ت�أثير الغذاء من �أجل التعليم في  31مخيم ًا للنازحين داخلي ًا في �شمال �أوغندا.
ت�ضم نحو � 1 000أ�سرة في عامي
وبناء على اال�ستق�صاءات التي �شملت ع ّينة ّ
 2005و ،2007تب ّين بعد التقييم �أن التغذية المدر�سية في الموقع والوجبات
المنزلية نجحت في تخفي�ض الإ�صابة بفقر الدم بن�سبة  19.2في المائة
و 17.2في المائة على التوالي لدى الأطفال الذين تتراوح �أعمارهم بين 10
و� 13سنة .وف�ض ًال عن هذا ،انخف�ض ب�شكل كبير التقزّم لدى الأطفال قبل �سن
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الدرا�سة في الأ�سر التي يح�صل �أطفالها على التغذية في الموقع ،ربما نتيجة
التح�سن ب�شكل �أ�سا�سي
�إعادة توزيع الأغذية داخل الأ�سرة .وقد لوحظ هذا ّ
لدى الأطفال قبل �سن الدرا�سة الذين تتراوح �أعمارهم بين  6و� 35شهر ًا ويت�أ ّثر
طولهم �أكثر من �سواهم بالتغيرات في نمط التغذية .وعليه ،حتى في ظ ّل
الأزمات الممتدة ،يمكن في �أغلب الأحوال و�ضع الأ�س�س الكفيلة بتحقيق التنمية
في الأجل البعيد.
الم�صدرS. Adelman, H. Alderman, D. Gilligan and J. Konde-Lule. 2008. The impact of alternative :
food for education programs on child nutrition in northern Uganda. Draft. Washington DC, IFPRI.
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الإطار 10

الم�ساعدة الغذائية النقدية� :أفكار من �أفغان�ستان وال�ضفة الغربية وقطاع غزة
في عام  ،2009قام برنامج الأغذية العالمي و�شركا�ؤه بتنفيذ عدد من
البرامج النقدية التي تقدم م�ساعدة غذائية ذات نوعية جيدة مع تحفيز
الأعمال التجارية المحلية وقطاع الزراعة .و ُي�شار في ما يلي �إلى برنامجين
للق�سائم خالل الأزمات الممتدة.
ففي �أفغان�ستان ،نفّذ برنامج الأغذية العالمي م�شروع ًا تجريبي ًا للق�سائم
مدته �ستة �أ�شهر �شمل  10 000من المعوقين والأ�سر التي تر�أ�سها الن�ساء
والأ�سر المع ّر�ضة للمخاطر ،ف�ض ًال عن النازحين داخلي ًا في مقاطعة كابول.
وح�صل الم�ستفيدون �شهري ًا على ق�سيمة بقيمة  30دوالر ًا �أمريكي ًا يمكن
ا�ستبدالها ب�سلع غذائية في متاجر مختارة .ومن المتوقع تو�سيع نطاق
برنامج الق�سائم لي�شمل مناطق ح�ضرية �أخرى في �أفغان�ستان.
تتعلق بال�صالحية الأو�سع .والواقع �أنه للبدء ببناء نظم وطنية للرعاية
االجتماعية ،ف�إنه يلزم االعتراف بعدد من الخيارات الرئي�سية والتطرق �إليها
ب�صورة كاملة .وي�شمل هذا االختيار بين التدخالت على المدى الق�صير
والمدى الأطول ،والدعم الداخلي والخارجي ،والتدابير العامة والحوافز
الخا�صة ،والإنتاجية والم�ساواة ،والعر�ض والطلب في ما يتعلق بالخدمات،
والم�ضي قدم ًا في تنفيذ جداول الأعمال وتعزيز الملكية .وقد تكون بع�ض
هذه الخيارات ب�سيطة ن�سبياً ،في حين �أنّ بع�ضها الآخر قد تنطوي على
مقاي�ضات هامة وقد يكون من ال�صعب تطويعها.

وفي ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،با�شر برنامج الأغذية العالمي بتنفيذ
م�شروع للق�سائم في المناطق الح�ضرية ي�ستهدف قرابة � 7 800أ�سرة تعاني
من انعدام الأمن الغذائي .وقام �شهري ًا برنامج الأغذية العالمي ،بالتعاون
مع المنظمات غير الحكومية ،بتوزيع ق�سائم قيمة كل منها  56دوالر ًا
�أمريكياً .وقد زادت هذه الق�سائم من فر�ص ح�صول الم�ستفيدين على
�أغذية غن ّية بالبروتينات.
الم�صادرWFP. 2009. Global workshop on cash and vouchers: final report. Rome, WFP; and :
S.W. Omamo, U. Gentilini and S. Sandstrom (eds). 2010. Innovations in food assistance: lessons from eEvolving experience. Rome, WFP. Forthcoming.

وفي حين قد ي�ساعد الدعم الخارجي على التخفيف من بع�ض المقاي�ضات
في الأجلين الق�صير �إلى المتو�سط� ،إال �أن هناك اعتراف ًا متزايد ًا ب�ضرورة
تح�سين نظام المعونة الحالي ،بما في ذلك تقديم �أفكار جديدة عن طريق
تعزيز الم�ساءلة و�آليات ا�ستقاء المعلومات من مقدمي المعونة ومن المتلقين
على حد �سواء .وينبغي �أال تو�ضع برامج الرعاية االجتماعية ب�صورة منعزلة،
على اعتبار �أنها توجد في الغالب في بلدان تعاني من �أزمات ممتدة ،ولكن
جزءا من عملية �أو�سع لإطالع عملية �صنع القرار على �أولويات
ينبغي �أن تكون ً
اال�ستثمار �إلى جانب قطاعات اجتماعية واقت�صادية �أخرى.

ا�ستخدام اال�ستجابات الق�صيرة الأجل لدعم االنتعا�ش الأطول
�أج ًال في الزراعة والأمن الغذائي
الر�سالة الرئي�سية
تتم معظم اال�ستجابات للأزمات الممتدة في �سياق �إن�ساني كثير ًا ما
يحد من القدرة على الت�صدي للأ�سباب الحقيقية للأزمة بطريقة �أكثر
�شموالً .غير �أنّ التجربة في �أفغان�ستان ،وهايتي ،وطاجيك�ستان ،وال�ضفة
الغربية وقطاع غزة تب ّين كيف يمكن للربط بين اال�ستجابات الق�صيرة
الأجل والطويلة الأجل في الأزمات الممتدة ،والقيام با�ستجابات �أو تعزيز
اال�ستجابات التي تت�صدى للأ�سباب الهيكلية للأزمات� ،أن تدعم االنتعا�ش
الطويل الأجل بالن�سبة �إلى �سبل المعي�شة الزراعية والأمن الغذائي.

�أ�صبحت بع�ض الأحداث من قبيل الجفاف ،والفي�ضانات ،والنزاعات ،والكوارث
التي يت�سبب بها الإن�سان محور تركيز اال�ستجابات الإن�سانية الخا�صة بالأمن
الغذائي ،والمفاهيم والأدوات الم�ستخدمة للت�صدي للأزمات الإن�سانية .ولكن،
نظر ًا �إلى الخ�صائ�ص التي تميز بين البلدان التي تعاني من �أزمات ممتدة والبلدان
الأخرى التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي – �أي انهيار الحوكمة �أو غيابها،
ووجود نزاع �أو �أزمات معقدة ،و�أنواع تدفق المعونة ،ومدة الأزمة – فال بد من
توجيه مزيد من االهتمام ل�ضمان ا�ستخدام الأدوات المتاحة و�أطر التن�سيق والأطر
المفاهيمية ب�صورة �أكثر �شمو ًال وتكام ًال تركز على الفهم وتدعم قدرة المجتمع
على ال�صمود و�إيجاد �سبل معي�شة �أكثر ا�ستدامة وتنوع ًا.
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■

■ الدرو�س الم�ستفادة في مجال الأغذية والزراعة من جانب
المنظمة و�شركائها في ّ
ظل الأزمات الممتدة

هناك �أمثلة عديدة على الطريقة التي حاولت بها المنظمة و�شركا�ؤها� ،أو
ال تزال تحاول� ،إيجاد طرق لمواجهة التحديات في قطاع الزراعة يمكن �أن
ت�شمل بل وتتجاوز اال�ستجابات الق�صيرة الأجل في حاالت الطوارئ .وتهدف
هذه اال�ستجابات �إلى توفير �إنتاج �أكثر ا�ستدامة و�أطول �أمد ًا وزيادة فر�ص
الو�صول في بيئات متقلبة وغير م�ؤكدة .وتتراوح هذه الطرق بين محاولة
زيادة توافر الأغذية وا�ستعادة الأ�سواق المحلية عن طريق العناية بالحدائق
في المناطق الح�ضرية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وت�شجيع
الإدارة المح�سنة للموارد الطبيعية والأرا�ضي وزيادة توافر الأغذية و�إمكانية
الح�صول عليها عن طريق الزراعة المحافظة على الموارد في �إثيوبيا وزمبابوي،
وتوفير الم�ستلزمات الزراعية لتعزيز �إنتاج البذور في القطاع الخا�ص في
�أفغان�ستان .وي�ستعر�ض هذا الق�سم باخت�صار الدرو�س التي ا�ستفادت مها
المنظمة و�شركا�ؤها من التدخالت التي جمعت بين اال�ستجابات الق�صيرة الأجل
واال�ستجابات الأطول �أج ًال في �أفغان�ستان وطاجيك�ستان وال�ضفة الغربية وقطاع
غزة .وهناك مثال �أخير ي�ستعر�ض ب�إيجاز كيفية ت�سخير الدرو�س الم�ستفادة
من الت�أهب للأعا�صير في توجيه �إعداد نوع جديد من الم�شاريع في هايتي بعد
الزلزال الذي �ضربها في يناير/كانون الثاني .2010

�أفغان�ستان :تعزيز �سبل المعي�شة الم�ستدامة والأمن الغذائي
والتغذية

يقدّم عمل المنظمة في �أفغان�ستان درو�س ًا هامة من حيث تلبية االحتياجات
الق�صيرة والطويلة الأجل في �سياق الأزمات الممتدة .فقد واجهت �أفغان�ستان عقود ًا
من النزاع رافقته موجات من الجفاف عانت ب�سببها �أفغان�ستان من تدهور بنيتها
التحتية وارتفاع معدالت البطالة وانت�شار الفقر على نطاق وا�سع .وفي عام ،2005
كانت  44في المائة من الأ�سر الأفغانية تعاني من انعدام الأمن الغذائي 93.وت�ؤدي
الزراعة دور ًا رئي�سي ًا في االقت�صاد الأفغاني� ،إذ تو ّلد ما يقدّر بنحو  36في المائة
من الناتج المحلي الإجمالي ،با�ستثناء زراعة الخ�شخا�ش (الأفيون) والخدمات
94
الأخرى المتعلقة بالزراعة ،مثل تجهيز الأغذية.
وهناك مثاالن محددان يو�ضحان الطريقة التي ّتم بها تحويل �سبل المعي�شة
�أو الت�صدي للمعوقات عن طريق نهج متكامل �أكثر في �أفغان�ستان .وقد �ساندت
هذه التدخالت حزمة من الإجراءات الف ّعالة في مجال الأمن الغذائي 95،بتن�سيق
م�شترك بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي وكذلك "فريق
مهام زراعي" مدعوم من الأع�ضاء في فريق الأمم المتحدة القطري ،وركزت على
طرق اال�ستجابة لالحتياجات المبا�شرة والمتو�سطة والطويلة الأجل عن طريق
الت�صدي لق�ضايا �شاملة ،من بينها الأمن الغذائي ،والزراعة ،والري ،وال�ش�ؤون
96
االجتماعية ،وال�صحة).
�أوالً ،نفّذت المنظمة برامج في �أفغان�ستان تهدف �إلى �إدماج الإغاثة
والإنعا�ش في حاالت الطوارئ مع التغذية ،والمحافظة على التنوع البيولوجي،
والأمن الغذائي ،و�سبل المعي�شة �ضمن ال�سيا�سات والم�ؤ�س�سات الحكومية ذات
ال�صلة ،خا�صة في مجاالت الزراعة والتنمية الريفية وال�صحة والتعليم .وكانت
اال�ستراتيجيات المو�ضوعة لتنمية قطاع الزراعة ،واالقت�صاد الوطني بالتالي،
تهدف �إلى تنويع المحا�صيل والإنتاج الحيواني بطرق تكفل و�صوله �إلى العديد من
�شرائح المجتمع .وعلى �سبيل المثال ،عملت المنظمة مع وزارة الزراعة والري
والثروة الحيوانية في �أفغان�ستان للتو�سع في �إنتاج بذور القمح عن طريق دعم
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م�شاريع البذور الخا�صة من خالل منح قرو�ض لإنتاج بذور مع ّينة عالية الجودة
للمو�سمين الزراعيين  2008و .2009وفي نهاية كال المو�سمين� ،سددت م�شاريع
البذور  99في المائة من القرو�ض مع الفوائد .وا�ستُخدمت العائدات (وهي قرابة
خم�سة ماليين دوالر �أمريكي) لإن�شاء �صندوق خا�ص بتنمية �صناعة البذور ،تديره
رابطة البذور الوطنية في �أفغان�ستان ،لكي ي�ساعد على �إن�شاء م�شاريع خا�صة
جديدة للبذور في مناطق �أخرى من البالد بدعم تقني من المنظمة .و�ستُ�ستخدم
العائدات �أي�ض ًا لتقديم قرو�ض مو�سمية لم�شاريع البذور كو�سيلة لدعم التو�سع في
97
�إنتاج البذور المعتمدة.
ً
ً
ثانياً ،ا�ستُخدمت برامج التغذية �أي�ضا كنقاط دخول مقبولة ثقافيا للت�صدي
للم�سائل الجن�سانية في �أفغان�ستان .فقد ُو�ضعت ا�ستراتيجيات تهدف �إلى تعزيز
المهارات التقنية للمر�أة عن طريق العمل �ضمن �شراكة مع المنظمات التي ت�ساعد
المر�أة على ت�شكيل مجموعات للم�ساعدة الذاتية من �أجل الح�صول على االئتمانات
والو�صول �إلى الأ�سواق وتنمية الأعمال التجارية ال�صغيرة القائمة على الزراعة.

الدرو�س الم�ستفادةُ :نفذت هذه التدخالت خالل فترة ات�سمت بتغ ّيرات كبرى
في الهيكل الحكومي .وكان مثل هذا ال�سياق الم�ؤ�س�سي المتغ ّير يتطلب درجة
من المرونة ت�سمح ب�إجراء تعديالت فعالة في الوقت الحقيقي دون الت�أثير على
الأهداف الطويلة الأجل ،وركزت التدخالت على الم�ستويات المحلية �أو على �أنواع
�أخرى من نقاط الدخول  -والمجتمعات ،والأ�سر ،والم�شاريع ال�صغيرة .وكانت
التغذية نقطة دخول مقبولة من الناحية الثقافية لمعالجة الق�ضايا الجن�سانية
في �أفغان�ستان ،حتى عندما ال تزال المر�أة م�ستبعدة من الحياة العامة .و�أدت
الم�ساعدة المقدمة للوزارات الم�س�ؤولة والم�ؤ�س�سات المحلية في تخطيط الم�شاريع
وتعبئة الموارد من �أجل التدخالت في مجال الأمن الغذائي �إلى �سد ثغرات محددة
والتو�سع في التدخالت الناجحة.

ال�ضفة الغربية وقطاع غزة :تح�سين فهم الأمن الغذائي
لأغرا�ض تح�سين البرمجة

عمل برنامج الأغذية العالمي والمنظمة ب�صورة وثيقة مع المكتب المركزي
الفل�سطيني للإح�صاء (المكتب) لو�ضع نظام ر�صد اجتماعي واقت�صادي للأمن
الغذائي في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام  .2008وعندما بد�أ التفكير في
هذا النظام ،لم يكن هناك �أي ا�ستق�صاء �أو ر�صد اجتماعي واقت�صادي على
نطاق الأرا�ضي الفل�سطينية وعلى م�ستوى الأ�سر لأكثر من ع�شر �سنوات ،وتوقف
المكتب المركزي الفل�سطيني للإح�صاء عن ر�صد ت�أثير القيود المفرو�ضة على
عبور الحدود في عام  .2002وحاول المكتب �إقامة نظام تقليدي لمعلومات الأمن
الغذائي ،ولكنّ هذا النظام لم َ
يحظ باهتمام كبير؛ واعتبر الم�ستخدمون �أنه ال
يركز بالقدر الكافي على �إمكانية الح�صول على الغذاء ،وهو �أكثر الأبعاد �أهمية
والأوثق �صلة بانعدام الأمن الغذائي في �سياق ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد �أن�شئ نظام الر�صد االجتماعي االقت�صادي للأمن الغذائي لتقديم
معلومات دقيقة ومحدثة عن النواحي االجتماعية واالقت�صادية وعن الأمن الغذائي
من �أجل :متابعة االتجاهات بمرور الوقت و�إر�شاد القرارات ب�ش�أن البرمجة
وتوجيه الم�ساعدة؛ وتقديم معلومات مف�صلة بح�سب المحافظات ونوع ال�شخ�ص
(الالجئين �أو غير الالجئين مثالً) ،وت�سهيل الح�صول على البيانات وزيادة وتيرة
ر�صدها؛ وتطوير قدرة المكتب المركزي الفل�سطيني للإح�صاء على تحليل الأمن
الغذائي .و�أ ّكدت التقارير الأخيرة لهذا النظام �أن انعدام الأمن الغذائي في كلتا
الحالتين ينتج عن عدم الح�صول على الأغذية ب�صورة كافية وم�ستقرة ،والأهم
من ذلك �أنه يتع ّين اختيار الم�ؤ�شرات القائمة على �إمكانية الو�صول وعلى الأ�سواق
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ور�صدها ب�صورة منهجية بمرور الوقت .وبعد انق�ضاء العام الثاني من اال�ستق�صاء
الم�شترك (� ،)2010سيجري المكتب المركزي الفل�سطيني للإح�صاء ا�ستق�صاء
يتم جمع م�ؤ�شرات رئي�سية مرتين في ال�سنة �أو �سنوي ًا
في عام  ،2011على �أن ّ
كجزء من برنامج العمل العادي للمكتب.
وقد �ساعد نهج نظام الر�صد على ت�صميم �أ�شكال جديدة من �شبكات الأمان
في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .فقد ا�ستهل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة
�أوك�سفام برنامج ًا خا�ص ًا بالمناطق الح�ضرية للم�ساعدة الغذائية بوا�سطة الق�سائم
في قطاع غزة في �أواخر عام  2009ا�ستجابة الرتفاع �أ�سعار المواد الغذائية
على النحو المحدد في هذا النظام .وهكذا تم ّكن برنامج الأغذية العالمي من
ا�ستخدام التمويل الق�صير الأجل لتحديد االحتياجات التي تتطلب تدخالت �أطول
�أج ًال على �صعيدي الر�صد وجمع المعلومات عن �إمكانية الح�صول على الأغذية.
ويتركز ت�أثير البرنامج في الأجل الطويل على تعزيز �سبل المعي�شة الح�ضرية عن
طريق دعم تطوير الأ�سواق وتحديد ال�سبل التي تكفل ا�ستدامة الم�شاريع ال�صغيرة
عندما تواجه �سيا�سة الإغالق واالفتقار �إلى الإيرادات .وكان عمل المنظمة في
ال�ضفة الغربية يركز بالمثل على دعم �سبل المعي�شة الح�ضرية ،وذلك بهدف
حماية فر�ص الح�صول على الأرا�ضي والعمل على تخفيف ال�ضغوط التي تُمار�س
على المزارعين لمغادرة �أرا�ضيهم .وف�ض ًال عن هذا� ،أتاح نظام الر�صد توفير
معلومات �إح�صائية عن الأ�سر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي (بما في
ذلك الحجم ،وال�سنّ /النوع ،والتعليم ،والعمالة ،ومعدل الإعالة) ،وهو ما �أدى �إلى
تح�سين ا�ستهداف الم�ساعدات الإن�سانية بدرجة كبيرة .وعلى �سبيل المثال ،عززت
المنظمة من التركيز على المر�أة وال�شباب في برنامجها الميداني.

الدرو�س الم�ستفادة� :ساعد التاريخ الطويل من التعاون الم�شترك والمتين بين
المنظمة و برنامج الأغذية العالمي على و�ضع الأ�سا�س لنهج موحد �أكثر للعمل
مع المكتب المركزي الفل�سطيني للإح�صاء في ما يتعلق بر�صد الأمن الغذائي،
وقد �ساعد هذا التعاون �أي�ض ًا على ت�سهيل التوا�صل بالن�سبة �إلى الأمن الغذائي
بين مختلف �إدارات ووزارات ال�سلطة الفل�سطينية .ومن المعروف �أنّ تنمية القدرة
في مجال تحليل ور�صد الأمن الغذائي ت�ستغرق بع�ض الوقت ،وفي حالة المكتب
المركزي الفل�سطيني للإح�صاء ،كان ذلك �إلى حد كبير نتيجة للتعاون القوي بين
المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي على مدى ال�سنوات الثماني الأخيرة .وقد �ساعد
اعتماد نهج �شامل �أكثر تجاه تحليل انعدام الأمن الغذائي على تو�ضيح نطاقه
الكامل من حيث االفتقار �إلى الدخل ،و�سيا�سة الإغالق ،وتقوي�ض �سبل المعي�شة
والق�ضاء عليها في بع�ض الحاالت ،وكان هذا النهج الأ�سا�س لمزيد من المنا�صرة
والدعوة في ما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

طاجيك�ستان :ا�ست�صالح الأرا�ضي م�ؤ�س�سياً ومُراعياً
لالعتبارات الجن�سانية

ال تزال طاجيك�ستان واحدة من �أفقر البلدان بين الجمهوريات ال�سوفياتية ال�سابقة،
حيث يتركز الفقر في المناطق الريفية .وقد �أ�سفر النزاع المدني في الفترة
من � 1992إلى  1997عن وجود عدد كبير من النازحين داخلي ًا ومن المعوقين
والأرامل .و�أدى انهيار �شبكات الأمان االجتماعي الر�سمية �إلى تفاقم الفقر ،خا�صة
بالن�سبة للن�ساء الريفيات .وكانت المر�أة في حاالت كثيرة تمثل الم�صدر الرئي�سي
للدعم المالي لأ�سرتها؛ وفي حين �أنّ المر�أة تم ّثل  73في المائة من مجمل العمال
الزراعيين ،ف�إنّ  2في المائة فقط من الن�ساء يملكن مزارع خا�صة .وكانت هناك
حاجة �إلى زيادة الوعي بالق�ضايا الجن�سانية في الزراعة ،خا�صة في �سياق العملية
الجديدة ال�ست�صالح الأرا�ضي.

وفي الفترة بين عامي  2006و ،2008نفّذت المنظمة و�صندوق الأمم المتحدة
الإنمائي للمر�أة م�شروع ًا لتح�سين نظم �إدارة ا�ست�صالح الأرا�ضي ور�صده ،مع
التركيز ب�شكل خا�ص على تعزيز الم�ساواة بين الجن�سين والعمليات الت�شاورية.
وكان من بين �أهداف الم�شروع دعم المر�أة لت�أمين حقوقها في ا�ستخدام الأرا�ضي
وفي �سبل معي�شتها ،ور ّكز على �إطالق حمالت توعية عن ا�ست�صالح الأرا�ضي
المتوقع في ع�شر مزارع تعود ملكيتها للدولة .فقد ُنظم في �إطار هذا الم�شروع
�أكثر من  60حلقة درا�سية عن المزارع التي تملكها الدولة ،ا�ستفاد منها 3 784
م�شارك ًا كان  55في المائة منهم من الن�ساء .وحر�ص ًا على ت�شجيع الم�ؤ�س�سات
الحكومية الرئي�سية على مراعاة االعتبارات الجن�سانية� ،أُن�شئت �شبكة من
الأخ�صائيين الوطنيين في مجال العالقات الجن�سانية في وكالة حيازة الأرا�ضي،
ووزارة الزراعة ،ووزارة الموارد المائية ،ورابطة مزارع ديخان ،وم�صرف اال�ستثمار
الزراعي ،ووكالة الإح�صاء .وخالل هذه العملية ،عملت المنظمة و�صندوق الأمم
المتحدة الإنمائي للمر�أة ب�صورة وثيقة مع الهيئة الحكومية للأرا�ضي (التي
�أ�صبحت ت�سمى الآن وكالة �إدارة الأرا�ضي والجيودي�سيا ور�سم الخرائط).

الدرو�س الم�ستفادة :ت�ضاءلت جهود ا�ست�صالح الأرا�ضي ب�سبب عدم القدرة على
اتخاذ �إجراءات م�ستدامة تهدف �إلى تحقيق الم�ساواة بين الجن�سين وب�سبب عدم
فهم التحليل الجن�ساني ونهج تعميم المنظور الجن�ساني .وكان الأمر ي�ستلزم تدخل
الأخ�صائيين والتحلي بمنظور �شامل .وقد ال يتعين بال�ضرورة على الخبراء التقنيين
التقليديين اعتماد ُنهج تركز على ال�سكان عند معالجة الم�شاكل التقنية .فقد
�أدى اعتماد عمليات ت�شاورية ونهج ت�شاركية �إلى الحد من التركيز غير المتنا�سب
على الدعم الخارجي في المناطق الريفية ،و�ساعد المر�أة على �ضمان حقوقها في
ا�ستخدام الأرا�ضي و�سبل معي�شتها.

هايتي :تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ والحد من
�أخطار الكوارث في الزراعة لتح�سين الأمن الغذائي في
مرحلة ما بعد الزلزال

ترك الزلزال الذي �ضرب هايتي يوم  12يناير/كانون الثاني  2010مدينة بورت
�أو برن�س والقرى المجاورة في حالة دمار ،و�ش ّرد قرابة مليوني �شخ�ص وت�سبب في
�إ�صابة �أو مقتل مئات الآالف الآخرين .وتفاقمت الأو�ضاع في المناطق الريفية نظر ًا
لما تردد عن ا�ضطرار اتجاه نحو  600 000من ال�سكان �إلى المناطق الريفية ،وقد
ازداد الأمر تعقيد ًا ب�سبب ا�ضطراب الأ�سواق و�سبل المعي�شة في �أعقاب الزلزال.
وكان القطاع الزراعي �أ�صبح �أكثر عر�ضة للمخاطر خالل العقود الأخيرة ب�سبب
ت�ضافر مجموعة من العوامل منها ال�ضغوط ال�سكانية ،وتدهور البيئة ،وعدم
كفاءة نظم ا�ستخدام الأرا�ضي ،والفقر ،والم�شاكل على �صعيد الحوكمة ،والتعر�ض
الزائد لأخطار الظواهر الطبيعية المتكررة مثل الأعا�صير ،والجفاف ،واالنهيارات
الأر�ضية ،والزالزل ،والأمواج العاتية.
و�أعدّت المنظمة م�شروع ًا بتمويل من مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي
جمع لأول مرة في �إطار نافذة التمويل هذه بين الإغاثة في حاالت الطوارئ
(الم�ستلزمات الزراعية) والممار�سات الجيدة في مجال الحد من �أخطار الكوارث
والتكيف مع تغير المناخ .وكانت المنظمة قد نفّذت قبل ذلك م�شروع ًا �إقليمي ًا
في منطقة البحر الكاريبي تم ّيز بالممار�سات الجيدة في مجال التكيف مع تغير
المناخ ،و�إكثار البذور العالية الجودة ،وال�سالالت المح�صولية التي تت�سم بدورة
زراعية �أق�صر والتي ا�ستُحدثت كجزء من عملية الت�أهب للأعا�صير في هايتي.
وقد ا�ستُخدمت الدرو�س الم�ستفادة من العمل ال�سابق في تخطيط التدخالت في
الم�شاريع الممولة من مرفق البيئة العالمية.
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وت�شمل التدخالت ت�شجيع حفظ البذور وممار�سات الحراجة الزراعية
التي �أثبتت فعاليتها في الحد من الأخطار المرتبطة بالتقلبات المناخية؛
وتحديد و�إكثار وتوزيع البذور التي تت�سم بدورة زراعية ق�صيرة ،والمحا�صيل
المقاومة للجفاف والفي�ضانات والتي تق ّبلها المزارعون المحليون وتم تطويعها
لتالئم الظروف المناخية المحلية؛ وت�شجيع الممار�سات الزراعية الجيدة التي
�ست�ساعد على الحد من المخاطر و�إدارتها.

الدرو�س  الم�ستفادة� :إن البحث الجاد عن طرق لربط االحتياجات
الق�صيرة والطويلة الأجل من خالل نافذة واحدة للبرمجة والتمويل قد
يتيح فر�صة جيدة ل�ضمان ا�ستعادة �سبل المعي�شة وتحولها ،و�إمكانية
تحقيق نتائج م�ستدامة .كما �أن تطبيق الممار�سات الجيدة والدرو�س
الم�ستفادة من مجموعة وا�سعة من التخ�ص�صات قد �أتاح �سب ًال للم�ضي
قدم ًا من حيث �إدماج نقاط الدخول البرنامجية المتعددة .وكان من بين
التحديات الرئي�سية �أمام �إدماج االحتياجات الق�صيرة والطويلة الأجل
�إزالة التوترات القائمة بين العاملين في مجال الإغاثة الإن�سانية الذين
يركزون على النواحي الت�شغيلية وبين الق ّيمين على التنمية الذين يهتمون
بالنواحي المنهجية الطويلة الأجل ،خا�صة من حيث جدوى التكلفة ،وتغطية
الم�ستفيدين ،والمفاهيم المتعلقة باال�ستدامة.
■

■�آفاق الم�ستقبل

ت ّمت الأن�شطة في جميع الأمثلة المذكورة �أعاله عن طريق ا�ستراتيجية
موحدة للأمن الغذائي جمعت بين الأبعاد الق�صيرة والطويلة الأجل .غير
�أنها ال تزال بعيدة عن �إيجاد نهج �شامل لمعالجة الق�ضايا الق�صيرة
والطويلة الأجل مثل ال�ضعف الم�ؤ�س�سي الذي ي�ؤثر على �سبل المعي�شة.
فمعظم اال�ستجابات للأزمات الممتدة تتم في �سياق �إن�ساني كثير ًا ما يحد
من �إمكانية معالجة الأ�سباب المختلفة للأزمة بطريقة تت�سم بقدر �أكبر

من االت�ساق وال�شمولية .غير �أنّ مجموعة التدخالت الإن�سانية الخا�صة
بالأمن الغذائي في ظ ّل الأزمات الممتدة يمكن �أن توفر �أ�سا�س ًا هام ًا لتوطيد
الروابط بين اال�ستجابات الإن�سانية العاجلة والم�ساعدة الإنمائية الطويلة
الأجل التي تهدف �إلى معالجة العوامل الهيكلية الكامنة التي ت�ؤثر في �سبل
المعي�شة .وعلى الم�ستوى العالمي الأو�سع ،يمكن اتخاذ ترتيب مماثل يعمل
على ت�سهيل هذه الجهود (انظر الإطار  .)11فيمكن لمجموعة التدخالت
و�ضع ا�ستراتيجيات انتقالية ت�ضمن االنتقال ال�سل�س �إلى الهياكل والعمليات
الإنمائية وتجمع بين ال�شركاء الوطنيين والدوليين الرئي�سيين النا�شطين في
قطاع الأمن الغذائي.
و�إنّ الت�صدي في �آن واحد لق�ضايا الأمن الغذائي في الأجلين الق�صير
والطويل من الناحية المفاهيمية لي�س فكرة جديدة .ولع ّل ما تغ ّير في
ال�سنوات الأخيرة هو مدى تطبيق مثل هذا التفكير من الناحية العملية
وتعميمه في عدد متزايد من الحاالت .وقد �أ ّكدت الجهات المانحة الرئي�سية
على �ضرورة الربط بين الم�ساعدة الغذائية الإن�سانية والجهود من �أجل
تعزيز النمو الم�ستدام والموجه نحو الزراعة كجزء من نهج متكامل للأمن
الغذائي .وقد اعترفت الجهات المانحة �أكثر ف�أكثر ب�أهمية هذا المو�ضوع من
�أجل الت�صدي ب�صورة متكاملة للأ�سباب الكامنة وراء الجوع و�سوء التغذية
مع الإبقاء على الدعم الالزم للم�ساعدة الغذائية الإن�سانية.
ويتمثل التحدي في تحديد الدرو�س التي توفر نقطة دخول م�شتركة في
الأزمات الممتدة حتى في غياب الم�ؤ�س�سات �أو الحوكمة الفعالة .وعلى �سبيل
المثال ،ف�إنّ التحليل الجن�ساني بح�سب ال�سياق �أو زيادة الفهم للمفاهيم
المحلية بالن�سبة �إلى الأخطار والمخاطر وتدابير الحد من المخاطر
المجتمعية ،وكذلك القيود المتعلقة بتعزيز القدرة على ال�صمود وتنمية �سبل
المعي�شة ،قد ي�ساعد على تو�سيع نطاق الخيارات المتاحة لال�ستجابة.
جزءا هام ًا من نهج
وجميع هذه العنا�صر مترابطة وينبغي اعتبارها ً
�أكثر تكام ًال في هيكل �شامل ومتجدد للمعونة يهدف �إلى الت�صدي للأبعاد
الق�صيرة والطويلة الأجل النعدام الأمن الغذائي في الأزمات الممتدة.

الإطار 11

مجموعة الأمن الغذائي العالمي
يع ّد "النهج القائم على مجموعة التدخالت" عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا في ا�ستعرا�ض
اال�ستجابة االن�سانية في عام  ،2005والذي �أجراه مكتب الأمم المتحدة لتن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية ،ومبادرة الإ�صالح التي �أعقبت ذلك من �أجل تح�سين الكفاءة،
وزيادة القدرة على التو ّقع ،والم�ساءلة في اال�ستجابات الدولية في حاالت
الطوارئ الإن�سانية .وقد �شاركت المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي م�شاركة
كاملة في هذه العملية منذ بدايتها :برنامج الأغذية العالمي بو�صفه الجهة
الرائدة على الم�ستوى العالمي في مجال ال�ش�ؤون اللوج�ستية واالت�صاالت في
حاالت الطوارئ والجهة الرائدة في تقديم الم�ساعدة الغذائية على الم�ستوى
القطري ،والمنظمة بو�صفها الجهة الرائدة على الم�ستوى العالمي بالن�سبة �إلى
مجموعة التدخالت الزراعية.
�إنّ مجموعات التدخالت القطرية �أو ترتيبات التن�سيق في مجال الأمن
الغذائي قائمة منذ وقت طويل بين المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي – ففي
�أواخر عام  2009على �سبيل المثال� ،شاركت المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي
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بالفعل في مجموعة من التدخالت المتعلقة بالأمن الغذائي في  11بلداً ،وكانت
لهما تدخالت م�شتركة �إلى جانب �شركاء �آخرين في خم�سة بلدان �أخرى.
واقترح تقييم مجموعة التدخالت في المرحلة الأولى الذي �أجرته اللجنة
الدائمة الم�شتركة بين الوكاالت ،والذي ا�ستُكمل في �أواخر عام � ،2007أن
يبحث برنامج الأغذية العالمي والمنظمة في �إمكانية م�شاركتهما في تولى قيادة
مجموعة عالمية معنية بالأمن الغذائي� ،إلى جانب �شركاء �آخرين .ويو�صي
التقرير الم�ؤقت عن تقييم مجموعة التدخالت في المرحلة الثانية بالمبا�شرة
بالتنفيذ .وبالمثل ،ف�إنّ الم�ؤتمر الذي ُعقد في �سنة  2008ب�ش�أن �إعادة التفكير
في الأمن الغذائي في �إطار اال�ستجابة الإن�سانية (انظر الإطار  13في ال�صفحة
� )48شجع المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي و�شركاء رئي�سيين على العمل من
�أجل �إقامة مثل هذه المجموعة من التدخالت العالمية .واعتبار ًا من فبراير/
�شباط � ،2010شرع برنامج الأغذية العالمي والمنظمة في عملية منظمة لإن�شاء
مجموعة الأمن الغذائي العالمي قبل نهاية العام.
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التجارب الناجحة :مثال موزامبيق
الر�سالة الرئي�سية

 



ت�ستطيع البلدان الخروج من حاالت الأزمات الممتدة .وهذا يتطلب �إدارة
مح�سنة وفهم ًا للأ�سباب الهيكلية للأزمة والت�صدي لها ب�إجراء �سيا�سي
�سليم .وتع ّد م�شاركة المجتمعات المحلية والتن�سيق المعزز بين الجهات
المانحة �أمر ًا �ضروري ًا �أي�ض ًا.





 



�شهدت موزامبيق بعد ا�ستقاللها في عام  1975ثالثة عقود من النزاع
الم�س ّلح الذي ترك البالد في حالة من الدمار االجتماعي واالقت�صادي .فقد
�أدى النزاع �إلى وفاة قرابة مليون �شخ�ص وت�شريد خم�سة ماليين �آخرين
داخلي ًا �أو كالجئين في بلدان مجاورة .وبعد انتهاء النزاع في عام ،1992
كان  40في المائة من مراكز الرعاية ال�صحية الأولية و 60في المائة من
المدار�س االبتدائية قد �أغلقت �أبوابها �أو دُمرت ،وو�صل الناتج المحلي
98
الإجمالي �إلى ن�صف ما كان ينبغي �أن يكون عليه.
ومنذ توقيع اتفاقات ال�سالم في عام � ،1992شهدت موزامبيق فترة
من اال�ستقرار الملحوظ و�أ�صبحت بمثابة تجربة ناجحة من حيث النمو
االقت�صادي والح ّد من الفقر .وا�ستناد ًا �إلى البنك الدولي 99،بلغ متو�سط
النمو االقت�صادي  8في المائة �سنوي ًا في الفترة ما بين عامي  1996و.2008
ومنذ عام  ،1992زاد الناتج الزراعي بن�سبة  5.6في المائة �سنوياً ،و ُيعزى
ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إلى زيادة الم�ساحات المزروعة من جهة ،و�إلى نمو
القوة العاملة الزراعية وزيادة الإنتاجية من جهة �أخرى .وحقق هذا البلد
�أي�ض ًا انخفا�ض ًا بن�سبة  15في المائة في معدل الفقر خالل الفترة ما بين
عامي  1997و .2003وطر�أت زيادة كبيرة على م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية مثل
التعليم ووفيات الأطفال والح�صول على المياه الم�أمونة ،مع �أنّ هذا البلد ال
يزال يحت ّل المركز  172من بين  182بلد ًا على �س ّلم دليل التنمية الب�شرية.
و�أخيراً ،يتوا�صل انخفا�ض انت�شار الجوع في موزامبيق ب�صورة منتظمة (ال�شكل
 ،)17ولكنّ الطريق �أمام هذا البلد ال يزال طوي ًال لتحقيق الهدف  1من
الأهداف الإنمائية للألفية.
و ُيعزى نجاح البلد في تحقيق االنتعا�ش بعد انتهاء النزاع �إلى مجموعة
من العوامل الكل ّية ،منها ا�ستقرار االقت�صاد الكلي ،والإ�صالح ال�سيا�سي،
والإنفاق الحكومي المنا�صر للفقراء ،والتدفق الكثيف للمعونة دعم ًا للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية .وفي ال�سنوات الأخيرة ،قامت الالمركزية المتزايدة
والتن�سيق الوطيد بين الجهات المانحة دعم ًا للبرامج الحكومية وا�ستثمارات
القطاع الخا�ص ب�أدوار هامة �أي�ضاً .غير �أنّ �أ�سا�س االنتعا�ش بعد انتهاء النزاع
ُو�ضع غداة انتهاء النزاع مبا�شرة عن طريق النجاح في ت�سريح المتحاربين
و�إعادة النازحين �إلى ديارهم ،وهو �أمر كان يتعذر تحقيق التنمية االقت�صادية
واالجتماعية من دونه .وكان الهيكل الإداري الذي ركز على الوقاية من الكوارث
والتخفيف من وط�أتها من العوامل الرئي�سية �أي�ض ًا في هذه العملية.




















■

■الم�شاركة االجتماعية في معالجة الق�ضايا الرئي�سية:
مثال عن الح�صول على الأرا�ضي

ثمة عامل �آخر في تحقيق االنتعا�ش بعد انتهاء النزاع يتمثل في الجهود
المبذولة لمعالجة ق�ضايا الح�صول على الأرا�ضي 100.فبعد انتهاء الحرب
مبا�شرة ،برز مرة �أخرى نزاع حول الح�صول على الأرا�ضي و�ش ّكل م�صدر ًا
محتم ًال النفجار التوتر ،وكان ذلك �أحد الأ�سباب الرئي�سية لن�شوب الحرب
الأهلية .فعندما عاد ماليين النازحين والمحاربين ال�سابقين �إلى �أرا�ضيهم
التي هجروها ،وجد معظمهم �أنّ �سواهم قد ا�ستولوا عليها .كذلك �سارع
الم�ستثمرون من القطاع الخا�ص �إلى المناطق الريفية التي بدا �أنها "خالية"
لتحوليها �إلى � ٍ
أرا�ض منتجة .ونتيجة لذلك ،حدثت �صدامات كثيرة بين
المحتلين الجدد والعائدين والم�ستثمرين من القطاع الخا�ص حول من يحقّ
له ا�ستخدام الأر�ض .وكثير ًا ما تفاقمت هذه النزاعات ب�سبب عجز الإدارة
الحكومية التي �أنهكتها �سنوات الحرب .كما �أنّ قانون الأرا�ضي لعام 1979
الذي ظ ّل قائم ًا لم ُيفلح في معالجة هذا الو�ضع .فقد كان هذا القانون ي�ستند
�إلى النموذج الزراعي اال�شتراكي الذي كان معمو ًال به قبل حقبة اال�ستقالل
والذي لم يع ّبر عن النظم العرفية لحيازة الأرا�ضي التي ظ ّلت مو�ضع احترام
على الرغم من النزاع الطويل والتغيرات في ال�سيا�سات الرئي�سية.
وكان العامل الرئي�سي في العملية المتبعة للتعامل مع م�س�ألة الأرا�ضي هو
�إن�شاء الهيئة الوزارية للأرا�ضي ،بدعم من المنظمة ،وكانت بمثابة محفل
مفتوح وديمقراطي لو�ضع �سيا�سة جديدة للأرا�ضي .و ُبذلت جهود كبرى لإ�شراك
عدد كبير من المجموعات المختلفة ،بما في ذلك المجتمع المدني ،ومنظمات
الفالحين ،والقطاع الخا�ص الحديث الن�ش�أة ،والأو�ساط الأكاديمية الوطنية
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وجميع القطاعات العامة الأخرى المعنية بكيفية الح�صول على الأرا�ضي
والموارد الأخرى وا�ستخدامها 101.وا�ستُه ّلت عملية ا�ستعرا�ض ال�سيا�سات
بعملية ت�شاورية وا�سعة النطاق و�شاملة غداة الحرب مبا�شرة وا�ستر�شدت
بتحليل دقيق للواقع االجتماعي واالقت�صادي لحيازة الأرا�ضي في موزامبيق.
ولع ّل �أكثر الأمور و�ضوح ًا �آنذاك هو ا�ستمرار �شرعية ال�سلطات
العرفية ودورها في �أعقاب الحرب والطريقة التي �أدارت من خاللها
وبفعالية معظم الم�سائل المت�صلة بالح�صول على الأرا�ضي والمنازعات
ب�ش�أنها في تلك الحقبة الحرجة .و�أدّت هذه التجربة �إلى االعتراف
بجدوى هذه النظم العرفية وبالحقوق التي اكت�سبها ال�سكان من خاللها،
وا�ستر�شدت بها عملية التكامل بين جوانب القانون العرفي والقانون
الر�سمي عند و�ضع ت�شريع جديد للأرا�ضي .وقد تعاملت هذه الحركة
ال�سيا�سية الرئي�سية بنجاح مع طائفة من التوترات النا�شئة وو ّفرت �أ�سا�س ًا
متين ًا لقانون جديد للأرا�ضي� ،صدر في عام  ،1997وعمل �أي�ض ًا على
ت�أمين الحيازة الم�أمونة للم�ستثمرين الجدد من القطاع الخا�ص ،والذين
اعتبرتهم الحكومة عن�صر ًا رئي�سي ًا في عملية االنتعا�ش ما بعد الحرب
في بلد يفتقر �إلى ر�ؤو�س الأموال وال يزال يعاني من الفقر .وقد تحقق
جزءا �إلزامي ًا من عملية اال�ستثمار،
ذلك بجعل "الم�شاورات المجتمعية" ً
والت�شجيع على اتباع نهج قائم على التفاو�ض وتوافق الآراء تجاه الق�ضية
المعقدة المتعلقة ب�إعطاء الأرا�ضي للم�ستثمرين الجدد.
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وكانت النتيجة و�ضع �سيا�سة وقانون يحظيان بقدر كبير من ال�شرعية
االجتماعية ويت�سمان ب�إح�سا�س قوي بالملكية الوطنية ،وكالهما عن�صران
حا�سمان في �أي ت�سوية بعد انتهاء النزاع .وقد ُ�صمم الت�شريع بحيث يلبي في
نف�س الوقت االحتياجات االجتماعية واالقت�صادية وحقوق المجتمعات المحلية
ويحقق �أهداف التنمية االقت�صادية الوطنية الأو�سع ،وكالهما �ضروريان
لدعم عملية االنتعا�ش بعد انتهاء النزاع.
واليوم ،وبعد مرور �أكثر من ع�شر �سنوات ،ال تزال �سيا�سة الأرا�ضي
قائمة وحقق قانون عام  1997هدفه الأ�سا�سي المتمثل في الحفاظ على
النظام والأمن الغذائي مع ت�شجيع اال�ستثمارات الجديدة في الوقت نف�سه.
وقد حققت هذه ال�سيا�سة والإطار القانوني الكثير لتمهيد الطريق على نحو
متكافئ وم�ستدام �أكثر لتحقيق النمو االقت�صادي والتنمية االجتماعية في بلد
ال تزال غالبيته من �سكان الريف.
وقد �أدّت الطريقة التي ت ّمت بها مواجهة التحدي على �صعيد الأرا�ضي
في منت�صف الت�سعينات من القرن الما�ضي �إلى �إيجاد وعي قوي لدى
المجتمع العري�ض لأهم ّية اتباع نهج ت�شاركي قائم على التفاو�ض �إزاء ق�ضايا
ال�سيا�سات المعقّدة؛ كما �أدت هذه الطريقة �إلى تو ّقع �أن توا�صل الحكومة
اال�ستفادة من تجربة الما�ضي ومعالجة م�س�ألة الأرا�ضي – بل وغيرها
الملحة – من خالل عملية مماثلة
من الق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية ّ
للم�شاركة االجتماعية وال�سيا�سية الوا�سعة النطاق.

نحو �ضمان الأمن الغذائي في ظ ّل الأزمات
الممتدة� :إجراءات مو�صى بها
تتم ّيز البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة بوجود �أزمات �أو نزاعات الممتدة
�أو متكررة ،وا�ضطرابات وا�سعة في �سبل المعي�شة ،وقدرة م�ؤ�س�سية �ضئيلة
للغاية على مواجهة هذه الأزمات .ونتيجة لذلك ،ف�إن ن�سبة ال�سكان الذين
يعانون من نق�ص التغذية في البلدان التي تواجه الأزمات الممتدة تبلغ ثالثة
�أ�ضعاف تلك الن�سبة في بلدان نامية �أخرى ،با�ستثناء ال�صين والهند .ويعي�ش
حوالي ُخم�س �سكان العالم الذين يعانون من نق�ص التغذية والذين يق ّدر
عددهم بنحو  925مليون ن�سمة في  22بلد ًا من البلدان التي ت�صنف حالي ًا
�ضمن البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة .وب�سبب ال�سمات الخا�صة للأزمات
الممتدة ،ف�إن اال�ستجابات المنا�سبة تختلف عن تلك المطلوبة في الأزمات
الق�صيرة الأجل �أو في البلدان النامية التي ال تعاني من �أي �أزمات .ولهذا
فمن ال�ضروري ت�صنيف البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة �ضمن فئة خا�صة
ذات متطلبات خا�صة من حيث التدخالت التي يقوم بها المجتمع الإنمائي.
وتقودنا النتائج المعرو�ضة في تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم
� 2010إلى ثالث مجموعات رئي�سية من التو�صيات الالزمة لمواجهة انعدام
الأمن الغذائي في الأزمات الممتدة:
•تح�سين التحليل والفهم؛
•تح�سين الدعم المقدم ل�سبل المعي�شة والأمن الغذائي؛
•�إ�صالح "هيكل" الم�ساعدة.
■

■تح�سين التحليل والفهم

رغم وجود قوا�سم م�شتركة من حيث بع�ض ال�سمات العامة ،ف�إنّ درا�سات
الحالة التي يتناولها هذا التقرير تو�ضح �أنّ لكل �أزمة �سماتها الخا�صة
بال�سياق المع ّين .فكل حالة من الحاالت مختلفة عن الأخرى ،ويجب �أن تكون
اال�ستجابات – �سواء �أكانت داخلية �أو خارجية – مالئمة لخ�صو�صيات كل
حالة من الحاالت .وغالب ًا ما يتع ّذر تحديد اال�ستجابات المالئمة ب�سبب رداءة
البيانات �أو غيابها .وبا�ستثناء القليل جد ًا من الأزمات المعروفة ،غالب ًا ما
يكون هناك نق�ص في البيانات �أو �أ ّنها تكون ذات نوعية رديئة ،مما يجعل من
ال�صعب فهم ديناميكيات الأزمات الممتدة.
وال يزال الفهم الحالي للأزمات الممتدة �سطحي ًا و�ضيقاً .ففي حين
تحتاج حاالت الطوارئ الإن�سانية بما ال يقبل ّ
ال�شك �إلى تقييمات �سريعة

لالحتياجات ،ف�إنّ الأزمات الممتدة تحتاج �إلى تحليل �أو�سع و�أعمق .وال
ب ّد من اكت�ساب فهم متعمق ل�سبل المعي�شة ،والديناميكيات الجن�سانية،
وال�سياق االجتماعي والم�ؤ�س�سات المحلية والوطنية ،لي�س فقط من �أجل
�إزالة المعوقات الحرجة �أمام �سبل المعي�شة على م�ستوى الأ�سرة و�إنما لفهم
الأ�سباب الكامنة وراء الأزمة .ويتع ّين �إجراء تحليل �أف�ضل من �أجل فهم
الفروق الطفيفة في تكييف �سبل المعي�شة مع الأزمات الممتدة ،وبع�ضها
يمكن �أن يعتمد على عوامل خارجية (ومنها على �سبيل المثال التحويالت
المالية والتغ ّيرات في الم�ؤ�س�سات المحلية التي تنظم حقوق الملكية بالن�سبة
�إلى الأرا�ضي والموارد الطبيعية) ،وبع�ضها الآخر ينبغي التخفيف من
ت�أثيراته (مثل اال�ستغالل المفرط للموارد الطبيعية).
وتُع ّد القدرة على مقارنة �شدة الأزمات عبر ال�سياقات المختلفة مهمة
للحد من مخاطر التخ�صي�ص غير المتكافئ للمعونة وما يرتبط بذلك من
�أعرا�ض "الأزمات المن�سية" .وقد �شهد هذا المجال تقدم ًا ملحوظ ًا و�إن كان
ال يزال من ال�ضروري تحفيزه بقدر �أكبر – خا�صة في البلدان التي تواجه
�أزمات ممتدة .وبرز م�ؤخر ًا نهج جديد تجاه هذا الو�ضع يتمثل في الت�صنيف
المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (انظر الإطار  .)12ومن ال�سمات المميزة
لهذا الت�صنيف المتكامل �أ ّنه جاء نتيجة للتعاون بين عدة وكاالت و�أنه ال
يح ّل مح ّل �أدوات التحليل القائمة �أو الجهود الأخرى لتحليل الأمن الغذائي،
و�إنما ي�ستكملها عن طريق نهج �شفاف وقائم على ال�شراكة.
وقد �أُحرز تقدم �أي�ض ًا على �صعيد تح�سين التوازن بين االحتياجات
المقدرة وتحليل الأ�سباب الكامنة والم�ساعدة المقترحة ،ولكنّ الجانب الأكبر
من هذا الجهد ال يزال في مرحلة تجريبية ،وال تزال اال�ستجابات في �أغلب
الأحيان تنتقل مبا�شرة �إلى تنفيذ تدخالت "مج ّربة وفعلية" خالل واحدة
من الأزمات الممتدة .ولكنّ هذه اال�ستجابات غالبا ما تكون ال�شكل الخاطئ
102
للم�ساعدة وال تترك �أثر ًا كبيراً.
وبالمثل ،فقد تح�سن تقييم ت�أثيرات التدخالت الخارجية الخا�صة
واال�ستجابات المحلية للأزمات الممتدة ،ولكنّ عدد ًا كبير ًا من الجهات
المانحة والوكاالت تُحجم عن اال�ستثمار في تقييم الت�أثيرات وفي تحليل
اال�ستجابة بالقدر المطلوب .فال ب ّد من تعزيز نظم تقدير الت�أثيرات
ور�صدها وتقييمها ،ف�ض ًال عن �آليات التعلم والم�سائلة� ،إذا ما �أردنا تح�سين
الطريقة التي ن�ستجيب بها للأمن الغذائي خالل الأزمات الممتدة.
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الإطار 12

تح�سين تحليل الأمن الغذائي و�صنع القرارات :الت�صنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي
ُيع ّد الت�صنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي �أداة لتح�سين دقة تحليل
الأمن الغذائي ،و�شفافيته ،و�صالحياته ،وقابليته للمقارنة .وقد ُو�ضع هذا
الت�صنيف في الأ�صل في عام  2004ال�ستخدامه في ال�صومال من جانب
وحدة تحليل الأمن الغذائي في منظمة الأغذية والزراعة ،ولكنه ُط ّبق منذ
ذلك الوقت في عدد من ال�سياقات الأخرى للأمن الغذائي من خالل جهود
م�شتركة مع برنامج الأغذية العالمي و�شركاء �آخرين.
وي�شمل الت�صنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي بروتوكوالت خم�سة هي:
•ت�صنيف ال�شدة والإنذار المبكر بما يتيح مقارنة البيانات من مكان �إلى
�آخر ومع مرور الوقت
•التحليل القائم على الأد ّلة لتوثيق الأدلة الرئي�سية دعم ًا لت�صنيف حالة
الأمن الغذائي
•ال�صلة باال�ستجابة لتقديم توجيهات عامة ب�ش�أن اال�ستجابة المالئمة
للم�ستويات المختلفة من انعدام الأمن الغذائي
•االت�صال الأ�سا�سي لتجميع اال�ستنتاجات الرئي�سية ل�صالح �صانعي القرار
ب�شكل مت�سق يمكن الإطالع عليه
•التوافق التقني ل�ضمان موافقة �أ�صحاب ال�ش�أن الرئي�سيين من
الحكومات ،والمنظمات غير الحكومية ،والأمم المتحدة ،والأو�ساط
الأكاديمية على اال�ستنتاجات التقنية للتحليل.
وباتباع الت�صنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي ،ي�صبح التحليل المعقد
للأمن الغذائي �أي�سر و�أجدى بالن�سبة �إلى �صانعي القرار على الم�ستويات
الوطنية والإقليمية والعالمية .فهو يفيد القرارات ب�ش�أن تحديد الأولويات
بالن�سبة �إلى الموارد ،وت�صميم البرامج ،والدعوة �إلى التخفيف من انعدام

■

■تح�سين دعم �سبل المعي�شة من �أجل تحقيق الأمن الغذائي

ال غنى عن اال�ستجابات في �سبيل �إنقاذ الأرواح ،ولكن من ال�ضروري في البلدان
التي تواجه �أزمات ممتدة االنتقال نحو تح�سين الدعم المقدم ل�سبل المعي�شة،
والرعاية االجتماعية ،والحد من المخاطر ،مع المحافظة على القدرة والمرونة
الالزمتين لال�ستجابة للأزمات الحادة.
ويجب �أن تراعي عمليات تقييم �سبل المعي�شة الديناميكيات الرئي�سية
للم�ؤ�س�سات المحلية (بما في ذلك ديناميكيات القوة والت�ضارب) لفهم �أ�سباب
الأزمة ب�شكل �أف�ضل وتحديد �أ�شكال الم�ساعدة المالئمة وكذلك ال�شركاء
الموثوق بهم والدائمين لتلبية االحتياجات على المدى الطويل .وتو�ضح الأمثلة
الم�ستخل�صة من �سيراليون وال�سودان �أن الم�ساعدة الخارجية يمكن �أن تكون
مفيدة �أو �ضارة  -وذلك ح�سب طريقة فهم ديناميكيات �سبل المعي�شة ،ويجب
�أن تعترف وتدعم الحلول المبتكرة ل�سبل المعي�شة على �أر�ض الواقع بينما تحول
دون الممار�سات الخاطئة التي يعتمد عليها ال�سكان في �أحوال ال�شدة البالغة.
ومن الو�سائل الحا�سمة لتعزيز �سبل المعي�شة على المدى الأطول ،دعم
الم�ؤ�س�سات غير الر�سمية التي تقوم عليها �سبل المعي�شة الأخرى .ولهذا ينبغي
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الأمن الغذائي الحاد والمزمن .كما �أن تنفيذ الت�صنيف المتكامل لمراحل
الأمن الغذائي يعزز الم�ؤ�س�سات القائمة ويوفر �أ�سا�س ًا لت�شاطر المعلومات
وتمكين مختلف �أ�صحاب ال�ش�أن الوطنيين والدوليين من العمل مع ًا وبناء توافق
في الآراء حول تحليل الأمن الغذائي.
ففي ال�صومال ،على �سبيل المثالُ ،ي�ستخدم الت�صنيف المتكامل
لمراحل الأمن الغذائي منذ عام  2004وقد �ساعد على �ضمان توجيه
أهم ما في الأمر �أنّ
اال�ستجابة الإن�سانية لأ�ش ّد الفئات ال�سكانية حاجة ،و� ّ
الأزمة الممتدة لم ت�صبح ،بف�ضله" ،في طي الن�سيان" من جانب المجتمع
الدولي .وفي كينيا – التي ت�شكل �سياق ًا �إنمائي ًا �أو�ضح  -كان الت�صنيف
المتكامل لمراحل الأمن الغذائي ُي�ستخدم منذ عام  2005وهو يوفر �أ�سا�س ًا
م�شترك ًا لمختلف الوزارات الم�س�ؤولة من �أجل ت�شاطر المعلومات و�إجراء
تحليل م�شترك على الم�ستوى الوطني وعلى م�ستوى المقاطعات بتن�سيق من
مكتب رئي�س الجمهورية .وقد بلغ الآن الت�صنيف المتكامل مراحل مختلفة
(بدءا بالتوعية وو�صو ًال �إلى االعتماد الر�سمي) في �أكثر من
من التنفيذ ً
ع�شرين بلد ًا في �أفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا الالتينية.
ويوفر برنامج الدعم العالمي للت�صنيف المتكامل الدعم التقني
والتطور المعياري للت�صنيف المتكامل .وتتولى �إدارة الت�صنيف المتكامل
لجنة توجيهية م�شتركة بين الوكاالت ت�ضم ممثلين من منظمة ""CARE
الدولية ،ومنظمة الأغذية والزراعة ،و�شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة،
ومركز البحوث الم�شتركة التابع للمفو�ضية الأوروبية ،وم�ؤ�س�سة �أوك�سفام
البريطانية ،ومنظمة  Save the Childrenلإنقاذ الطفولة في المملكة
المتحدة والواليات المتحدة ،وبرنامج الأغذية العالمي .وفي عام 2010
أي�ضا ت�شجيع هيئات حكومية �إقليمية ووكاالت �أخرى تابعة للأمم
�سيجري � ً
المتحدة والمنظمات غير الحكومية لالن�ضمام.

�أن تتم اال�ستجابات التي تحمي الأرواح و�سبل المعي�شة ب�صورة مبا�شرة بالتوازي
مع �أ�شكال الم�ساعدة التي تدعم الم�ؤ�س�سات المحلية المهتمة بتلبية االحتياجات
الطويلة الأجل في مجال الإدارة الم�ستدامة للزراعة والموارد الطبيعية (مثل
حيازة الأرا�ضي ،كما يت�ضح من حالة الم�ؤ�س�سات العرفية في موزامبيق)
وتقديم الخدمات االجتماعية الأ�سا�سية (مثل البنية التحتية الريفية ،والتعليم،
وال�صحة ،والتغذية) .ويمكن �أن ُي�سهم هذا �أي�ض ًا في عمليات بناء الدولة خا�صة
في الحاالت المتطرفة التي تكون فيها قدرات الدولة محدودة للغاية.
■

■�إ�صالح "هيكل" الم�ساعدة

يتّ�ضح من خالل التجارب المذكورة في الف�صول ال�سابقة من هذا التقرير �أن
هناك فجوة بين الواقع على الأر�ض في الأزمات الممتدة وهيكل الم�ساعدة
الدولية الم�ستخدم لمواجهة الأزمات الممتدة .واالعتراف بهذه الفجوة
منتدى عالمي ًا من منظمات الأمم المتحدة
لي�س بالأمر الجديد؛ والواقع �أن
ً
والمنظمات غير الحكومية وحركة ال�صليب الأحمر قد ت�صدى للكثير من هذه
الم�سائل في عام �( 2008أنظر الإطار .)13
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التو�صية 1

دعم المزيد من التحليل والفهم الأعمق ل�سبل معي�شة ال�سكان و�آليات المواجهة في الأزمات الممتدة من �أجل
تعزيز قدرتهم على ال�صمود وتح�سين فعالية برامج المعونة والم�ساعدة
•يتع ّين على الجهات المانحة والوكاالت �أن تزيد ا�ستثماراتها في التحليل
وتقدير الت�أثيرات وا�ستخال�ص ال ِعبر من حاالت الأزمات الممتدة.
وي�شمل هذا الموارد المالية والب�شرية على حد �سواء.
•ينبغي تعزيز نظم المعلومات وتو�سيع نطاقها .و ُيع ّد تقدير االحتياجات
الإن�سانية من الأمور الحا�سمة ،ولكنّ من ال�ضروري �أي�ض ًا تو�سيع نطاق
التحليل لي�شمل �سبل المعي�شة والم�ؤ�س�سات المحلية والوطنية التي يمكنها
دعم �سبل المعي�شة والتي قد تكون بدورها من الأ�سباب الرئي�سية
للأزمات الممتدة.

•ينبغي تح�سين تحليل اال�ستجابة وبناء القدرات في مجاالت �إجراء تحليالت
م�ستنيرة �أكثر لخيارات الم�ساعدة المتاحة وا�ستخدام هذه التحليالت.
•ينبغي موا�صلة تح�سين القدرة على مقارنة االحتياجات في �سياقات
مختلفة ومتنوعة من �أجل تعزيز عملية تخ�صي�ص المعونة ومنع �أعرا�ض
"الأزمة المن�س ّية".
•ينبغي للجنة الأمن الغذائي العالمي القيام بر�صد الحالة العامة في
البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة ومناق�شتها على نحو منتظم.

التو�صية 2

دعم حماية �سبل المعي�شة وتعزيزها وا�ستردادها والم�ؤ�س�سات التي تدعم �سبل المعي�شة وتنه�ض بها في البلدان
التي تواجه �أزمات ممتدة
•يينبغي للحكومات والجهات المانحة والوكاالت �أن تربط على نحو �أف�ضل
بين اال�ستجابات التي تلبي االحتياجات الق�صيرة والطويلة الأجل عن
طريق تح�سين الم�ساعدة الغذائية والرعاية االجتماعية واال�ستثمارات في
الزراعة وكذلك في �سبل المعي�شة غير الزراعية.
•ينبغي زيادة الإمدادات والحماية وتعزيز �سبل المعي�شة في الأجل الطويل
با�ستخدام �أدوات متنوعة تدعم قدرة ال�سكان على ال�صمود وتت�صدى
لحاالت ال�ضعف (ومنها مث ًال �شبكات الأمان ،والدعم التغذوي ،وتطوير

ملحة اليوم �أكثر من
لقد �أ�صبحت ا�ستنتاجات م�ؤتمر عام ّ 2008
�أي وقت م�ضى – خا�صة في ظ ّل الأزمات الممتدة .ويتمثل جانب من
الحاجة �إلى تح�سين هيكل المعونة في �سد الفجوة ب�شكل �أف�ضل بين ال ُنهج
التقليدية المتبعة تجاه "الإغاثة" (�أو اال�ستجابة الإن�سانية) و"التنمية".
والطريقة التي ت�صنف بها الجهات المانحة الأن�شطة الإن�سانية والإنمائية
في الوقت الحا�ضر ال تتنا�سب مع – �أو ال تدل على – تنوع التدخالت
الجارية �أو �سل�سلة اال�ستجابات المحلية للأزمات الممتدة .وتو�صف �أ�شكال
الم�ساعدة الخارجية على نحو مالئم ب� ٍ ّأي من هاتين ال�صفتين �أو بالأطر
الزمنية التي ُيفتر�ض �أنها تقابلها .وينبغي للجهات المانحة �أن تخ�ص�ص
التمويل – وتحدده – وفق ًا لالحتياجات المقدرة والفر�ص البرنامجية ،مع
الموارد المطلوبة لمواجهة الأو�ضاع الراهنة في حالة الأزمات الممتدة.
وقد �أُحرز تقدم في بع�ض من هذه المجاالت� .إذ يتولى برنامج
ا لأغذية العالمي والمنظمة عملية �إن�شاء "مجموعة ا لأمن الغذائي
العالمي" ،بما يكفل ترابط اال�ستجابة النعدام ا لأمن الغذائي و �إمكانية
توقعها و�شموليتها في ال�سياق ا لإن�ساني (انظر ال�صفحات .)42-39
منتدى على الم�ستوى الدولي لتوجيه ودعم
و�ستو ّفر هذه المجموعة
ً
�صياغة ا�ستراتيجيات لحاالت الطوارئ وخطط لتنفيذها على الم�ستوى

قدرة ال�سكان على �إنتاج الأغذية والح�صول عليها) .وينبغي االعتراف
على �أكمل وجه بالفوارق الموجودة بين الجن�سين.
•يجب �أن يعتمد دعم �سبل المعي�شة على القدرات الموجودة و�أن يعزز
علميات التكيف الإيجابية ل�سبل المعي�شة في �سياقات محددة بموازاة
منع اال�ستراتيجيات الخاطئة و�/أو التخفيف من وط�أة ت�أثيراتها.
•ينبغي تركيز الجهود على العمل من �أجل �إعادة بناء وتعزيز الم�ؤ�س�سات
المحلية التي تدعم �سبل المعي�شة.

القطري تجمع بين التدابير العاجلة التي تت�صدى لل�شواغل المتعلقة
بتوافر ا لأغذية و�إنتاج ا لأغذية والح�صول على ا لأغذية وا�ستخدام
ا لأغذية .و�ستعمل هذه المجموعة �أي�ض ًا ب�شكل حا�سم على زيادة ترابط
النهج ال�شامل والتكامل بين �إنقاذ ا لأرواح وحماية �سبل المعي�شة في
ال�سياق ا لإن�ساني .غير �أنّ دور مجموعة ا لأمن الغذائي العالمي في ظ ّل
ا لأزمات الممتدة لم ُيحدد بعد.
وقد �أُدخلت تح�سينات �إ�ضافية لتعزيز �آليات التقييم والتعلم وال ُنهج
التحليلية ،مثل الت�صنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي .ولكنّ العديد من
هذه التو�صيات لم ينفذ بالكامل حتى الآن .ويتمثل �أحد التحديات الرئي�سية
في قيادة وتن�سيق التدخالت في ظ ّل عدم وجود حكومة وطنية قادرة وراغبة.
يوجه جانب من النهج المتكامل للح ّد من انعدام الأمن الغذائي
وينبغي �أن ّ
�إلى دعم تنمية القدرات الحكومية في الوزارات التقنية لقيادة الجهود
وتن�سيقها ،ولكنّ هذا �سيكون �صعب ًا في حاالت ال�صراع المدني.
وكثير ًا ما تكون ا لآن اال�ستجابات في ال�سياق نف�سه من جانب
نف�س الوكاالت موجهة في �آن مع ًا �إلى تلبية االحتياجات الإن�سانية،
وحماية �سبل المعي�شة وتعزيزها ،وبناء الم�ؤ�س�سات ،وفي بع�ض الحاالت
�إلى تحقيق ا لأهداف الخا�صة با لأمن .ونتيج ًة لذلكّ ،
يلف الغمو�ض
حالة انعدام ا لأمن الغذائي في العالم 2010
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التو�صية 3

�إعادة النظر في هيكل الم�ساعدة الخارجية في ّ
ظل الأزمات الممتدة ليتنا�سب مع االحتياجات والتحديات
والقيود الم�ؤ�س�سية على �أر�ض الواقع .وقد يقت�ضي ذلك تنظيم منتدى رفيع الم�ستوى عن الأزمات الممتدة يليه
"برنامج جديد للعمل" من �أجل البلدان التي تواجه �أزمة ممتدة
•ينبغي للجنة الأمن الغذائي العالمي �أن تدعم تنظيم منتدى رفيع الم�ستوى
عن الأزمات الممتدة في موعد ال يتجاوز عام  2012لمناق�شة ما هو متاح
من معارف عن الأزمات الممتدة واقتراح �سبل لل�سير قدم ًا.
•ينبغي و�ضع "برنامج جديد للعمل في ظ ّل الأزمات الممتدة" من �أجل
و�ضع مبادئ وبارامترات جديدة لتلبية االحتياجات الخا�صة بهذه
البلدان بفعالية وكفاءة .ومن المقترح �أن تتولى لجنة الأمن الغذائي
العالمي �إطالق هذه العملية والإ�شراف عليها.
•ينبغي �أن تتجاوز طرق الم�ساعدة فئات "الإغاثة" و"التنمية" التقليدية
و�صو ًال �إلى ُنهج تت�سم بقدر �أكبر من التنوع بما ي�شمل �آليات للرعاية
االجتماعية ونظم ًا للإنذار المبكر في مجال الأمن الغذائي ،والت�أهب

للكوارث ،وحماية البيئة وت�أهيلها ،وتعزيز مرونة �سبل المعي�شة.
•ينبغي �أن ير ّكز تخطيط الجهات المانحة على �إمكانية التوقع لأغرا�ض
الوقاية ،والعمل المبكر ،والحلول الطويلة الأجل.
•ينبغي االرتقاء بنظم تتبع تدفقات المعونة و�أن تتجاوز تق�سيمها التقليدي
بين الم�ساعدة الإن�سانية والم�ساعدة الإنمائية بما ي�ؤدي �إلى مزيد من
ال�شفافية في تتبع اال�ستثمارات التي تدعم الأمن الغذائي.
•ينبغي بذل الجهود لم�ساندة جميع العنا�صر الفاعلة – الجهات المانحة،
والحكومات الم�ضيفة ،والجهات الفاعلة من غير الدول ،والمنظمات الوطنية
والدولية غير الحكومية ،والمجتمعات المت�ضررة من الأزمات – على �صياغة
المبادئ التي ينبغي �أن تنظم الم�ساعدة في حاالت الأزمات الممتدة.

الإطار 13

نتائج الم�ؤتمر العالمي ب�ش�أن "�إعادة التفكير في الأمن الغذائي في حالة اال�ستجابة الإن�سانية"
في �أبريل/ني�سان  ،2008عقدت منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير
الحكومية وحركة ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر اجتماع ًا لها لمناق�شة
م�س�ألة الأمن الغذائي في حالة اال�ستجابة الإن�سانية .وقد عُ قد المنتدى الذي
ا�ستغرق ثالثة �أيام بدعوة م�شتركة من منظمتي " "CAREو"�أوك�سفام" في
المق ّر الرئي�سي لمنظمة الأغذية والزراعة في روما .ومع �أنّ هدف المنتدى
لم يقت�صر على البلدان التي تواجه �أزمات ممتدة� ،إال �أنه حدد مجالين
رئي�سين للعمل يقوم عليهما التغ ّير المطلوب في الطريقة التي ينبغي �أن
يتعامل بها نظام المعونة مع الأمن الغذائي وكيفية تح�سين فعاليته ب�صورة
ملحوظة لمواجهة الجوع:
•الحاجة �إلى �سد الفجوة بين الإغاثة والتنمية:
– –تعزيز الرعاية االجتماعية على المدى الطويل باعتبارها نهج ًا رئي�سي ًا
– –�إدراج الحد من مخاطر الكوارث �ضمن �أطر الرعاية االجتماعية
– –�إيالء اهتمام متزايد للزراعة الم�ستدامة
– –تعزيز تمويل الوقاية والعمل المبكر.
•�أهمية �إيجاد نهج م�شترك ومتكامل �إزاء فهم الجوع وحاالت التعر�ض
للمخاطر واال�ستجابة لها:
– –و�ضع �إطار تحليلي وبرنامجي م�شترك للأمن الغذائي

�أكثر ف�أكثر المبادئ الراعية للأن�شطة في الميدان .و تُدين الوكاالت
ا لإن�سانية ب�شدة زعزعة المبادئ ا لإن�سانية ،وهو ما زاد من �صعوبة
ح�صول ال�سكان المحتاجين على الموارد في بع�ض ا لأزمات ،كما �ساهم
في �إ�ضعاف ا لأمن بالن�سبة �إلى العاملين في مجال المعونة (انظر
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– –ا�ستخدام اال�ستجابات والتدخالت البرنامجية الأن�سب والقائمة
على االحتياجات.
و�أو�صى المنتدى ب�ضرورة دعم مجالي العمل هذين عن طريق �إجراء تغيرات
�أ�سا�سية في هيكل الم�ساعدة الدولية للأمن الغذائي .وت�شمل التغيرات
المطلوبة ما يلي:
•تعزيز �آليات الر�صد والتقييم والتعليم والم�ساءلة
•تح�سين القدرة على التحليل من �أجل توجيه ال�سيا�سات والبرامج واال�ستجابات
•الحر�ص على �أن تكون وكاالت المعونة مالئمة للغر�ض المرج ّو عن طريق
ا�ستعرا�ض خبراتها البرنامجية ،و�آلياتها الخا�صة بالتمويل ،والموظفين
فيها وهيكلها ،و�إجراء التغييرات الالزمة وفق ًا للفجوات المحددة وبما
يتفق والأدوار المحددة في الإطار الم�شترك
ت�ضم وكاالت المعونة في مجاالت
•�إن�شاء �آليات لتن�سيق الأمن الغذائي ّ
الإغاثة والتح ّول والتنمية ،وتلك المهتمة بمختلف عنا�صر الأمن
الغذائي والتغذوي.
الم�صدر:ملخ�ص من البيان الختامي لمنتدى "�إعادة التفكير في نهج نظام المعونة الدولية تجاه الأمن
الغذائي" .التابع للمنتدى الدولي للأمن الغذائي� 18 – 16 ،أبريل/ني�سان  ،2008روما .م�ؤ�س�سة "/"CARE
"�أوك�سفام" /منظمة الأغذية والزراعة /برنامج الأغذية العالمي.

ال�صفحات  .)35-32وينبغي تو�ضيح �أهداف الم�ساعدة الخارجية
خالل ا لأزمات الممتدة ،والمبادئ التي تنظم تخ�صي�ص هذه الم�ساعدة
وتوزيعها وتقييم �آثارها �إذا �أريد الت�صدي بنجاح النعدام الأمن الغذائي
أعم .
على وجه الخ�صو�ص ،وتحقيق ا لأهداف ا لإن�سانية والإنمائية ب�شكل � ّ

الملحق الفني
الجدول 1
انت�شار نق�ص التغذية والتقدم نحو بلوغ هدف م�ؤتمر القمة العالمي
وغايات الأهداف الإنمائية للألفية( )2في البلدان النامية()3
العالم

الإقليم/الإقليم الفرعي/البلد
[فئة نق�ص التغذية]

العامل
البلدان املتقدمة
البلدان النامية
�آ�سيا واملحيط الهادي

***

�شرق �آ�سيا

مجموع ال�سكان

عدد ناق�صي التغذية

2007-2005
(بالماليين)

2007-2005 2002-2000 1997-1995 1992-1990
(بالماليين)

6 559.3
1 275.6
5 283.7

▲

3 558.7

498.1 587.9

554.5 531.8

0.9

▼

20

1 402.1

149.8 215.6

139.5 142.2

0.6

▼
▼

18
18

12

▲

21

30

34

▲

غير متاح

28
—

33
—

27
—

26
—

24

18

17

14

ال�صين []3
جمهورية كوريا الديمقراطية
ال�شعبية []4
منغوليا []4
جمهورية كوريا []1

23.6

4.2

6.7

7.8

2.6
47.8

0.6

0.8

0.6

0.7

ns

ns

ns

ns

جنوب �شرق �آ�سيا

555.5

85.7 105.4

88.9

76.1

1 328.1

1520.1

�سري النكا []4

155.4
1147.7
27.8
169.5
19.7

�آ�سيا الو�سطى

58.7

الهند []4
نيبال []3
باك�ستان []4

كازاخ�ستان []1

قيرغيز�ستان []1
طاجيك�ستان []4
تركمان�ستان []2
�أوزبك�ستان []3

�آ�سيا الغربية

= 0.5

3.8
28.9
1.3

4.7
22.0
1.4

7.8

1.9
1.1
غير متاح

0.7

3.7
30.4
1.4

ns

ns

ns

ns

19.6
15.2
15.0
21.0

15.4
14.1
11.2
16.7

13.5
14.5
11.5
13.3

7.8
13.2
10.8
9.6

252.8 255.4

44.4
172.4
4.2
29.6
4.8

54.2
162.7
4.4
26.9
4.5

15.3
5.3
6.6
4.9
26.6

4.2

4.9

ns

ns

0.8
1.8
0.3
1.1

0.6
2.4
0.4
1.2

16.0

6.7

4.3

42.3
200.6
4.6
36.1
3.9

41.7
237.7
4.5
43.4
3.8

10.1

6.0

1.2
0.9
2.9
0.4
4.7

0.6
2.0
0.3
3.0

2.3

1.1

ns

1.4

غير متاح
0.7
1.1
0.9
2.7

0.2

�أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي

556.1

54.3

53.3

50.7

�أمريكا ال�شمالية والو�سطى

145.8

9.4

10.4

9.5

9.7

1

ns

ns

ns

ns

0.7
1.4
1.0

0.7
2.1
0.9

0.4
2.5
0.9

0.6
2.7
0.9

ns

ns

ns

ns

2.1

1.8

1.3

1.1

كو�ستاريكا []1

ال�سلفادور []2
غواتيماال []4
هندورا�س []3
المك�سيك []1
نيكاراغوا []3
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ns

16

16

16

0.8

▼

10

10

0.6

▼

33

1.6

▲

0.9
غير متاح

▼

0.6

▼

▼

1.3

47.1

4.4
6.1
13.0
7.0
106.4
5.5

0.7

▲

16
—
20

14
—
17

14
—
17

▲

0.9

جورجيا []1

1.6
2.0
3.1

1.1
2.2
1.0

331.1 287.5

0.4
غير متاح
غير متاح

غير متاح
0.8
2
0.9
غير متاح
0.5

= 0.5

**

� 1992-1990إلى
2007-2005

13
—
16

▼

0.9
1.4
1.1
1.5
0.8

التقدم المحرز من االتجاه نحو
بلوغ غاية
حيث االنت�شار نحو
بلوغ غاية الهدف الهدف الإنمائي
للألفية
الإنمائي للألفية

0.8
▼
غري متاح غري متاح
0.8
▼

0.8
1.0
1.0
غير متاح
0.4
0.9
0.7
0.5

ns

�أرمينيا []4

3.1
8.5
4.4

133.1

130.4

3.0
29.9
1.4

0.6

0.9
0.9
0.5

�أذربيجان []1

*

� 1992-1990إلى 2007-2005 2002-2000 1997-1995 1992-1990
()%
2007-2005

787.5 843.4
19.4 16.7
768.1 826.6

210.1

جنوب �آ�سيا

التقدم المحرز من االتجاه نحو
بلوغ هـدف
حيث العدد نحو
بلوغ هـدف م�ؤتمر م�ؤتمر القمة
القمة العالمي العالمي للأغذية
للأغذية

847.5 833.0
12.3 17.0
835.2 816.0

141.8

بنغالدي�ش []4

ن�سبة ناق�صي التغذية �إلى مجموع ال�سكان

1.0
0.7
1.0

كمبوديا []4
14.1
�إندوني�سيا []3
221.9
جمهورية الو الديمقراطية ال�شعبية [6.0 ]4
ماليزيا []1
26.1
]
ميانمار [3
48.7
]
الفلبين [3
87.1
تايلند []3
66.5
]
[
فييت نام 3
85.1
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للأغذية()1

▼
▲
▲

غير متاح
▼
▼
▼

▼
▲
▲
▲
▼
▲

غير متاح
▼
▲
►◄
▲
▼

38
16
31
—
47
24
26
31

40
11
29
—
35
20
18
22

29
15
26
—
29
18
18
17

22
13
23
—
16
15
16
11

22

20

21

22

38
20
21
25
28

8

—
17
34
9
5

41

27

15

▼

12

▲

غير متاح
▼
▲
▼

غير متاح
▼

9

18

—
13
42
9
5

غير متاح
غير متاح

41
17
20
20
25

29
19
18
24
20

8
17
46
9
19

45
27
58

▼

12

10

10

8

—
13
15
19
—
50

36
27
19

11
8

—
12
20
16
—
38

28
11
12

10
7

—
7
22
14
—
25

27
21
16
26
19

10

—
10
30
6
11

7

0.5

0.6
0.8
0.7
غير متاح
0.3
0.6
0.6
0.4
1.0
0.7
1.1
0.8
1.0
0.7

1.2

غير متاح
0.6
0.9
0.7
2.1

0.2

غير متاح
▼
▼
▼
▼

غير متاح
▼
▼
▼
▼
►◄
▼
▲
▼
▲
▼
▲

غير متاح
▼
▼
▼
▲
▼

22
—
—

غير متاح

غير متاح

غير متاح

غير متاح

8

0.7

7

—
9
21
12
—
19

0.5

▼

0.8

غير متاح
0.7
1.4
0.6
غير متاح
0.4

▼

▼
▼

غير متاح
▼
▲
▼

غير متاح
▼

الجدول 1
انت�شار نق�ص التغذية والتقدم نحو بلوغ هدف م�ؤتمر القمة العالمي
وغايات الأهداف الإنمائية للألفية( )2في البلدان النامية()3
العالم

الإقليم/الإقليم الفرعي/البلد
[فئة نق�ص التغذية]

للأغذية()1

مجموع ال�سكان

عدد ناق�صي التغذية

2007-2005
(بالماليين)

2007-2005 2002-2000 1997-1995 1992-1990
(بالماليين)

ن�سبة ناق�صي التغذية �إلى مجموع ال�سكان

التقدم المحرز من االتجاه نحو
بلوغ هـدف
حيث العدد نحو
بلوغ هـدف م�ؤتمر م�ؤتمر القمة
القمة العالمي العالمي للأغذية
للأغذية

= 0.5

*

� 1992-1990إلى 2007-2005 2002-2000 1997-1995 1992-1990
()%
2007-2005

التقدم المحرز من االتجاه نحو
بلوغ غاية
حيث االنت�شار نحو
بلوغ غاية الهدف الهدف الإنمائي
للألفية
الإنمائي للألفية

= 0.5

**

� 1992-1990إلى
2007-2005

بنما []3

3.3

0.5

0.6

0.6

0.5

1.1

►◄

18

20

19

15

0.8

▼

البحر الكاريبي

34.4

7.6

8.8

7.3

8.1

1.1

▲

26

28

22

24

0.9

▼

كوبا []1

الجمهورية الدومينيكية []4
هايتي []5
جامايكا []2
ترينيداد وتوباغو []3

�أمريكا اجلنوبية

الأرجنتين []1
بوليفيا (دولة – المتعددة
القوميات) []4
البرازيل []2
�شيلي []1
كولومبيا []3
�إكوادور []3
غيانا []2
باراغواي []3
بيرو []3
�سورينام []3
�أوروغواي []1
فنزويال
(جمهورية – البوليفارية) []4

ال�شرق الأدنى
و�شمال �أفريقيا

***

ال�شرق الأدنى

جمهورية �إيران الإ�سالمية []1
الأردن []1
الكويت []2
لبنان []1
المملكة العربية ال�سعودية []1
الجمهورية العربية ال�سورية []1
تركيا []1
الإمارات العربية المتحدة []1
اليمن []4

�شمال �أفريقيا

1.5
2.1
4.8
0.2
0.2

ns

ns

2.2
4.7
0.1
0.1

2.3
5.5
0.1
0.1

11.2
9.7
9.6
2.7
1.3
39.1

37.3

34.1

33.8

29.2

ns

ns

ns

ns

373.9

0.6
2.1
4.6
0.3
0.1

غير متاح

—

9.4

2.0

1.9

1.9

2.5

1.3

▲

29

24

22

27

0.9

▼

188.1
16.5
43.7
13.2
0.8
6.0
28.2
0.5
3.3

17.1
0.9
5.2
2.4
0.2
0.7
6.1
0.1
0.2

16.6

16.3

12.1

ns

ns

ns

4.0
1.8
0.1
0.5
5.0
0.1

3.9
2.1
0.1
0.5
4.7
0.1

4.3
2.0
0.1
0.7
4.3
0.1

ns

ns

ns

0.7
غير متاح
0.8
0.8
0.4
0.9
0.7
1.2
غير متاح

▼

11
7
15
23
20
16
27
14
5

10
—
11
16
11
10
21
13
—

9
—
10
17
7
10
18
15
—

6
—
10
15
7
11
15
14
—

0.6
غير متاح
0.6
0.7
0.4
0.7
0.6
1.0
غير متاح

▼

27.2

2.1

3.1

3.3

2.1

1.1

▲

10

14

13

8

0.8

▼

439.3

19.6

29.5

31.8

32.4

1.6

▲

6

8

8

7

1.2

▲

280.4

14.6

24.1

26.2

26.3

1.8

▲

7

11

10

9

1.3

71.6
5.8
2.8
4.1
24.1
19.8
72.1
4.2
21.6

ns

ns

ns

ns

ns

0.4

0.2
0.1

0.2
0.1

ns

0.1

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

3.8

5.0

5.7

6.7

158.8

5.0

5.4

5.6

6.1

ns

ns

ns

1.5

1.6

ns

ns

ns

ns

جنوب ال�صحراء
�أفريقيا
***
الكربى

729.6

187.2 164.9

و�سط �أفريقيا

98.4

تون�س []1

الكاميرون []4

جمهورية �أفريقيا الو�سطى []5

▼

12

10

10

8

0.6

▼

—

1.6

المغرب []1

▼
►◄

▼
►◄

—

ns

الجماهيرية العربية الليبية []1

▲

▼

—

ns

م�صر []1

0.8

▲

▼

غير متاح

33.4
78.6
6.0
30.9
10.0

الجزائر []1

غير متاح
1.1
1.2
0.5
1.1

غير متاح

6
28
63
11
11

14
26
60
6
14

—
25
53
5
11

—
24
57
5
11

غير متاح
0.9
0.9
0.4
1.0

غير متاح

18.2
4.2

ns
ns

20.4

4.2
1.3

1.5
ns

37.2

5.0
1.6

1.4

ns

ns

ns

201.2 201.7
47.0
4.3
1.6

51.8
3.9
1.7

غير متاح

غير متاح
▼
▼
▼
►◄
▼
►◄

غير متاح

غير متاح

غير متاح
▼
▼
▼
▼
▼
►◄

غير متاح

▲

غير متاح
غير متاح

—
—
20
—
—
—
—
—
30
—
—
—
—
6
—

—
5
5
—
—
—
—
—
31
—
5
—
—
6
—

—
5
6
—
—
—
—
—
31
—
5
—
—
6
—

—
—
5
—
—
—
—
—
31
—
—
—
—
—
—

غير متاح
غير متاح
0.2
غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح
1.0
غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح

1.2

▲

34

33

31

28

0.8

▼

2.5

▲

32

49

55

53

1.6

▲

غير متاح
غير متاح
0.3
غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح
1.7

1.2

غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح

0.9
1.3

▼

غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح
▲
▲

غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح

▼
▲

33
44

34
47

26
43

21
40

0.6
0.9

غير متاح
غير متاح
▼

غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح
▲

غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح
غير متاح

▼
▼
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الملحق الفني
الجدول 1
انت�شار نق�ص التغذية والتقدم نحو بلوغ هدف م�ؤتمر القمة العالمي
وغايات الأهداف الإنمائية للألفية( )2في البلدان النامية()3
العالم

الإقليم/الإقليم الفرعي/البلد
[فئة نق�ص التغذية]

ت�شاد []5
الكونغو []3
جمهورية الكونغو الديمقراطية []5
غابون []1

�شرق �أفريقيا

مجموع ال�سكان

عدد ناق�صي التغذية

2007-2005
(بالماليين)

2007-2005 2002-2000 1997-1995 1992-1990
(بالماليين)

10.3
3.5
60.8
1.4

3.8
1.0
10.0
0.1

ns

252.8

76.2

84.7

جمهورية تنـزانيا المتحدة []4

7.6
4.6
76.6
36.8
9.2
39.6
29.7
40.1

�أفريقيا اجلنوبية

103.4

بوروندي []5

�إريتريا**** []5
�إثيوبيا **** []5
كينيا []4
رواندا []4
ال�سودان []4
�أوغندا []4

�أنغوال []5

بوت�سوانا []4
لي�سوتو []3
مدغ�شقر []4
مالوي []4
موري�شيو�س []2
موزامبيق []5
ناميبيا []3
�سوازيلند []3
زامبيا []5
زمبابوي []5

غرب �أفريقيا
بنن []3

بوركينا فا�سو []2
كوت ديفوار []3
غامبيا []3
غانا []2
غينيا []3
ليبريا []4
مالي []3
موريتانيا []2
النيجر []4
نيجيريا []2
ال�سنغال []3
�سيراليون []5
توغو []4

�أفريقيا

*****

17.1
1.9
2.0
18.1
14.0
1.3
21.4
2.0
1.1
12.0
12.5

275.0

8.1
14.2
19.7
1.6
22.4
9.4
3.5
12.1
3.1
13.6
144.3
11.6
5.3
6.1

888.4

2.5
2.1
34.6
8.0
3.0
10.8
3.5
7.4

30.6

7.4
0.3
0.2
2.4
4.2
0.1
8.3
0.5
0.1
2.9
4.3

37.6

1.0
1.2
1.9
0.1
4.2
1.3
0.6
2.4
0.2
3.0
16.3
1.7
1.8
1.7

التقدم المحرز من االتجاه نحو
بلوغ هـدف
حيث العدد نحو
بلوغ هـدف م�ؤتمر م�ؤتمر القمة
القمة العالمي العالمي للأغذية
للأغذية

= 0.5

*

3.9
1.2
25.5

3.7
0.6
36.7

3.8
0.5
41.9

ns

ns

1.0
0.5
4.2
غير متاح

85.6

86.9

1.1

3.5
2.1
36.3
8.6
3.0
9.3
4.9
12.4

33.3

7.8
0.4
0.3
3.5
3.8
0.1
7.8
0.5
0.2
3.6
5.3

32.0

1.0
1.2
2.6
0.3
2.2
1.5
0.7
2.5
0.2
3.5
10.9
2.3
1.6
1.7

192.6 169.8

الهوام�ش :الرجاء �أنظر ثنية الغالف الخلفي
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للأغذية()1
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3.9
2.7
32.4
10.3
3.1
9.9
4.8
13.6

35.3

7.6
0.5
0.3
4.4
3.6
0.1
8.6
0.4
0.2
4.7
5.1

33.7

1.0
1.4
2.9
0.3
1.8
1.7
1.1
1.9
0.2
3.1
11.9
2.6
1.9
1.9

4.7
3.0
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الجدول 2
م�ؤ�شرات مختارة عن التنمية والأمن الغذائي في بلدان تواجه �أزمات ممتدة
البلد

دليل التنمية
الب�شرية1

الم�ساعدة
متو�سط الم�ساعدة متو�سط الم�ساعدة متو�سط الم�ساعدة متو�سط الم�ساعدة
الإنمائية الر�سمية الإنمائية الر�سمية الإنمائية الر�سمية الإنمائية الر�سمية الإنمائية الر�سمية
لأغرا�ض التنمية4
للأغرا�ض  لأغرا�ض التنمية
للأغرا�ض 
للأغرا�ض 
االن�سانية3
الإن�سانية بالن�سبة بالن�سبة �إلى الفرد
الواحد6
�إلى الفرد الواحد5
الإن�سانية من
مجموع الم�ساعدة
الإنمائية
الر�سمية2

الم�ساعدة
الإنمائية
الر�سمية لأغرا�ض 
التنمية من �أجل
الزراعة من
مجموع الم�ساعدة
الإنمائية
الر�سمية7

م�ساهمة الزراعة
في الناتج المحلي
الإجمالي8

ال�سكان الذين
يعي�شون في مناطق
ريفية9

المعونة كن�سبة �إمدادات الطاقة
مئوية من �إجمالي الغذائية للفرد
تكوين ر�أ�س المال 10الواحد

2007

2008-2000

2008-2000

2008-2000

2008-2005

2008

2008

2007

2007-2005

القيمة

()%

(مليون دوالر �أمريكي ب�أ�سعار )2007

(دوالر �أمريكي ب�أ�سعار )2007

()%

()%

()%

()%

(ال�سعرات
الحرارية للفرد
الواحد في اليوم)

�أفغان�ستان
�أنغوال
بوروندي
جمهورية �أفريقيا
الو�سطى
ت�شاد
الكونغو
كوت ديفوار
جمهورية كوريا ال�شعبية
الديمقراطية

0.352
0.564
0.394

20
30
32

463
124
110

1 905
282
229

19.01
7.66
15.22

78.27
17.47
31.84

7.33
3.75
4.36

31.6
6.6
34.8ج

75.96
43.30
89.60

غير متاح
2.80
272.60ب

غير متاح
1 950
1 680

0.369

13

16

107

3.84

25.93

3.61

52.9

61.42

116.10

1 960

0.392
0.601
0.484

23
22
15

76
17
43

250
60
234

7.79
4.97
2.26

25.55
13.31
12.38

1.27
0.97
7.48

13.6
4.1
25.0

73.32
38.66
51.22

26.00
6.10
9.70

2 040
2 510
2 510

غير متاح

47

76

87

3.23

3.71

2.08

غير متاح

37.32

غير متاح

2 150

جمهورية الكونغو
الديمقراطية

0.389

27

284

760

5.16

18.00

1.79

40.2

66.04

67.30

1 590

�إريتريا
�إثيوبيا
غينيا
هايتي
العراق
كينيا
ليبريا
�سيراليون
ال�صومال
ال�سودان
طاجيك�ستان
�أوغندا
زمبابوي

0.472
0.414
0.435
0.532
غير متاح
0.541
0.442
0.365
غير متاح
0.531
0.688
0.514
غير متاح

30
21
16
11
14
14
33
19
64
62
13
10
31

84
417
38
46
465
114
89
73
203
764
29
136
103

194
1 554
203
385
2 786
729
182
318
114
461
199
1 225
233

19.34
5.72
4.23
5.06
16.98
3.29
27.09
14.88
25.41
20.10
4.46
4.89
8.27

44.74
21.31
22.36
42.08
101.76
20.96
55.75
64.77
14.34
12.12
30.69
43.93
18.66

4.24
6.12
4.14
4.44
1.01
6.88
0.83
3.00
0.87
0.66
8.61
3.63
2.66

�24.3أ

79.28
83.00
65.56
53.16
33.40
78.40
39.86
62.24
63.48
56.56
73.54
87.02
62.66

106.70
50.10
39.00
40.60
غير متاح
26.10
473.60
239.50
غير متاح
18.80
27.10
65.70
64.89ج
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1 950
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1 850
غير متاح
2 060
2 160
2 130
غير متاح
2 270
2 130
2 250
2 210

44.5
24.8
28.0د
8.6د
27.0
61.3
50.2
 65.0ه
25.8
18
22.7
19.1ج
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برنامج الأغذية العالمي ،ومنظمة ال�صحة العالمية،
وبعثة الأمم المتحدة لتقديم الم�ساعدة �إلى �أفغان�ستان)
والبنك الدولي.
 97قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وادارة التنمية
الدولية في المملكة المتحدة نحو �ستة ماليين دوالر
�أمريكي لدعم هذا الن�شاط.
 98منظمة الأمم المتحدة للطفولة .1989 ،الأطفال على
خط المواجهة :ت�أثير الف�صل العن�صري وزعزعة
اال�ستقرار والحروب على الأطفال في الجنوب الأفريقي
وجنوب �أفريقيا .الطبعة الثالثة ،نيويورك ،الواليات
المتحدة الأمريكية.

حالة انعدام ا لأمن الغذائي في العالم 2010
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