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ــا  ــة يف م ــة والزراع ــة األغذي ــاص ملنظم ــن أي رأي خ ــرب ع ــي ال تع ــج اإلعالم ــذا املنت ــواد يف ه ــرض امل ــة ع ــتخدمة وطريق ــاف املس إن األوص

يتعلــق بالوضــع القانــو¯ أو التنمــوي ألي بلــد أو إقليــم أو مدينــة أو منطقــة، أو يف مــا يتعلــق بســلطاتها أو بتعيــ� حدودهــا وتخومهــا. وال 

ــة  ــب منظم ــن جان ــة م ــم أو توصي ــن دع ــة أم ال، ع ــت مرخص ــواء كان ــ�، س ــض املصنع ــات بع ــددة أو منتج ــارة إىل رشكات مح ــرب اإلش تع

األغذيــة والزراعــة أو تفضيلهــا عــىل مثيالتها م� ¾ يرد ذكره.

ــق  ــة والزراعــة يف مــا يتعل ــة يف الخرائــط عــن أي رأي خــاص ملنظمــة األغذي وال تعــرب األوصــاف املســتخدمة وطريقــة عــرض املــواد اإلعالمي

بالوضــع القانــو¯ أو الدســتوري ألي بلــد أو إقليــم أو مجال بحري، أو يف مــا يتعلق بتعي� حــدود كل منها.

ــك،  ــع ذل ــور. وم ــذا املنش ــواردة يف ه ــات ال ــن املعلوم ــق م ــة للتحق ــات املعقول ــع االحتياط ــة جمي ــة والزراع ــة األغذي ــذت منظم ــد اتخ وق
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واســتخدامها تقــع عــىل عاتــق القــارئ. ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ليســت مســؤولة، يف أي حــال مــن األحــوال، عــن األرضار الناجمــة عــن 

استخدامها.

ISBN 978-92-5-609888-7

ــواردة يف املنتــج اإلعالمــي واستنســاخها ونرشهــا. ومــا ¾ يذكــر خــالف ذلــك، Íكــن  وتشــجع منظمــة األغذيــة والزراعــة اســتخدام املــواد ال

ــات  ــة، أولالســتخدام يف منتجــات أو خدم ــراض الدراســات الخاصــة واألبحــاث واألهــداف التعليمي ــا ألغ ــا وتنزيله ــواد وطبعه نســخ هــذه امل
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ــمل  ــد ليش ــ� Íت ــ� الفرعيت ــ� املنطقت ــد" ب ــذا "التباع ــ� أن ه  ك
ــن  ــل م ــدد أق ــا ع ــات لديه ــهد نزاع ــي تش ــدول الت ــات. فال ــك السياس كذل

املــوارد لتنفيــذ سياســات الحكومــة الهادفــة إىل تحقيــق الهــدف الثــا¯ مــن 

أهــداف التنميــة املســتدامة، ألن االنفــاق عــىل مواجهــة العنــف وتحســ� 

الوضــع األمنــي يطغــى يف العــادة عــىل اإلنفــاق عــىل أولويــات أخــرى. ويف 

خمــس مــن دول املنطقــة تعــا¯ مــن نزاعــات أهليــة، يُنفــق مــا بــ� 21 و67 

يف املائــة مــن إجــ�يل الناتــج املحــيل عــىل ارتــكاب أو احتــواء أو منــع العنــف 

أو التعامل مع تبعاته.

 

 إن سياســات خفــض انعــدام األمــن الغــذا� وســوء التغذيــة يجــب 
أال تقتــرص عــىل قطاعــات التغذيــة والصحــة. فقــد اشــارت مراجعــة 

ــة التــي  ــة إىل أن املحــركات الرئيســية للسياســات اإلقليمي ملــؤرشات التنمي

تدعــم خفــض مســتويات نقــص التغذيــة والتقــزم يف املنطقــة هــي (أ) 

خفــض الفقــر، (ب) النمــو االقتصــادي (ج) التحســينات يف تغذيــة األمهــات 

واألطفــال وصحتهــم العامــة (د) زيــادة إمــدادات الغــذاء (لســوء التغذيــة 

فقط) و(هـ) انخفاض موجات العنف السيايس.

 تبنــت الفــاو ومنظومــة األمــم املتحــدة نهــج يرتكــز عــىل الصمــود 
لدفــع التنميــة يف املنطقــة بهــدف منــع تجــدد موجــة العنــف املتكــرر. ويقــر 

هــذا النهــج الــذي يركــز عــىل الصمــود بــأن األزمــات يف اليمــن والســودان 

ــك  ــا وســوريا والعــراق ليســت فقــط إنســانية وسياســية، ولكــن كذل وليبي

ــاً إىل  ــج جنب ــدى الســكان يجــب أن تعال ــة ل ــة، وأن احتياجــات التنمي إåائي

جنــب مــع غÇهــا مــن االحتياجــات. وهــذا جــزء مــن جهــود الفــاو لبنــاء 

الســالم يف املنطقــة. إن إدامــة الســالم يجــب أال تكــون نشــاطاً مقتــرصاً عــىل 

مرحلــة مــا بعــد انتهــاء النــزاع، بــل يجــب أن تكــون أولويــة عنــد تقديــم 

املساعدة للدول قبل وخالل وبعد النزاع. 

 تقــع مســؤولية إيجــاد حلــول سياســية للنزاعــات وضــ�ن تطبيــق 
هــذه الحلــول عــىل الدول األعضــاء. وتوفــر أجنــدة 2030 التي تبنتهــا الدول 

األعضاء يف ســبتمرب/أيلول 2015 مجموعة من األهداف املتداخلة التي تدعم 

التنمية املستدامة وتحافظ عىل السالم يف نفس الوقت.

ــ�ل  ــرشق األد� وش ــة ال ــذا� يف منطق ــن الغ ــع األم ــور وض  يتده
ــ�  ــاً إىل اتســاع الفجــوة ب ــات، مؤدي ــع بســبب النزاع ــا بشــكل رسي أفريقي

الــدول التــي تشــهد نزاعــات والــدول املســتقرة. وقــد أصبــح مســتوى نقــص 

ــن  ــت مــرات م ــهد نزاعــات اآلن أكــرب بس ــي تش ــدول الت ــة يف ال التغذي

مســتواه يف الــدول املســتقرة، كــ� أن مســتوى انعــدام األمــن الغــذا� الحــاد 

ــي ال  ــدول الت ــتواه يف ال ــف مس ــو ضع ــات ه ــهد نزاع ــي تش ــدول الت يف ال

ــول إن انتشــار نقــص  ــدول نق ــك ال ــ� تل ــم حجــم الفجــوة ب تشــهد. ولفه

التغذيــة يف الــدول التــي تشــهد نزاعــات يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل 

ــدى  ــ� ال تتع ــا¾، بين ــواً يف الع å ــل ــدول األق ــاره يف ال ــل انتش ــا Íاث أفريقي

نســبته يف الــدول التــي ال تشــهد نزاعــات 5 يف املائة وهي النســبة املســجلة يف 

الدول املتقدمة.

ــذ 2002-2004 وتتزامــن مــع   تتســع الفجــوة يف األمــن الغــذا� من
تغيÇات يف حدة النزاع يف املنطقت� الفرعيت�. ومنذ العام 2003 تسÇ قياسات 

حــدة العنــف للمنطقتــ� الفرعيتــ� يف اتجاهــات متعاكســة بعــد أن كانــت 

تسÇ باتجاه بعضها البعض ب� 1990 و2002.

 

 أثــرت الفجــوة املتســعة عــىل املــؤرشات الجســمية (األنêوبومرتيــة) 
لألطفــال الذيــن تــرتاوح أع�رهــم مــا بــ� 6 و59 شــهراً. وكان أداء الــدول 

التــي تشــهد نزاعــات ضعيفــاً مقارنــة مــع الــدول التــي ال تشــهد، يف كل فئــة 

ــل  ــك الدخ ــا يف ذل ì ،ــدويل ــك ال ــف البن ــب تصني ــل حس ــات الدخ ــن فئ م

املنخفض إىل املتوسط واملرتفع إىل املتوسط. 

 يتســبب النــزاع يف صعوبــات كبــÇة يف رصــد تحقيــق أهــداف 
ــذوي  ــذا� والتغ ــن الغ ــدام األم ــة انع ــات حال ــتدامة. فقياس ــة املس التنمي

التــي تســتخدم لقياس مــدى تحقيق املقصدين 1.2 و2.2 مــن أهداف التنمية 

املســتدامة تتســم ìحدوديتهــا املتأصلــة التــي تجعلهــا أقــل موثوقيــة خــالل 

ــات بشــأن  ــع املعلوم ــم املتحــدة تجم ــم أن منظــ�ت األم ــات. ورغ النزاع

األمــن الغــذا� والتغــذوي خــالل النــزاع وتقيّمهــا، إال أن هــذه البيانــات ال 

تكــون داïــاً مكتملــة ويصعــب مقارنتهــا مــع البيانــات التــي يتــم جمعهــا يف 

وقت السلم.
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الجداول

األشكال

الشكل 1: مستويات انعدام األمن الغذا� حسب åوذج 
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مــر عامــان تقريبــاً عــىل تبنــي 193 مــن الــدول األعضــاء يف األمم املتحــدة أجنــدة 2030 للتنمية املســتدامة. وكان هــذا عام 2017، وهــو العام الــذي قامت فيه 

ــدويل  ــدوق ال ــة (يونيســيف) والصن ــة الطفول ــة ومنظمــة رعاي ــة والزراعــة لألمــم املتحــدة (الفــاو)، بالرشاكــة مــع منظمــة الصحــة العاملي منظمــة األغذي

للتنميــة الزراعيــة (إيفــاد) وبرنامــج األغذيــة العاملــي والبنــك الــدويل، برصــد التقــدم املحــرز يف تحقيــق مقصديــن مــن مقاصــد الهــدف الثــا¯ مــن أهــداف 

التنميــة املســتدامة، وهــ� القضــاء عــىل الجــوع (املقصــد 1.2)، والقضــاء عــىل جميــع أشــكال ســوء التغذيــة (املقصــد 2.2)، واملدرجــ� تحــت 

الهدف الثا¯ من أهداف التنمية املستدامة يف تقرير حالة انعدام األمن الغذا� والتغذية يف العا¾ 2017. 

وبالبنــاء عــىل هــذه الجهــود العامليــة، فإن تقرير "نظــرة إقليمية عامة حول حالــة األمن الغذا² والتغذية يف منطقة الرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا" لهذا العام 

ــة املســتدامة بالقضــاء عــىل الجــوع  ــا¯ مــن أهــداف التنمي ــق الهــدف الث ــاس التقــدم املســتقبيل باتجــاه تحقي ــريس قاعــدة أســاس Íكــن اعت�دهــا لقي ي

ــتدامة  ــة املس ــداف التنمي ــد أه ــؤرشات مقاص ــدث م ــة أح ــالل مراقب ــن خ ــا م ــ�ل أفريقي ــرشق األد� وش ــة يف ال ــوء التغذي ــذا� وس ــن الغ ــدام األم وانع

بخصوص الجوع وانعدام األمن الغذا� (املقصد 1.2) وسوء التغذية (املقصد 1.2).

وباإلضافــة إىل األرقــام فــإن هــذا التقريــر يركــز عــىل العوامــل األساســية التــي كانــت وراء التحســن يف حالــة األمــن الغــذا� وســوء التغذيــة وهــي: خفــض 

الفقر، النمو االقتصادي، تحس� تغذية األمهات واألطفال وصحتهم العامة، وزيادة كمية ونوعية إمدادات الغذاء وتوقف العنف. 

وإىل جانــب ذلــك فــإن التقريــر يركــز بشــكل كبــÇ عــىل قضيــة العنــف التــي تعتــرب الســبب الرئيــيس النعــدام األمــن الغــذا� يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل 

أفريقيــا. واليــوم أدى النــزاع إىل تقســيم املنطقــة إىل منطقتــ� فرعيتــ�. فنســبة انعــدام األمــن الغــذا� وســوء التغذيــة يف الــدول التــي تشــهد نزاعــات أعــىل 

بكثــÇ منهــا يف الــدول التــي ال تشــهد نزاعــات. كــ� أنــه بالنســبة للــدول التــي تشــهد نزاعــات، فــإن التقــدم الواقعــي لتحقيــق الهــدف الثــا¯ مــن أهــداف 

ــالم  ــق الس ــاه تحقي ــمة باتج ــوات حاس ــاذ خط ــم اتخ ــن، إال إذا ت ــÇ ممك ــل غ ــات يظ ــي السياس ــة لصانع ــتخدام األدوات التقليدي ــتدامة باس ــة املس التنمي

ــي تشــهد  ــدول الت ــرة لل ــة، ويف مجموعــة السياســات املتوف ــزاع يف قياســات انعــدام األمــن الغــذا� وســوء التغذي واالســتقرار. وÍكــن مالحظــة كلفــة الن

نزاعات، ويف حساب التكاليف املبارشة للنزاع.

يبــّ� تقريــر هــذا العــام كيــف أن املســاعدة التــي تقدمهــا الفــاو وغÇهــا مــن منظــ�ت األمــم املتحــدة تخفــف مــن تكاليــف النــزاع وتســاعد يف إدامــة 

الســالم يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا مــن خــالل نشــاطات تهــدف إىل منــع انــدالع وتصاعــد واســتمرار وتكــرار النــزاع. وأخــÇاً نســتعرض النظــرة 

اإلقليمية العامة إىل الدور الفريد للحكومات يف تحقيق أجندة 2030 للمحافظة عىل السالم الدائم يف املنطقة. 

تقديم

عبد السالم ولد أحمد

مساعد املدير العام للفاو 

املمثل اإلقليمي ملنطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا
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كتــب هــذه الدراســة ديفيــد صــدق (مــن مكتــب الفــاو اإلقليمــي يف الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا)، وهــي تســتند جزئيــاً إىل دراســات أجراهــا ماركــوس 

ــة،  ــة والسياســات الزراعي ــة، مركــز البحــوث االقتصادي ــة البحــوث الزراعي ــاö (هيئ ــة) وحامــد ف ــات املتحــدة األمريكي ــر (جامعــة كينيســاو، الوالي ماركتان

الخرطوم، السودان).

يتوجــه املؤلــف بالشــكر إىل جميــع زمالئــه يف مكتــب الفــاو اإلقليمــي يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل افريقيــا الذيــن ÷عنــوا يف هــذه الدراســة وقدمــوا 

مالحظاتهــم القيمــة حولهــا ومــن بينهــم: عبــد الســالم ولــد أحمــد (مســاعد املديــر العــام للفــاو يف املكتــب اإلقليمــي) ونبيــل جانجــي وباســكال ســتيدوتو، 

ــاو  ــام للف ــر الع ــف كل مــن كوســتاس ســتاموليس (مســاعد املدي ــوح. كــ� يشــكر املؤل ــو الفت ــا أب ــا، وأÍــن عمــر، ومحمــد أحمــد، ودالي ــدو امبيلي والفري

للشــؤون االقتصاديــة واالجت�عيــة) وكارلــو كافــÇو وآن كيبــل مــن شــعب ة اإلحصــاءات يف إدارة التنميــة الزراعيــة واالجت�عيــة يف الفــاو عــىل مســاعدتهم 

يف اإلحصــاءات الــواردة يف القســم األول. كــ� يشــكر أيضــاً الزمــالء اآلخريــن يف إدارة التنميــة الزراعيــة واالجت�عيــة يف الفــاو، ويخــص بالذكــر أريــج جعفــري 

(ESA) وســندي هوملــان (ESA) وعمــر بــن عمــور (ESPD) وســارة فيفيــا¯ (شــعبة اإلحصــاء لــدى الفــاو) وفاطمــة هاشــم (شــعبة التغذيــة والنظــم الغذائية) 

وناتــايل تروبــات (ESS) وأليخانــدرو غرينســبون وفالفيــا لورنــزون. ويشــكر رشــاد الخفاجــي (مــن مكتــب املديــر العــام) عــىل مالحظاتــه القيمــة والبنــاءة. 

كذلــك يعــرب املؤلــف عــن تقديــره لجهــود محمــد العيــدروس ومريــم حســن� ونــدي إســ�عيل وكيفــن ديــن (مــن فريــق االتصــال اإلقليمــي يف القاهــرة). 

تقع مسؤولية جميع األخطاء عىل عاتق املؤلف.

شكر وتقدير
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يــدور تقريــر "نظــرة إقليميــة عامــة حــول حالة األمــن الغذا² والتغذيــة يف منطقة الرشق األد� وشــ�ل أفريقيا" لهــذا العام حول موضوع مهــم وملح للغاية 

وهــو النــزاع وتأثÇاتــه عــىل األمــن الغــذا� والتغذيــة يف املنطقــة. منــذ العــام 2000 تســبب النــزاع يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا يف حــدوث 

"تباعــد" أدى اىل ظهــور منطقتــ� فرعيتــ� تســÇان عــىل مــا يبــدو يف اتجاهــ� متضاديــن – هــ� مجموعــة الــدول التــي تشــهد نزاعــات (الســودان، ســوريا، 

اليمــن، ليبيــا، والعــراق)، والتــي ال تــزال غــÇ قــادرة عــىل تحقيــق الهــدف الثــا¯ مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، وباقــي الــدول األخــرى. وÍكــن مشــاهدة 

ــزاع يف  ــف الن ــدول، ويف تكالي ــرة لل ــات املتوف ــة السياس ــة، ويف مجموع ــة يف املنطق ــوء التغذي ــذا� وس ــن الغ ــدام األم ــة انع ــوح يف حال ــد بوض ــذا التباع ه

املنطقت� الفرعيت�. 

النظــرة اإلقليميــة العامــة هــذه هــي أداة رصــد ســنوية للمقاصــد املتعلقــة بالهــدف الثــا¯ مــن أهــداف التنميــة املســتدامة يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل 

أفريقيــا. القســم األول مــن هــذه النظــرة يحلــل آخــر املــؤرشات املتوفــرة حــول الحرمــان مــن الغــذاء، وانعــدام األمــن الغــذا�، وســوء التغذيــة يف املنطقــة. 

ويف هــذه املجــاالت الثــالث – الحرمــان مــن الغــذاء وانعــدام األمــن الغــذا� وســوء التغذيــة – يتضــح االختــالف بــ� الــدول التــي تشــهد نزاعــا وتلــك التــي 

ال تشــهد نزاعــاً. وبحســب االحصــاءات املتوفــرة التــي نعتمــد عليهــا يف تقديراتنــا فــإن وضــع الــدول التــي تشــهد نزاعــات يف املنطقــة أســوأ بكثــÇ مــن وضــع 

الدول التي ال تشهد نزاعات. 

أمــا القســم الثــا¯ مــن النظــرة اإلقليميــة فÇكــز عــىل إجــراءات السياســات التــي طبقــت وÍكــن تطبيقهــا يف املنطقــة والتــي تؤثــر عــىل تحقيــق املقصــد 1.2 

واملقصــد 2.2 مــن الهــدف الثــا¯ مــن أهــداف التنميــة املســتدامة باســتخدام املــؤرشات ذات العالقــة. وبينــ� يركــز التحليــل التاريخــي عــىل جميــع دول 

املنطقــة التــي تتوفــر لدينــا بيانــات بشــأنها، فــإن التوقعــات ملزيــد مــن التطبيــق لهــذه السياســات تنطبــق بشــكل أكــرب عــىل الــدول التــي ال تشــهد نزاعــات. 

من الصعب توقع أن تنفذ دول النزاع بشكل حقيقي سياسات ترمي إىل تحقيق أهاف التنمية املستدامة املتعلقة باألمن الغذا� والتغذية. 

ويركــز القســم الثالــث مــن النظــرة العامــة عــىل قضيــة النــزاع يف املنطقــة وخاصــة تقديــرات كلفــة النــزاع وكيــف تهــدف الفــاو مــن خــالل مســاعداتها إىل 

بناء الصمود يف مواجهة النزاع واملساهمة يف الحفاظ عىل السالم قبل وخالل وبعد النزاع.
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مــن فقــر الــدم لــدى األطفــال يف عــام 2011. وتعــد مســتويات التقــزم عنــد 

ــ�  ــ� الوحيدت ــت، الدولت ــ�ن والكوي ــة يف ُع ــن الخامس ــال دون س األطف

املتوفــر لهــ� بيانــات  حديثــة، أعــىل بكثــÇ مــن املتوســط العاملــي للــدول 

املرتفعــة الدخــل. وتظهــر بلــدان أخــرى مرتفعــة الدخــل يف املنطقــة 

ــاوز  ــا يتج ــدث بياناته ــن أن أح ــم م ــىل الرغ ــة، ع ــزم مرتفع ــتويات تق مس

عمرهــا 10 ســنوات. وتتســاوى مســتويات زيــادة الــوزن لــدى األطفــال دون 

سن الخامسة مع املتوسط العاملي للدول املرتفعة الدخل.

وأخــÇاً، يتنــاول هــذا القســًم األول تقديــرات حالــة انعــدام األمــن الغــذا� 

ــاء النزاعــات. وكثــÇا مــا ال تكــون  والتغذيــة التــي تــم الحصــول عليهــا أثن

ــوء  ــذا� وس ــن الغ ــدام األم ــاس انع ــزاع لقي ــاء الن ــة أثن ــات املجمع البيان

ــدان أو  ــبب فق ــم س ــذا القس ــح ه ــة. ويوض ــة عالي ــة ذات مصداقي التغذي

تشــويه هــذ النــوع مــن البيانــات يف كثــÇ مــن األحيــان، كــ� يتنــاول 

الطــوارئ  حــاالت  خــالل  وغÇهــا  املتحــدة  األمــم  وكاالت  تقديــرات 

ــذا�  ــن الغ ــل لألم ــف املرحــيل املتكام ــدة بحســب التصني ــات املمت واألزم

والنهــج املوحــد لإلبــالغ عــن مــؤرشات األمــن الغــذا�. وعــىل الرغــم مــن 

أن هــذه البيانــات ال تكــون داïــاً مكتملــة ويصعــب مقارنتهــا بالبيانــات يف 

أوقــات الســلم، فإنهــا عــادة مــا تكــون (وإن ¾ يكــن داïــا) مت�شــية مــع 

التوقعات حول الكيفية التي يحتمل أن تكون عليها أثناء النزاع.

مقـــاييس الجــوع وانعــدام األمـــن وفقـــا 
للمقصد 2.1 يف أهداف التنمية املســتدامة
تراقــب الفــاو اثنــ� مــن مــؤرشات الجــوع وانعــدام األمــن الغــذا�، وهــ� 

انتشــار نقــص التغذيــة، وانتشــار انعــدام األمــن الغــذا� عــىل النحــو الــذي 

يقــاس بــه مــن خــالل مقيــاس تجربــة انعــدام األمــن الغــذا� (معتــدل أو 

شــديد). ويختلــف هــذان املــؤرشان اختالفــاً جوهريــاً عــن مقاييــس انعــدام 

األمــن الغــذا� للســكان، ألنهــا تقيــس ظواهــر مختلفــة. إذ ُيســتخدم مــدى 

انتشــار نقــص التغذيــة لقيــاس نســبة ســكان البلــد الذيــن يواجهــون 

ــن  ــدام األم ــاس انع ــاق قي ــ� أن نط ــق، يف ح ــذاء املطل ــن الغ ــان م الحرم

ــدام  ــة انع ــاس تجرب ــتخدام مقي ــاس باس ــا يق ــع عندم ــون أوس ــذا� يك الغ

ــذا� عــىل نطــاق  ــن الغ ــدام األم ــة انع ــس تجرب ــذي يقي ــذا� ال ــن الغ األم

يــرتاوح بــ� انعــدام األمن الغذا� املعتدل إىل الشــديد. يوضح املربع 1 طريقة 

حساب كال املؤرشين مع إبراز بعض مزايا وعيوب كل منه�.

ســتعرض القســم األول أحــدث املــؤرشات املتاحــة للجــوع وانعــدام األمــن 

الغذا� (املقصد 1.2 من أهداف التنمية املستدامة) وسوء التغذية (املقصد 2.2 من 

ــة املســتدامة). وبالنســبة للجــوع وانعــدام األمــن الغــذا�،  أهــداف التنمي

فإننــا نتنــاول فقط نقاط األســاس للبيانات (متوســط 3 ســنوات)، والتي Íكن 

اســتخدامها يف املســتقبل ملراقبــة التقــدم. أمــا اتجاهــات السالســل الزمنيــة 

يف الجوع والسياسات املرتبطة بها فيتناولها القسم الثا¯.

تظهــر أحــدث مــؤرشات الجــوع وانعــدام األمــن الغــذا� åطــاً واضحــاً يف 

ــة،  ــرات املتاح ــن التقدي ــه م ــل إلي ــن التوص ــا Íك ــتناداً إىل م ــة. واس املنطق

تعــا¯ الــدول التــي تشــهد نزاعــات مــن حالــة مــن الجــوع وانعــدام األمــن 

الغــذا� وســوء التغذيــة ìســتويات أكــê ســوءا مــن نظÇاتهــا يف املنطقــة. 

ــن دول ذات دخــل  ــا الســاحقة م ــون أغلبيته ــة تتك ــه يف منطق ــع أن والواق

متوســط، أدى النــزاع يف عــدد منهــا إىل هبــوط مســتوى األمــن الغــذا� إىل 

ــا  ــا¯ األردن، بصفته ــال، تع ــبيل املث ــىل س ــواً. ع å ــل ــدول األق ــتوى ال مس

ــدام  ــن انع ــبياً م ــة نس ــتويات مرتفع ــن مس ــات، م ــرة بالنزاع ــة متأث دول

األمن الغذا� (أكê من 10 يف املائة). 

وبالنســبة للــدول ذات الدخــل املتوســط وغــÇ املتــرضرة بالنزاعــات يف 

الجســمية  القياســات  تظهــر  أفريقيــا،  وشــ�ل  األد�  الــرشق  منطقــة 

ــك  ــة لتل ــتويات م�ثل ــة مس ــن الخامس ــال دون س ــة) لألطف (األنêوبومرتي

ــتثناء  ــع اس ــط، م ــل املتوس ــرى ذات الدخ ــا¾ األخ ــدان الع ــودة يف بل املوج

واحــد فقــط: ترتفــع نســبة األطفــال الذيــن يعانــون مــن زيــادة الــوزن يف 

الــدول ذات الدخــل املنخفــض إىل املتوســط يف املنطقــة إىل الضعــف مقارنــة 

ــة دول العــا¾ ذات الدخــل املنخفــض إىل املتوســط. وهــذا مــؤرش  مــع بقي

عــىل وجــود مشــكلة åوذجيــة يف األنظمــة الغذائيــة وأســلوب الحيــاة 

(نقــص النشــاط البــد¯) عنــد األطفــال الصغــار يف هــذه البلــدان. وبشــكل 

ــات  ــا مــن نقــص املغذي عــام، تعــا¯ منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل أفريقي

الدقيقــة ولكــن ìســتويات معتدلــة. وتعــا¯ العديــد مــن الــدول ذات 

الدخــل املنخفــض إىل املتوســط يف املنطقــة مــن مســتويات شــديدة مــن فقــر 

الدم ونقص فيتام� أ. 

ولــدى الكثــÇ مــن البلــدان ذات الدخــل املرتفــع يف املنطقــة مســتويات أســوأ 

يف القياســات الجســمية لألطفــال مقارنــة بغÇهــا مــن دول املنطقــة. إذ كان 

لــدى كل مــن ُعــ�ن واململكــة العربيــة الســعودية مســتويات شــديدة

نظرة إقليمية عامة حول 
مؤشـرات األمن الغذائـي 

والتغذيـة 

القسم األول:

1



2

 يُســتمد مقــدار اســتهالك الطاقــة، ÷امــاً كــ� تســتمد كميــة إمــدادات الطاقــة، الغذائيــة مــن ميزانيــات األغذيــة بعــد اســتثناء 
1

كميــة الســعرات الحراريــة املهــدورة عــىل مســتوى التجزئــة. ويتــم حســاب معامــل االختــالف ومعامــل االنحــراف مــن بيانــات 

استهالك الغذاء التي يتم جمعها من خالل الدراسات املسحية لألرس.

وÍثــل انتشــار انعــدام األمــن الغــذا� وفقــاً ملقيــاس تجربــة انعــدام األمــن الغــذا� 

مقياســاً مبــارشاً للبعــد املتعلــق بالوصــول لألمــن الغــذا� األرسي أو الفــردي 

اســتنادا إىل مســح عاملــي ســنوي. و ُيحســب املــؤرش مــن البيانــات الخاصــة 

بإجابــات األشــخاص املبــارشة عــىل ýانيــة أســئلة تتعلــق بإمكانيــة حصولهــم عــىل 

الفــاو  وتســتمد   .(2 (الجــدول  مناســبة  وكميــات  نوعيــات  مــن  الغــذاء 

بياناتهــا مــن مســح ســنوي يســمى "اســتطالع جالــوب الــدويل"، يشــمل مشــارك� 

تــرتاوح أع�رهــم بــ� 50 عامــاً وأكــê مــن أكــê مــن 150 دولــة كل عــام. ُيــوزع 

"اســتطالع جالــوب الــدويل" عــىل عينــة مــن األفــراد مــن كل بلــد ويضــم أســئلة 

ــاخ  ــة ومن ــة التحتي ــات والبني ــأوى واملؤسس ــذاء وامل ــام والغ ــون والنظ ــن القان ع

ــذ  ــذاÿ. وضــم االســتطالع من ــايل واالجت�عــي والجســدي وال ــاه امل العمــل والرف

عــام å ،2014ــوذج مقيــاس تجربــة انعــدام األمن الغــذا� (الفاو، 2016). وتســتخدم 

البيانــات املســتمدة مــن الدراســات املســحية الوطنيــة لــألرس (إن كانــت متوفــرة)، 

ìــا يف ذلــك åــوذج لتجــارب انعــدام األمــن الغــذا� يتوافــق مــع مقيــاس تجربــة 

انعدام األمن الغذا�، يف حساب انتشار انعدام األمن الغذا�.

ــم عــىل الدراســة املســحية  ــاس انعــدام األمــن الغــذا� القائ وÍكــن حســاب مقي

ــن  ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــط األش ــمل فق ــدة لتش ــن الح ــة م ــتويات مختلف ìس

ــن  ــخاص الذي ــوع") أو األش ــن الج ــون م ــديد ("يعان ــذا� الش ــن الغ ــدام األم انع

يعانــون مــن انعــدام األمــن الغــذا� املتوســط، األمــر الــذي يعنــي أن األرسة قــد 

تســاوم عــىل نوعيــة وكميــة الغــذاء، وتتخــىل عــن بعــض الوجبــات أو تعــا¯ مــن 

الجوع (الشكل 1).

يشــبه مــؤرش "انعــدام األمــن الغــذا� الشــديد" يف مفهومــه، إىل حــد كبــÇ، مــدى 

ــص  ــار نق ــج انتش ــون نتائ ــع أن تك ــن املتوق ــايل م ــة. وبالت ــص التغذي ــار نق انتش

التغذيــة ومــؤرش انعــدام األمــن الغــذا� الشــديد مت�ثلــة. ومــن املتوقــع أن يكــون 

االنتشــار املقــدر النعــدام األمــن الغــذا� اســتنادا إىل مقيــاس تجربــة انعــدام األمــن 

الغذا� املتوسطة أو الشديدة أكرب من انتشار نقص التغذية.

ــاس  ــان ìقي ــ� يقاس ــذا�، ك ــن الغ ــدام األم ــار انع ــة وانتش ــص التغذي ــار نق انتش

ــكل  ــون ل ــايل يك ــة وبالت ــذا�، يقيســان ظواهــر مختلف ــن الغ ــدام األم ــة انع تجرب

منهــ� حســابات مختلفــة. ُيحســب انتشــار نقــص التغذيــة باســتخدام معلومــات 

ــن  ــرد م ــتهالك الف ــ�يل الس ــع االحت ــا التوزي ــتق منه ــري يش ــتوى القط ــىل املس ع

الســعرات الحراريــة عــىل الســكان باســتخدام املســتوى املتوســط إلمــدادات 

ــن  ــال ع ــة، فض ــات األغذي ــن ميزاني ــة) م ــعرات الحراري ــة (بالس ــة الغذائي الطاق

ــالف) وآخــر  ــة (معامــل االخت ــس عــدم املســاواة يف اســتهالك األغذي ــاس يقي مقي

(معامــل االنحــراف) يقيــس عــدم الت�ثــل يف توزيــع اســتهالك الغــذاء. كال 

 Çاملعامــالن مشــتقان مــن بيانــات املســوح االرسيــة أو مقــدران بطريقــة غــ

ــا  ــة دني ــم حســاب نقطــة قطــع ُســعرية حراري ــن مصــادر أخــرى . يت ــارشة م مب

تســمى "الحــد األد� مــن متطلبــات الطاقــة الغذائيــة" كمعــدل مرجــح الحتياجــات 

الطاقــة بحســب النــوع االجت�عــي والفئــة العمريــة، ويتــم تحديثهــا كل عــام مــن 

البيانــات الســكانية لألمــم املتحــدة. و ُيعــرف مــؤرش مــدى انتشــار نقــص التغذيــة 

ــكان  ــة الس ــن فئ ــوائياً م ــÇ عش ــذي أُخت ــرد ال ــون الف ــة أن يك ــه احت�لي ــىل أن ع

املرجعيــة يســتهلك كميــة أقــل مــن متطلبــات الســعرات الحراريــة التــي يحتاجهــا 

لحياة نشطة وصحية.

ــرتات  ــاس الجــوع خــالل الف ــد لقي ــة هــو مــؤرش جي مــؤرش انتشــار نقــص التغذي

التــي يكــون فيهــا الدخــل أو توزيــع االســتهالك ثابتــاً نســبياً. ولكنــه ال يعــد مــؤرشاً 

جيــداً للجــوع عنــد حــدوث تغيــÇات حــادة يف توزيــع الغــذاء، كــ� هــو الحــال يف 

ــالت  ــاواة يف معام ــدام املس ــك إىل أن انع ــبب يف ذل ــود الس ــزاع. ويع ــات الن أوق

اســتهالك الغــذاء مشــتق مــن بيانــات الدراســة األرسيــة الوطنيــة، وخــالل النــزاع 

تكون هذه البيانات غÇ متاحة يف العادة وقد تكون غÇ موثوقة .

 .(Wanner et al., 2014)

مربع 1:

حسابات مقيايس الفاو الرئيسي� للجوع وانعدام األمن الغذا²
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القسم األول – نظرة إقليميـــة عامـــة حول مؤشـرات األمن الغذائـي والتغذيـة



انعــدام األمــن الغــذا� هــي يف الــدول التــي تشــهد نزاعــات2. صنــف البنــك 

الــدويل اليمــن والعــراق والســودان والجمهوريــة العربيــة الســورية وليبيــا 

عــام 2015 كــدول ذات دخــل منخفــض إىل متوســط أو دخل أعىل املتوســط. 

ومــع ذلــك فــإن وضــع األمــن الغــذا� فيهــا يقــارن بوضــع الــدول األقــل 

ــدام  ــة انع ــاس تجرب ــة ومقي ــص التغذي ــار نق ــؤرش انتش ــا¾. م ــواً يف الع å

ــدول يف أي  ــة مــع ال ــزاع مقارن األمــن الغــذا� كالهــ� مرتفــع يف دول الن

من الفئات األخرى.

اآلن أود أن أسألك بعض األسئلة حول الغذاء. خالل األشهر ال 12 املاضية، هل حدث أن....

...كنت قلقاً بأنك قد ال تحصل عىل ما يكفيك من الطعام لعدم توفر املال أو املوارد األخرى؟

...كنت غÇ قادر عىل تناول طعاماً صحياً ومغذياً بسب عدم توفر املال أو املوارد األخرى؟

...تناولت أنواعاً قليلة من الطعام فقط بسب عدم توفر املال أو املوارد األخرى؟

...تخليت عن وجبة من عدد وجباتك اليومية بسب نقص املال أو املوارد األخرى؟ 

...تناولت كمية من الطعام أقل م� تعتقد أنه يجب عليك تناوله بسب عدم توفر املال أو املوارد األخرى؟

...انتهى الطعام لدى ارستك بسب عدم توفر املال أو املوارد األخرى؟

...كنت جائعاً لكنك ¾ تتناول الطعام بسب عدم توفر املال الكايف أو املوارد األخرى لرشاء الطعام؟

...¾ تأكل ليوم كامل بسب عدم توفر املال أو املوارد األخرى؟

التصنيف

(قلق)

(صحي)

(طعام قليل)

(تخيل)

(أكل أقل)

(استنفاذ)

(جائع)

(يوم كامل)

س
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املصدر/ الفاو، 2016
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انعدام األمن الغذا² املعتدل  انعدام األمن الغذا² الحادانعدام األمن الغذا² الخفيف

املعاناة من 
الجوع

خفض الكميات، 
تفويت الوجبات

تراجع يف نوعية 
األغذية و تنوعها

القلق حيال 
القدرة عيل

الحصول عيل األغذية

شكل 1

مستويات انعدام األمن الغذا² حسب Øوذج استطالع مقياس تجربة انعدام األمن الغذا²

يبــ� الجــدول 3 تقديــرات حــول نقــص التغذيــة وانعــدام األمــن الغــذا� يف 

منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا، وكذلــك يف بعــض املناطــق أو 

ــة  ــة. مــن الواضــح أن أســوأ  حــاالت نقــص التغذي ــة املقارن ــات العاملي الفئ

يف  الغــذا²  األمــن  وانعــدام  الجــوع 
منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا 

2016-2014
املقصد 1.2: 

3

يف الجــدول، الــدول التــي تشــهد نزاعــات هــي تلــك التــي وقــع فيهــا مــا معدلــه حلقتــان أو أكــê مــن حلقــات العنــف املــد¯ أو 
2

العرقــي الســيايس الكبــÇة ســنوياً بــ� األعــوام 2011 و2015، اســتناداً إىل قاعــدة بيانــات "حلقــات كبــÇة مــن العنــف الســيايس" 

ملركــز الســالم النظامــي Center for Systemic Peace، وهــي القاعدة التــي تدرج حلقات الحرب والعنــف الداخلية والدولية عىل 

أساس سنوي. معدل حلقات العنف ب� 2011 و2015 لليمن والعراق والسودان وسوريا وليبيا هو 3، 4، 6، 6، 2 عىل التوايل.

جدول 2

أسئلة يف Øوذج استطالع مقياس تجربة انعدام األمن الغذا² لألفراد، ك� تم طرحها يف استطالع جالوب الدويل 

لألعوام 2014 / 2015 / 2016
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ويدعــم مقيــاس تجربة انعدام األمن الغــذا� يف الجدول 3 النظرية القائلة إن 

ــ� أن  ــث يب ــزاع، حي ــاً الن ــببه جزئي ــة س ــذا� يف املنطق ــن الغ ــدام األم انع

ــي تشــهد نزاعــات  ــدول الت مســتويات انعــدام األمــن الغــذا� الحــاد يف ال

تبلــغ ضعــف املســتويات يف الــدول األخــرى لألعــوام 2014-2016. الفجــوة 

بــ� الــدول التــي تشــهد نزاعــات والــدول األخــرى ليســت بنفــس االتســاع 

عنــد قياســها ìــؤرش انتشــار نقــص التغذيــة، لكنهــا تبقــى كبــÇة، وتشــمل 

اليمن والعراق وليبيا والسودان، وإن كانت ال تشمل سوريا.

رغــم أن املســتوى املرتفــع النعــدام األمــن الغــذا� يف الــدول التــي تشــهد 

نزاعــات يتفــق مــع التوقعــات، يجــب أن نكــون حذريــن يف تفســÇ هــذه 

البيانــات فيــ� يتعلــق بانتشــار نقــص التغذيــة. فنظــراً ملحدوديــة البيانــات، 

فــإن املجمــوع الخــاص بانتشــار نقــص التغذيــة يســتثني الجمهوريــة 

 Çالعربيــة الســورية وليبيــا، ويتضمــن العــراق والســودان واليمــن فقــط. غــ

ــات كان  ــهد نزاع ــي تش ــدول الت ــة يف ال ــص التغذي ــار نق ــتوى انتش أن مس

يزيــد بأكــê مــن ثــالث مــرات عــن مســتواه يف الــدول األخــرى يف منطقــة 

الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيا منذ 1999-2001، ويزيــد تدريجياً مقابل الدول 

األخرى يف املنطقة منذ 2003 (الجدول 4). هذا النمط من تطور انتشار نقص 

ــاً، نتيجــة  ــه، جزئي ــع كون ــق م ــاً يتواف ــي تشــهد نزاع ــدول الت ــة يف ال التغذي

للنزاع.

جدول 3

الجوع وانعدام األمن الغذا² يف مناطق فرعية مختارة من الرشق األد� وش�ل أفريقيا 2016-2014

دول الرشق األد� وش�ل أفريقيا

الدول يف الفئة*

املعدل املرجح 

النتشار انعدام األمن الغذا² 

الحاد ب� السكان (%)

املعدل املرجح 

النتشار نقص التغذية (%)

مناطق أو فئات املقارنة العاملية

كافة دول 

الرشق األد� 

وش�ل أفريقيا

الدول التي تشهد نزاعات

الدول التي ال تشهد نزاعات

دول مجلس التعاون الخليجي

الدول املتأثرة بالنزاع

دول الدخل املنخفض إىل 
املتوسط (البنك الدويل)**

دول املرشق 

دول املغرب 

األردن،  العــراق،  إيــران،  مــرص،  البحريــن،  الجزائــر، 
الكويــت، لبنــان، ليبيــا، موريتانيــا، املغــرب، عــ�ن، قطــر، 
اململكــة العربيــة الســعودية، الســودان، ســوريا، اإلمــارات 

العربية املتحدة، تونس، اليمن، فلسط�

اليمن، العراق، السودان، سوريا، ليبيا

األردن،  العــراق،  إيــران،  مــرص،  البحريــن،  الجزائــر، 
قطــر،  عــ�ن،  املغــرب،  موريتانيــا،  لبنــان،  الكويــت، 
اململكــة العربيــة الســعودية، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 

تونس، فلسط�

ــوريا،  ــودان، س ــس، الس ــرب، تون ــا، املغ ــرص، موريتاني م
اليمن، فلسط�

لبنان، األردن، سوريا، العراق، فلسط�

الجزائر، املغرب، موريتانيا، تونس، ليبيا

اململكــة العربيــة الســعودية، الكويــت، اإلمــارات العربيــة 
املتحدة، البحرين، قطر، ع�ن

الدول األقل تقدماً

10.2

27.2

4.6

4.7

8.2

21.6

4.3

4.5

24.4

12.7

12.0

19.0

9.8

12.7

12.5

18.8

8.7

9.4

22.8

10.6 املناطق النامية

لبنان، األردن

*بخصــوص انتشــار نقــص التغذيــة يف 2014-2016 ال توجــد بيانــات حــول البحريــن والكويــت وليبيــا وقطــر وســوريا وفلســط�. وبخصــوص انعــدام األمــن الغــذا� الحــاد يف 2014-2016 ال توجــد بيانــات حــول لبنــان، عــ�ن، قطــر، وســوريا. 

وبالتايل فإن املجموع ال يشمل هذه الدول.

2017d 2017 والبنك الدويلb 2017، استناداً إىل بيانات 2015. املصادر: الفاوc حسب البنك الدويل**
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جدول 4

انتشار نقص التغذية يف منطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا ومناطقها الفرعية ودولها، 1999-2001 إىل 2016-2014

املناطق الفرعية يف الرشق األد� وش�ل أفريقيا

1999 - 
2001

2001 - 
03

2003 -
05

2005 - 
07

2007 - 
09

2009 - 
11

2011 - 
13

2013 - 
15

2014 - 
16

البلدان

كافة منطقة الرشق األد� 
وش�ل أفريقيا

9.79.810.09.6

29.028.428.928.5

6.36.46.56.0

4.64.44.54.8

8.15.23.63.7

24.923.123.525.2

8.47.97.46.5

6.77.58.47.7

10.79.79.07.5

5.35.25.54.6

4.95.75.96.4

28.326.627.429.6

8.15.23.63.7

3.23.9

11.711.512.29.4

6.86.45.85.5

11.811.510.96.7

6.27.18.17.8

4.95.65.65.2

3.46.1

29.930.730.9

10.0

29.1

6.3

4.6

3.4

25.0

7.1

8.0

8.4

5.1

6.4

29.3

3.4

3.7

11.6

5.7

9.0

7.9

5.5

5.1

28.927.1

8.9

26.6

5.5

4.9

3.7

23.1

5.8

6.8

6.3

4.5

5.8

27.2

3.7

4.2

8.3

5.3

5.4

6.9

4.8

6.0

25.7

8.4

25.3

5.0

5.1

3.7

22.0

4.9

5.6

5.0

4.4

5.6

25.9

3.7

4.8

7.2

4.6

5.2

5.6

25.9

4.5

5.1

24.6

8.4

26.1

4.7

5.5

4.2

22.8

4.4

4.9

4.6

4.4

5.4

26.7

4.2

5.3

5.7

4.1

5.7

4.8

25.7

4.5

4.0

25.2

8.8

28.2

4.7

6.0

4.2

23.7

4.3

4.6

4.6

4.5

5.5

27.8

4.2

5.4

5.3

3.5

6.2

4.4

25.6

5.0

3.8

28.8

الدول التي تشهد نزاعات

الدول التي ال تشهد نزاعات

مجلس التعاون الخليجي

النسبة: نزاع: ال نزاع

الدول املتأثرة بالنزاع

املرشق 

الجزائر

البحرين

مرص

إيران

العراق

األردن

الكويت

لبنان

ليبيا

موريتانيا

املغرب

ع�ن

قطر

اململكة العربية السعودية

السودان

سوريا

تونس

اإلمارات العربية املتحدة

اليمن

فلسط�

املغرب 

مالحظــة: املجمــوع لكافــة منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا ومناطقهــا الفرعيــة يحســب باســتخدام البيانــات القطريــة املتوفــرة يف 1999-2001 لضــ�ن أن تتبــع كل سلســلة نفــس الــدول مــن 1999-2001 إىل 2014-2016. بالنســبة 

النتشــار نقــص التغذيــة يف 1999-2001 ال توجــد بيانــات للبحريــن والكويــت ولبنــان وليبيــا وقطــر والســودان وســوريا واإلمــارات العربيــة املتحــدة وفلســط�. وبالتــايل فــإن املجمــوع النتشــار نقــص األغذيــة يف الجــدول 4 يختلــف قليــالً عــن 

املجموع يف الجدول 3، والذي حسب فيه املجموع عىل أساس البيانات القطرية املتوفرة يف 2016-2014.

املصدر: الفاو 2017b، شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 2017.
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ــف ــادة يف العن ــت الزي ــة. يف 2003 تصادف ــص التغذي ــار نق ــف وانتش العن

يف دول النــزاع مــع زيــادة يف انتشــار نقــص التغذيــة. بعــد خمــس ســنوات 

ــزاع  ــض يف دول الن ــدأ ينخف ــاً، ب ــة مرتفع ــص التغذي ــار نق ــا انتش ــل فيه ظ

ــف إىل إبطــاء  ــادة يف العن ــام 2008. لكــن بعــد 2011 أدت الزي الخمــس ع

ومــن ثــم وقــف االتجــاه اإليجــا| النتشــار نقــص التغذيــة، وبعــد 2013، بدأ 

انتشار نقص التغذية يرتفع من جديد.

الشــكل 2 يبــ� التباعــد الــذي حــدث منــذ 2003 بــ� الــدول التــي تشــهد 

نزاعــات والــدول التــي ال تشــهد نزاعــات يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل 

أفريقيــا. فمنــذ ذلــك العــام ارتفعــت حــدة العنــف يف دول النــزاع الخمــس 

انخفضــت  بينــ�  و2014،  و2011   2003 يف  مراحــل:  ثــالث  عــىل 

ــاط  ــراز نق ــم إب ــل. ت ــكل متواص ــرى بش ــدول األخ ــات يف ال ــدة النزاع ح

االنعطــاف الثــالث يف العنــف يف الشــكل 2 لتســهيل املقارنــة بــ� الزيــادة يف

الفئــة التاليــة مــن الــدول يف الجــدول 3 هــي الــدول املتأثــرة بالنــزاع (لبنان 

واألردن) فحســب املفوضية الســامية لالجئ� (UNHCR, 2017) كان هناك 

ــزاع  ــن الن ــجل م ــئ مس ــون الج ــان 2017 5.05 ملي ــول 30 أبريل/نيس بحل

ــا  ــ�ل أفريقي ــرشق األد� وش ــة ال ــاورة يف منطق ــدول املج ــوري يف ال الس

(الجدول 5). ورغم أن معظم الالجئ� مسجل� يف تركيا، ففي منطقة الرشق 

األد� وشــ�ل أفريقيــا اســتوعب األردن ولبنــان معظــم الالجئــ�. ثــم أن مــا 

يســمى عــبء الالجئــ� يف األردن ولبنــان، والــذي يحســب بنســبة الالجئــ� 

ــة  ــÇ العــبء يف كاف ــة، يفــوق بكث ــل األزم الســوري� إىل عــدد الســكان قب

الــدول املجــاورة األخــرى. يف الجــدول 3، تــم تصنيــف هــذه الــدول 

ك "دول متأثرة بالنزاع".

املصدر: مركز السالم النظامي 2017.
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صنف البنك الدويل (2017c) دول منطقة الرشق األد� وشــ�ل أفريقيا عام 2015 كدول ذات دخل منخفض إىل متوســط، ودخل 
3

أعــىل املتوســط، ودخــل مرتفــع. ال توجــد دول ذات دخــل منخفــض يف املنطقــة. األردن ولبنــان مصنفــان كدولتــ� ذات دخــل 

أعىل املتوسط.
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حدة العنف: نزاع حدة النزاع: غÇ ذلك

انتشار نقص التغذية: نزاع انتشار نقص التغذية: غÇ ذلك

شكل 2

التباعد ب� الدول التي تعاÄ من نزاع والدول التي ال تعاÄ من نزاع يف منطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا 2015-1990 

ــ� يف  ــن الالجئ ــÇة م ــداد كب ــتضافة أع ــل يف اس ــتثنا� املتمث ــدي االس التح

الــدول املتأثــرة بالنــزاع - والذيــن يبلــغ عددهــم يف لبنــان تقريبــاً ربــع عــدد 

ــ� انتشــار نقــص  ــÇ ب ــارق الكب ــد يفــرس الف ــة - ق ــل األزم ــا قب الســكان م

التغذيــة وانتشــار انعــدام األمــن الغــذا� الحــاد بــ� الســكان. إذ مــن 

الواضــح أن مــؤرش مقيــاس تجربــة انعــدام األمــن الغــذا� يســجل الجــوع 

الــذي ال يســتطيع مــؤرش انتشــار نقــص التغذيــة أن يســجله. انعــدام األمــن 

الغــذا� (كــ� يدلــل عليــه مقيــاس تجربــة انعــدام األمــن الغــذا�) يف لبنــان 

واألردن، وهــ� بلــدان ذات دخــل أعــىل املتوســط، يصــل إىل نفــس املعــدل 

املسجل يف جميع الدول ذات الدخل املنخفض إىل املتوسط يف املنطقة3.كم أن 

انتشــار نقــص التغذيــة يف هــذه الــدول ارتفــع بشــكل حــاد بعــد العــام 2011 

(الجدول 4).

القسم األول – نظرة إقليميـــة عامـــة حول مؤشـرات األمن الغذائـي والتغذيـة



ــات  ــÇة (فيتامين ــارص صغ ــون) وعن ــات، ده ــدرات، بروتين ــة (كربوهي كلي

ومعــادن). يركــز هــذا القســم عــىل املــؤرشات الجســمية (األنêوبومرتيــة) 

لســوء التغذيــة التــي تعكــس ســوء تغذيــة حــاد ومزمــن، إضافــة إىل النقــص 

يف املغذيــات الدقيقــة لــدى األطفــال يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل 

لنمــو  الجســمية  للمــؤرشات  تقديــرات   6 الجــدول  يبــ�  أفريقيــا. 

الطفولــة، بينــ� يب� الجدول 8 النقص يف املغذيات الدقيقة يف منطقة الرشق 

ــمة يف  ــم الحاس ــنوات تكوينه ــال يف س ــدى األطف ــا ل ــ�ل أفريقي األد� وش

عمــر مــا بــ� 6 و59 شــهراً. امللحــق 1 يحتــوي عــىل تعريفــات للمــؤرشات 

يف جدول 6 وجدول 8.

وباالنتقــال إىل الفئــات الجغرافيــة ومســتوياتها مــن انعــدام األمــن الغــذا�، 

فــإن املســتوى األعــىل للنــزاع يف دول املــرشق هــو عــىل األرجــح املســؤول 

عــن املســتوى األعــىل مــن انعــدام األمــن الغــذا� فيهــا مقارنــة مــع دول 

ــê ذات دخــل أعــىل  املغــرب العــر|. ورغــم أن املــرشق يتضمــن دوالً أك

املتوســط مقارنــة مــع املغــرب، فــإن مســتويات انعــدام األمــن الغــذا� فيــه 

أعــىل بكثــÇ. وأخــÇاً، فــإن الــدول ذات الدخــل املرتفــع يف املنطقــة، وهــي 

ــوع  ــن الج ــة م ــتويات متدني ــا مس ــي، لديه ــاون الخليج ــس التع دول مجل

وانعــدام األمــن الغــذا�، وهــو أمــر متوقــع بالنظــر للدخــول العاليــة وعــدم 

وجود نزاعات هناك.

التنميــة  أهــداف  يف   2.2 املقصــد 
املســتدامة: ســوء التغذيــة عنــد األطفــال 
وشــ�ل  األد�  الــرشق  منطقــة  يف 

أفريقيا

املقصــد 2.2 يف أهــداف التنميــة املســتدامة هــي القضــاء عــىل كافــة أشــكال 

ســوء التغذية بحلول العام 2030. التغذية املناســبة مهمة يف حياة كل انسان، 

لكنهــا بالتأكيــد أكــê أهميــة لألطفــال ألن ســوء التغذيــة لديهــم Íكــن أن 

ــر.  ــوال العم ــم ط ــايل دخله ــريف وبالت ــم املع ــاً يف åوه ïــدث رضراً دا يح

ــة  ــة الســعرات الحراري ïــدى مال ــاً مل ــة مقياس ــص التغذي ــرب نق ــ� يعت وبين

عنــد مجموعــة معينــة مــن الســكان، فــإن التغذيــة املالïــة تتطلــب عنــارص 

جدول 5

الالجئ� السوري� املسجل� يف منطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا وتركيا

تركيا

لبنان

األردن

العراق

مرص

ش�ل أفريقيا

إضافة إىل ذلك: عدد السوري� 

املتقدم� بطلبات لجوء يف أوروبا

التاريخالالجئ� السوري� املسجل�البلد نسبة الالجئ� السوري� املسجل� 

إىل عدد السكان قبل النزاع (2010)

2 992 567

1 011 366

659 246

236 772

120 154

30 104

884 461

30 يوليو/÷وز 2017

30 يونيو/حزيران 2017

3 يوليو/÷وز 2017

30 يونيو/حزيران 2017

30 أبريل/نيسان 2017

30 أبريل/نيسان 2017

أبريل/نيسان 2011 - مايو/أيار 2017

4.3

23.1

10.1

0.8

0.1

0.1

0.1

2017b املصدر: املفوضية السامية لشؤون الالجئ� 2017، الفاو

7

املقصد 1.2: 

نظرة إقليميـــة عامـــة حول حالة األمن الغذائـي والتغذيـة 2017



جدول 6

تقديرات وضع املؤرشات الجسمية لدى األطفال يف منطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا

مرص

موريتانيا

املغرب

السودان

الجمهورية العربية السورية

تونس

اإلمارات العربية املتحدة

اليمن

فلسط�

الجزائر

العراق

األردن

ليبيا

لبنان

ع�ن

اململكة العربية السعودية

البحرين

الكويت

قطر

دول الدخل املرتفع عاملياً***

إيران

دول الدخل أعىل املتوسط 
عاملياً***

دول الدخل املرتفع يف الرشق 
األد� وش�ل أفريقيا***

*2015، **2004، ***تصنيفات البنك الدويل لدخل الدول 2017c. املصدر: اليونيسيف-منظمة الصحة العاملية-البنك الدويل

األطفال، 0-5 سنوات، االنتشار، بيانات آخر عام

زيادة الوزن (%)الهزال (%)التقزم (%)البلد

كافة منطقة الرشق األد� 
وش�ل أفريقيا

دول الدخل املنخفض إىل املتوسط 
يف الرشق األد� وش�ل أفريقيا***

دول الدخل أعىل املتوسط يف 
الرشق األد� وش�ل أفريقيا***

دول الدخل املنخفض إىل 
املتوسط عاملياً***

1

2

3

12

13

20

21

4

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

27

18.9

36.7

26.0

46.5

27.9

27.5

38.2

14.9

22.3

10.1

7.4

9.9

11.8

11.7

22.6

7.8

6.8

21.0

7.3

2.8

9.7

14.1

9.3

13.6

4.9

11.6

7.8

11.5*

9.8

16.3

14.8

11.5

16.3

2.3

9.5

2.8

1.2

2.1*

4.7

4.1

7.4

2.4

4.0

6.5

1.1

0.7*

9.9

7.5

11.8

6.6

3.1

2.1

8.8

4.6

10.9

2.0

1.3

17.9

3.0

10.7

15.7

14.3

8.2

6.8

6.8

12.4

11.8

4.7

0

22.4

16.7**

5.8

5.9

4.4

6.1

6.0

10.4

سنة املسح

2010

2015

2013

2009

2014

11/2010

2014

12/2011

2014

2010

13/2012

2011

2012

11/2010

2007

13/2012

2010

2014

05/2004

1995

2015

1995
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نســبة األطفــال تحــت ســن الخامســة الذيــن يعانــون مــن زيــادة الــوزن يف 

ــن النســبة يف دول  ــÇ م ــىل بكث ــا أع ــرشق األد� وشــ�ل أفريقي ــة ال منطق

أخــرى ذات دخــل منخفــض إىل متوســط (الجــدول 6). ورغــم أن هذه صفة 

تتشــارك فيهــا بشــكل كبــÇ الــدول ذات الدخــل املنخفــض إىل املتوســط يف 

الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا، إالّ أن دول املنطقــة ذات الدخــل أعــىل 

ــي  ــال ه ــ� األطف ــوزن ب ــادة ال ــح أن زي ــا. صحي ــارك فيه ــط ال تتش املتوس

ظاهــرة منتــرشة عامليــاً، لكــن يبــدو أن هنــاك أســباب لزيــادة الــوزن لــدى 

ــض إىل  ــل املنخف ــدول ذات الدخ ــة يف ال ــة، وخاص ــص املنطق ــال تخ األطف

املتوســط. فباســتخدام بيانــات مــن مســح دخــل وإنفــاق واســتهالك األرس يف 

مــرص لعــام 2010-2011، وجــد إيكــر وآخــرون (2016) أن نظــام دعم الغذاء 

ــة  ــÇ متوازن ــة غ ــز الســتهالك أغذي ــق حواف الواســع االنتشــار يف مــرص خل

ــة  ــة غني ــواد غذائي ــم م ــالل تقدي ــن خ ــة م ــة عالي ــعرات حراري وذات س

ــة  ــة كثيف ــواد الغذائي ــن امل ــا م ــدي وغÇه ــ� بل ــز وطح ــعرات (خب بالس

ــد  ــة وبحصــص تزي ــة جــداً وثابت ــات) بأســعار متدني الطاقــة وســيئة املغذي

الدعــم  تقليــص  ورغــم  بهــا.  املــوىص  الغذائيــة  األنظمــة  عــن  كثــÇاً 

للمواد الغذائية والوقود منذ 42010، يالحظ (Verme and Araar, 2017) أن 

هذا الدعم ما يزال واسع االنتشار يف املنطقة.

االرتبــاط بــ� أرقــام زيــادة الــوزن عنــد األطفــال يف الجــدول 6 والبدانة عند 

البالغــ� هــو 0.46، وهــو مــا يشــÇ إىل أن زيــادة الــوزن عنــد األطفــال هــي 

متنبــئ منطقــي وإن كان غــÇ مثــايل للبدانــة. الناتــج املحــيل اإلجــ�يل للفــرد 

هــو متنبــئ أفضــل النتشــار البدانــة عنــد البالغــ�. معامــل االرتبــاط بــ� 

الناتــج املحــيل اإلجــ�يل للفــرد وانتشــار البدانــة عنــد البالغــ� يف املنطقــة يف 

ــج  ــ� النات ــة ب ــة الوظيفي ــكل 3 أن العالق ــ� الش 2015/2014 كان 0.59. يب

املحــيل اإلجــ�يل للفــرد وانتشــار البدانــة عنــد البالغــ� هــي عالقــة 

ــÇة يف  ــادات الصغ ــن للزي ــل، Íك ــتويات األد� للدخ ــة: يف املس لوغاريتمي

ــع  ــن م ــة. لك ــار البدان ــÇة يف انتش ــادات كب ــؤدي إىل زي ــرد أن ت ــل الف دخ

ــر  ــة أصغ ــدالت البدان ــية يف مع ــادات الهامش ــح الزي ــل تصب ــادة الدخ زي

وأصغر. 

ــال  ــدى األطف ــمية ل ــؤرشات الجس ــع امل ــة بوض ــات الخاص ــدث املعلوم أح

تحت ســن الخامســة مرتبة حســب دخل البلد مبينة يف الجدول 6، باستخدام 

أحــدث تصنيفــات فئــات الدخل من البنك الــدويل (1917). الحظ أوالً الدول 

ذات الدخــل املنخفــض إىل املتوســط يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل 

أفريقيا مقارنة مع دول العا¾ ذات الدخل امل�ثل يف الجدول 6. يف الدول ذات 

ــا  الدخــل املنخفــض إىل املتوســط يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل أفريقي

فــإن التقــزم يقل بنســبة 30 يف املائــة تقريباً عنه يف دول العــا¾ امل�ثلة، بين� 

الهــزال متقــارب وزيــادة الــوزن تبلــغ أكــê مــن الضعــف. يف اليمــن 

والســودان فقــط، البلــدان اللــذان يشــهدان نزاعــات، نجــد أن نســبة التقــزم 

ــدول  ــا مــن ال ــا يف مثيالته ــدى األطفــال تحــت ســن الخامســة أعــىل منه ل

األخــرى يف العــا¾ مــن نفــس فئــة الدخــل. درجــة األهميــة الصحيــة 

ــة أو  ــة عالي ــي درج ــن ه ــن البلدي ــزم يف هذي ــتويات التق ــة ملس العمومي

 .(7 (الجــدول  العامليــة  الصحــة  منظمــة  حســب  جــداً،  عاليــة 

ــة  ــاول الســعرات الحراري فالتقــزم عــادة هــو نتيجــة لرتاكــم النقــص يف تن

والربوتينــات عــىل املــدى الطويــل، والبلــدان كالهــ� - اليمــن والســودان - 

عانيــا مــن مســتويات مرتفعــة جــداً مــن نقــص التغذيــة عــىل مــدى 

سنوات، منذ قبل النزاعات بوقت طويل.

جدول 7

درجة األهمية الصحية العمومية للقياسات الجسمية 
يف األطفال تحت سن الخامسة

نقصان الوزن

التقزم

الهزال

زيادة الوزن

قيم قطع االنتشار من حيث 

درجة األهمية الصحية العمومية
املؤرش

منخفض
متوسط
مرتفع

مرتفع جداً

منخفض
متوسط
مرتفع

مرتفع جداً

مقبول
يسء
خِطر
حرج

<10
19-10
29-20
>=30

<20
29-20
39-30
>=40

<5
9-5

14-10
>=15

¾ يصدر عن منظمة الصحة العاملية بعد

املصدر: منظمة الصحة العاملية 2010
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ــس يف 2012-2014، األردن يف 2012، املغــرب يف 2013-2014، واليمــن يف  مــرص يف 2014/2013، الســودان يف 2013/2012، تون
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فــإن مســتويات التقــزم والهــزال، حتــى يف الــدول ذات التقديــرات الحديثــة، 

أعىل بكثÇ منها يف الدول األخرى ذات الدخل املرتفع.

وباالنتقــال إىل الجــدول Í ،8كــن القــول إن منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل 

ــدم ونقــص فيتامــ� أ.  ــة مــن فقــر ال ــا ككل لديهــا معــدالت معتدل أفريقي

مــع  املنطقــة  معــدالت  مقارنــة  مــن خــالل  ذلــك  وÍكــن مالحظــة 

املعلومــات يف الجــدول 9 حــول درجــة األهميــة الصحيــة العموميــة لهــذا 

النقــص يف املغذيــات الدقيقــة عــىل مســتوى الســكان. لكــن هــذه الصــورة 

العامــة تحجــب حقيقــة أن الكثــÇ مــن الــدول االفقــر يف املنطقــة تعــا¯ مــن 

مســتويات حــادة مــن فقــر الــدم بــ� األطفــال دون ســن الخامســة. فقــد 

ــادة  ــتويات ح ــرص مس ــودان وم ــا والس ــن وموريتاني ــن اليم ــجلت كل م س

ــام  ــدريس ع ــم امل ــل التعلي ــا قب ــر م ــال يف عم ــ� األطف ــدم ب ــر ال ــن فق م

2011. واملفاجــأة األكــرب رìــا هــي أن عــ�ن واململكــة العربيــة الســعودية 

ــدم عــام 2011. كــ�  ــا هــي أيضــاً مســتويات حــادة مــن فقــر ال كان لديه

أن معــدالت النقــص يف فيتام� أ من أحدث البيانات ب� 1995 و2004 كانت 

ــن  ــا اليم ــا فيه ì ،ــة ــر يف املنطق ــدول األفق ــن ال ــد م أيضــاً حــادة يف العدي

وموريتانيا والسودان واملغرب، إضافة إىل العراق.

باالنتقــال إىل دول الدخــل أعــىل املتوســط يف الجــدول 6، نجــد أن مســتويات 

ــا هــي يف املعــدل أعــىل  ــرشق األد� وشــ�ل أفريقي ــزال يف ال ــزم واله التق

ــدول األخــرى املشــابهة يف العــا¾. وكــ� هــو الحــال يف  مــن مثيالتهــا يف ال

الــدول ذات الدخــل املنخفــض إىل املتوســط، تتفــرد يف نســبة التقــزم الــدول 

لعــام  يعــود  الليبــي  املســح  وليبيــا.  العــراق  نزاعــات:  تشــهد  التــي 

2007 (قبــل النزاع) واملســح العراقي يعود لعــام 2011 (أثناء النزاع). الهزال 

ــا  ــرشق األد� وشــ�ل أفريقي ــدول ذات الدخــل أعــىل املتوســط يف ال يف ال

هــو ضعــف املعــدل العاملــي للــدول ذات الدخــل املتوســط. درجــة األهميــة 

الصحيــة العموميــة ملعــدالت الهــزال يف العــراق وليبيــا مصنفــة عــىل أنهــا 

"ســيئة"، حســب منظمــة الصحــة العامليــة (الجــدول 7). وتتميــز ليبيــا 

ــا  ــع فيه ــي ترتف ــط الت ــىل املتوس ــل أع ــة ذات الدخ ــ� دول املنطق ــن ب م

ــات املتوفــرة  ــدى األطفــال، رغــم أن آخــر البيان ــوزن ل ــادة ال معــدالت زي

تعود إىل 2007.

رìــا تكــون البيانــات األكê لفتــاً لالنتباه يف الجــدول 6 هي البيانــات املتعلقة 

بالتقــزم والهــزال يف الــدول ذات الدخــل املرتفــع يف منطقــة الــرشق األد� 

وشــ�ل أفريقيــا، مقارنــة مــع الــدول ذات الدخــل املرتفــع يف العــا¾. لســوء 

الحــظ، فــإن تقديــرات التقــزم والهــزال يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 

مــا عــدا عــ�ن والكويــت، عمرهــا 12 عامــاً عــىل األقــل. ومــع ذلــك

10

شكل 3

الناتج املحيل اإلج�يل للفرد وانتشار البدانة يف دول منطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا 2015/2014  

املصادر اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة، 2017 بالنسبة للناتج املحيل اإلج�يل للفرد؛ منظمة الصحة العاملية، 2017a بالنسبة لتقديرات السمنة   
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جدول  8

تقديرات النقص يف املغذيات الدقيقة لدى األطفال والنســاء الحوامل يف منطقة الرشق األد� وشــ�ل أفريقيا

مرص

موريتانيا

املغرب

السودان

الجمهورية العربية السورية

تونس

اإلمارات العربية املتحدة

اليمن

فلسط�

الجزائر

العراق

األردن

ليبيا

لبنان

ع�ن

اململكة العربية السعودية

البحرين

الكويت

قطر

دول الدخل املرتفع عاملياً***

إيران

دول الدخل أعىل املتوسط عاملياً***

دول الدخل املرتفع يف الرشق 
األد� وش�ل أفريقيا***

املصادر: فقر الدم لدى األطفال، 0-5 سنوات، والنساء الحوامل من منظمة الصحة العاملية (2015). نقص فيتام� أ لدى األطفال 0-5 سنوات من منظمة الصحة العاملية (2009). تركيز اليود لدى األطفال يف سن التعليم املدريس من جيزاك 

وآخرين (2017) ك� هي مذكورة يف الشبكة العاملية لليود (2016). *بيانات قبل 2000.

كافة منطقة الرشق األد� 
وش�ل أفريقيا

دول الدخل املنخفض إىل املتوسط 
يف الرشق األد� وش�ل أفريقيا***

دول الدخل أعىل املتوسط يف 
الرشق األد� وش�ل أفريقيا***

دول الدخل املنخفض إىل 
املتوسط عاملياً***
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34.4

35.6

43.1
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33.6
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36.9
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35.7

29.1

34.7
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31.2

37.8

38.2

42.9

42

23.8
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27.8

انتشار فقر الدم ب� 

النساء يف سن االنجاب 

2016 ،(49-15)

107

116

122

179

66

69*

170

220

82

27*

203

66

154

191

133

247

130

162

341

الرتكيزات الوسطية لليود 

البويل لدى األطفال يف سن 

التعليم املدريس، بيانات 

آخر عام، 15-2007

البلد

39.7

54.3

46

59.3

70.7

36.7

58.7

35.5

45.4

29.5

25.3

33

32.0

35.9

31.2

32.5

30.3

24.2

14.3

36

40.7

39.1

31.8

26.4

29.1

25.7

نقص فيتام� أ، بيانات فقر الدم 2011

آخر عام، 2005-1995
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ــ� أن  ــم املــدريس تب ــال يف ســن التعلي ــدى األطف ــويل ل ــود الب ــزات الي تركي

ــم املــدريس (الجــدول  ــدى األطفــال يف ســن التعلي ــود ل ــة اســتهالك الي كمي

واملغــرب.  والجزائــر  ولبنــان  الســودان  يف  عــدا  فيــ�  مالïــة،   (10

والتقديــرات للبلديــن األخÇيــن تســتند إىل مســوحات قدÍــة وبالتــايل تبقــى 

مشكوك فيها بعض اليشء.

يف القرنــ� املاضيــ� تــم إحــراز تقــدم كبــÇ يف جهــود تقليــص عــدد البلــدان 

التــي تعــا¯ مــن نقــص اليود. فبــ� األعــوام 1990 و2014 انخفــض عدد هذه 

البلــدان مــن 110 إىل 525. وتحقــق هذا التقدم أيضــاً يف منطقة الرشق األد� 

وشــ�ل أفريقيــا، حيــث بيّنــت الدراســات التــي جــرت يف التســعينات 

مســتويات خفيفــة أو متوســطة مــن نقــص اليــود يف الكثــÇ مــن دول 

املنطقــة (منظمــة الصحــة العامليــة، 2004). لكــن الدراســات األخــÇة حــول

الغــذا� الحــاد يف لبنــان وســوريا. أحــد املصــادر البديلــة للمعلومــات حــول 

حالــة األمــن الغــذا� والتغذيــة أثنــاء النــزاع هــي تقديــرات وكاالت األمــم 

املتحــدة املســتندة إىل منهجيتــي تقييــم رئيســيت� هــ� "التصنيــف املرحــيل 

املتكامــل" و"النهــج املوحــد لإلبــالغ عــن مــؤرشات األمــن الغــذا�". هــذه 

البيانــات ال تكــون يف العــادة مكتملــة جــداً ويصعــب مقارنتهــا مــع بيانــات 

ــذا�  ــن الغ ــدام األم ــة النع ــرات حديث ــدم تقدي ــا تق ــلم. ولكنه ــت الس وق

وسوء التغذية يف حاالت النزاع الطويل.

ــذا²  ــن الغ ــدام األم ــرات وضــع انع تقدي
والتغذية أثناء النزاع

تعتــرب البيانــات يف الجــداول 3 و6 و8 مقاييس موثوقة النعــدام األمن الغذا� 

ــا  ــادة م ــزاع ع ــة. لكــن يف حــاالت الن ــة التنمي ــاء عملي ــة أثن وســوء التغذي

تكــون هــذه املــؤرشات مغلوطــة (املربــع 1). وهــذا هــو أحد األســباب لعدم 

توفــر بيانــات يف الجــدول 3 تتعلق بانتشــار نقــص التغذية يف الســودان وليبيا 

ــن  ــدام األم ــار انع ــأن انتش ــات بش ــود بيان ــدم وج ــوريا وفلســط�، وع وس

جدول 9  

تصنيف درجة األهمية الصحية العمومية لفقر الدم ونقص فيتام� أ 

انتشار نقص فيتام� أ (تركيز مصل الريتينول

(μmol/l 0.70> 

نقص فيتام� أ: األطفال من سن 6 أشهر إىل 71 شهراً

9 – 2%

املصدر: منظمة الصحة العاملية، 2011. منظمة الصحة العاملية، 1996. منظمة الصحة العاملية-اليونيسيف-جامعة األمم املتحدة، 2001

شديدمتوسطخفيفاملؤرش

متوسط شديدعادي خفيف

19 –10%ê20  أو أك% 

انتشار فقر الدم (%) (تركيز الهيموجلوب� 
(g/L 110> 5 –19.9يف الدم 4.9 – 0

املؤرش

39.9– 20ê40  أو أك% 

فقر الدم: األطفال، 0-5 سنوات، أو النساء يف عمر االنجاب، 15-49 عاماً

جدول 10

الرتكيزات الوسطية لليود البويل (مكروغرام لكل لرت) لدى األطفال يف سن التعليم املدريس

الرتكيزات الوسطية لليود البويل (مكروغرام لكل لرت) 
لدى األطفال يف سن التعليم املدريس 

وضع اليود لدى األطفال يف سن التعليم املدريس، من بيانات آخر عام، 15-2007

املصدر: جيزاك وآخرين، (2017)، ك� هي مذكورة يف الشبكة العاملية لليود (2016)

مفرطمالئمغ¢ كاف

أكê من 100300–0299–99
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مربع 2

محددات قياس حالة انعدام االمن الغذا² والتغذية يف الدول التي تشهد نزاعات

الكبــÇة يف املداخيــل ال تتســبب بالــرضورة يف انخفــاض معــدل توفر الغــذاء. فالنزاع 

يف اليمن عىل سبيل املثال أدى اىل انخفاض بنسبة 50 يف املائة يف الناتج املحيل اإلج�يل 

للفــرد (بوحــدات العملة املحلية الثابتة) ب� الفرتة 2010 و2015. ومع ذلك، وخالل 

نفــس الفــرتة، فــان معــدل تــزود الفــرد بالســعرات الحراريــة يف ذلــك البلــد ارتفــع 

بنسبة 2 يف املائة تقريبا.

ــة  ــاس تجرب ــب مقي ــذا� بحس ــن الغ ــدام االم ــار انع ــرات انتش ــدو أن تقدي ويب

انعــدام االمــن الغــذا� أكــê عرضــة للتأثــر بوجــود نــزاع مــا، ألن هــذه التقديــرات 

تســتند اىل اســتطالع جالــوب الــدويل الــذي يجــرى حتــى يف الــدول التــي تعــا¯ مــن 

النــزاع. مــع ذلــك، فــان مــؤرش مقيــاس تجربــة انعــدام االمــن الغــذا� الحــاد لــن 

يعكــس بشــكل دقيــق آثــار النــزاع إالّ إذا كانــت الدراســة التــي يســتند عليهــا ÷ثــل 

ــدم  ــار ع ــة اث ــط بدق ــث تلتق ــزاع، بحي ــالل الن ــكان خ ــع الس ــم جمي ــكل مالئ بش

ــة  ــاس تجرب ــؤرش مقي ــاع م ــزاع يف ارتف ــبب الن ــح ان يتس ــن املرج ــاواة. وم املس

انعــدام االمــن الغــذا� الحــاد إىل املعتــدل ألن املداخيــل املتناقصــة بشــكل رسيــع 

تزيــد القلــق املتعلــق بــرشاء األغذيــة، كــ� تدفــع الســكان إىل تقليــل عــدد 

الوجبات أو تبديلها (الشكل 1).

ومــاذا عــن املــؤرشات املســتندة اىل دراســة األوضــاع الجســمية (االنêوبومرتيــة) 

لألطفــال (التقــزم، الهــزال، وزيــادة الــوزن) او ســوء التغذيــة (فقــر الــدم والنقــص 

ــان املرتاكــم، والفقــر  ــود)؟ ìــا أن هــذه مــؤرشات عــىل الحرم يف فيتامــ� ا او الي

ــابقة.  ــات الس ــار النزاع ــة آث ــس يف الحقيق ــد تعك ــا ق ــدود، فإنه ــل املح و/او الدخ

ــزاع إالّ إذا  ــار الن ــة اث ــس بدق ــؤرشات ال تعك ــذه امل ــان ه ــرى، ف ــرة اخ ــن م ولك

كانــت الدراســة ÷ثــل بشــكل مناســب جميــع الســكان، وتقيــس بدقــة اثــار عــدم 

املساواة.

خالصــة القــول هــي إنــه بينــ� قــد ال يعكــس مــؤرش انتشــار نقــص التغذيــة آثــار 

النــزاع بشــكل جيــد، فــان املــؤرشات األخــرى املذكــورة أعــاله قــادرة، عــىل األقــل، 

عــىل تســجيل التغــÇات يف وضــع االمــن الغــذا� والتغذيــة الناجمــة عــن النــزاع. 

ــا بعــ�  ــا داïــاً بحــذر واخــذ محدداته ــل هــذه املــؤرشات يجــب تناوله لكــن مث

االعتبــار. تــدرك الفــاو محــددات مــؤرش انتشــار نقــص التغذيــة، وقــد توقفــت عــن 

نــرش احصائيــات هــذا املــؤرش حــول ليبيــا والســودان والجمهوريــة العربيــة 

السورية ألنه ال تبدو أنها تتفق مع دالئل أخرى النعدام االمن الغذا�.

يفاقــم النــزاع مــن مشــكلة انعــدام االمــن الغــذا�، وقــد يقــود إىل الحرمــان مــن 

الغــذاء. لــذا مــن املنطقــي التســاؤل عــن مــدى مالïــة مــؤرشات مقصــدي أهــداف 

التنميــة املســتدامة 2.1 و2.2 يف عكــس اثــار النزاعات عىل الحرمــان الغذا� وانعدام 

االمــن الغــذا�. هنــاك اثــران رئيســان للنــزاع ينبغــي قياســه� بواســطة مــؤرشات 

الحرمــان الغــذا� وانعــدام االمــن الغــذا�. أوالً، للنــزاع اثــار توزيعيــة عــىل عمليــة 

ــال،  توزيــع األغذيــة. فالذيــن يعيشــون تحــت الحصــار يف املــدن، عــىل ســبيل املث

قــد يعانــون مــن نقــص حــاد يف الغــذاء، بينــ� يعيــش آخــرون يف مناطــق اخــرى يف 

البالد حياتهم الطبيعية كاملعتاد، ك� كانت قبل نشوب النزاع.

 

وكــ� وجــد أمارتيــا ســن (1981) بــأن املجاعــات تحدث عــىل األغلب نتيجــة توزيع 

غــÇ متســاو للغــذاء (مدعــوم ب "مســتحقات" غــÇ متســاوية)، فــإن النــزاع يســبب 

ــزاع هــي  ــة للن ــار التوزيعي ــع الغــذاء. اآلث ــÇ توزي ــاً مــن خــالل تغي ــاً غذائي حرمان

ــل النزاعــات معــدل  ــد تقل ــا، ق ــا. ثاني ــة يف التقاطه األكــê خطــورة واألكــê صعوب

توفــر األغذيــة، إذ أنهــا تلحــق الدمــار بــرأس املــال، وتتســبب يف انقطــاع اإلنتــاج 

وتحويــل املصــادر، وكل ذلــك يــؤدي إىل تــد¯ املداخيــل. ولكــن ìــا أن الغــذاء هــو 

أولويــة النــاس، فــإن مرونــة الدخــل لــه متدنيــة. وهكــذا مــن املحتمــل جــدا اثنــاء 

النــزاع أن يقــل معــدل او مجمــوع توفــر االغذيــة بشــكل طفيــف جــدا، هــذا إذا 

قل.

ال يعــد انتشــار نقــص التغذيــة مــؤرشاً موثوقــاً آلثــار النــزاع. والســبب الرئيــس يف 

ذلــك انــه ال يلتقــط آثــار النزاعــات التــي قــد تحــدث جــراء التغــÇات يف توزيــع 

األغذيــة. إذ أن هــذا املــؤرش يســتخدم معامــالت اختــالف وانحــراف مشــتقة عــادة 

ــة. وألن  ــاوي لألغذي ــÇ املتس ــع غ ــر التوزي ــاق لتقدي ــم االنف ــات حج ــن دراس م

ــم  ــالف يت ــل االخت ــان معام ــط، ف ــنوات فق ــع س ــذ كل بض ــاق تنف ــات االنف دراس

ــاء أوقــات  ــه اثن ــأس ب ــك. وهــذا االمــر ال ب ــه كل بضــع ســنوات فقــط كذل تحديث

الســلم، ألن العوامــل ال تتغــÇ بشــكل رسيــع. ولكــن النزاعــات (خصوصــا النزاعــات 

ــل  ــع املداخي ــÇ توزي ــالل تغي ــن خ ــة، م ــص األغذي ــة تخصي ــÇ طريق ــة) تغ املدني

وعمليــة توزيــع األغذيــة.  وقــد ينخفــض التشــغيل (وبالتــايل الدخــل) يف مناطــق 

النــزاع، ورìــا ال يصــل الغــذاء إىل النــاس الذيــن يعيشــون يف هــذه املناطــق. ولــن 

ــع  ــÇ يف التوزي ــاط التغي ــداً التق ــة أب ــص التغذي ــار نق ــؤرش انتش ــدور م ــون ìق يك

خالل النزاع. 

لكــن هــذا املــؤرش قــادر عــىل التقــاط أثــر ثــان ممكــن للنــزاع، وهــو التغيــÇات يف 

معــدل اســتهالك الطاقــة الغذائيــة الناجمــة عــن انخفــاض املداخيــل التــي تصحــب 

ــبيل  ــىل س ــاض، ع ــة انخف ــة يف حال ــة الغذائي ــتهالك الطاق ــإذا كان اس ــات. ف النزاع

املثــال، فــان مــؤرش انتشــار نقــص التغذيــة ســيزداد، داالً عــىل حرمــان أكــرب مــن 

الغــذاء. ومــع ذلــك، وكــ� وجــد ســن (1981) يف حالــة املجاعــة، فــان االنخفاضــات 
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فــإن برنامــج األغذيــة العاملــي وحــده يســتخدم أيضــاً مقيــاس النهــج 

املوحــد لإلبــالغ عــن مــؤرشات االمــن الغــذا�. للتصنيــف املرحــيل املتكامــل 

منهجيــات قياســية لتقييــم انعــدام االمــن الغــذا� املزمــن والحــاد، باإلضافــة 

ــة االمــن الغــذا� يف  ــم هــذا التصنيــف حال ــة الحــاد. ويقيّ إىل ســوء التغذي

مجموعــات  او  واملناطــق   .(11 (الجــدول  مرحليــا  تصنيفــا  البلــد 

االرس يف البلــد املصنفــة يف املرحلــة 3 او اعــىل يشــار اليهــا بغÇ االمنــة غذائيا. 

اما املناطق او مجموعات االرس املصنفة يف املرحلة 2 فيشار اليها بأنها "يف حالة 

خطر" االنزالق اىل انعدام االمن الغذا�. 

 Çتــكاد تتفــق وكاالت األمــم املتحــدة عــىل مجموعــة موحــدة مــن املعايــ

التقنيــة يتــم مــن خاللهــا تقييــم انعــدام االمــن الغــذا� وقلــة التغذيــة اثنــاء 

النــزاع، وحــاالت االزمــة املمتــدة. وتلتــزم وكاالت األمــم املتحــدة وغÇهــا 

املرحــيل  التصنيــف  الغــذا�، هــ�  االمــن  انعــدام  لتقييــم  ìنهجيتــ� 

ــ�  ــذا�. وبين ــن الغ ــؤرشات االم ــن م ــالغ ع ــج املوحــد لإلب ــل والنه املتكام

تســتخدم الكثــÇ مــن املنظــ�ت، ìــا فيهــا الفــاو، وإنقــاذ الطفولــة،

وبرنامــج  الجــوع  ضــد  العمــل  ومنظمــة   Çكــ وهيئــة  واوكســفام 

املتكامــل،  املرحــيل  التصنيــف  مقيــاس  وغÇهــا  العاملــي  األغذيــة 

ــة عامــة حرجــة. لكــن أحــدث تقييــم طــوارئ لألمــن الغــذا�  ــة صحي حال
العاملــي  األغذيــة  وبرنامــج  الفــاو  مشــرتك  بشــكل  أجرتــه  والتغذيــة 
حالــة  أن  إىل   Çيشــ  2017 فرباير/شــباط   8 يف  وصــدر  واليونيســيف 
ــ�  ــن ب ــوء. فم ــك الس ــت بذل ــة ليس ــن الخامس ــت س ــال تح ــزال االطف ه
عرشيــن واليــة تــم مســحها، عانــت أربعــة منهــا مــن معــدالت هــزال زادت 
عــن 15 يف املائــة (حــرج)، وســبع أخــرى عانــت مــن معــدالت هــزال 
مــن 10 اىل 15 باملائــة (خطــÇ)، أمــا الباقي فرتاوحت معدالتهــا ب� 5 و10 يف 
املائــة (ســيئ) (برنامــج األغذيــة العاملي-الفاو-اليونيســيف 2017).  وتلتــزم 
ــن  ــدام االم ــم انع ــوكاالت يف تقيي ــتخدمها ال ــي تس ــÇ الت ــل واملعاي الدالئ
ــل،  ــيل املتكام ــف املرح ــÇ التصني ــن ìعاي ــة يف اليم ــوء التغذي ــذا� وس الغ
والتــي، بالتــايل، Íكــن االعتــ�د عليهــا لعكــس وضــع االمــن الغــذا� 

ìستوى عال من الثقة يف ذلك الوقت (أواخر 2016).

وقــد اظهــرت الجمهوريــة العربيــة الســورية أيضــا مســتوى عــال نســبياً مــن 
انعــدام االمــن الغــذا�، حيــث يعــا¯ نحــو 40 يف املائــة مــن الســكان مــن 
انعــدام االمــن الغــذا�، بينــ� املعــدالت يف الســودان والعــراق وليبيــا 
ليســت ìثــل هــذا االرتفــاع. فمشــكالت ســوء تغذيــة األطفــال تحــت ســن 
الخامســة يف الســودان والعــراق أكــê خطــورة مــن مشــكالت االمــن 
التقــزم  مــن  "مرتفعــة"  الســودان مســتويات  تشــهد  الغــذا�، حيــث 
ــة. ويف  ــن الخامس ــا دون س ــال م ــزال األطف ــن ه ــة" م ــتويات "حرج ومس
العــراق، تصنــف مســتويات التقــزم بـــ "منخفضــة" بينــ� تصنــف مســتويات 

الهزال بـ "سيئة".

ــج املوحــد  ــم النه ــد صم ــة، فق ــات يف املنهجي ــن وجــود اختالف ــم م وبالرغ
ــاً مــع التصنيــف  ــالغ عــن مــؤرشات االمــن الغــذا� ليكــون متوافق لإلب
ــم  ــاالت لتقيي ــع ح ــن أرب ــة م ــتخدم مقارب ــث يس ــل، حي ــيل املتكام املرح
انعــدام االمــن الغــذا� تــرتاوح مــن "آمــن غذائيــاً" إىل " امــن غذائيــاً بشــكل 
ــاً  ــدل" إىل "غــÇ آمــن غذائي ــاً بشــكل معت ــف" ومــن "غــÇ آمــن غذائي طفي
بشكل حـاد" (WFP VAM, 2015). وهـذه الحـاالت تتوافـق مع املرحلـة 1 
ــيل  ــف املرح ــن التصني ــة 5 م ــة 4 واملرحل ــة 3 واملرحل ــة 2 واملرحل واملرحل
املتكامــل. ال تلتــزم كل تقييــ�ت انعــدام االمــن الغــذا� وأوضــاع التغذيــة 
بهذيــن املقياســ�. وكــ� ســ>ى، Íكــن يخلــق ذلــك مشــكالت فيــ� يخــص 

دقة التقديرات.

ــوء  ــذا� وس ــن الغ ــدام االم ــرات النع ــداول 12 و13 و14 تقدي ــدم الج تق
تغذيــة األطفــال جــرت اثنــاء النــزاع. وبالرغــم مــن نقــص املعلومــات، فــإن 
ــام  ــن االســتنتاجات. أوال: تعــد اليمــن يف ع ــح عــددا م هــذه الجــداول تتي
ــ�  ــن ب ــة م ــوء التغذي ــذا� وس ــن الغ ــدام االم ــال انع ــوأ يف مج 2017 األس
جميــع دول النــزاع يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا، تتبعهــا 
ــكان  ــع س ــا¯ نحــو رب ــورية والســودان.  إذ يع ــة الس الجمهوريــة العربي
املائــة  يف  و36  الحــاد،  الغــذا�  األمــن  انعــدام  مــن  اليمــن 
العامليــون  (الــرشكاء  املعتــدل  الغــذا�  االمــن  انعــدام  مــن  منهــم 
للتصنيــف املرحــيل املتكامــل، 2017) فيــ� بلــغ الهــزال يف األطفــال تحــت
ســن الخامســة 10 يف املائــة عــام 2014، وهــو االمــر الــذي تصنفــه منظمــة
الصحــة العامليــة بـ "الخطÇ" (الجدول 7). وبحلول عام 2016 عا� نحو 11 يف

املائــة مــن األطفــال تحــت ســن الخامســة مــن هــزال شــديد، مــا يــدل عــىل    

جدول 11

التصنيف املرحيل املتكامل النعدام االمن الغذا² الحاد

الوصف

املصــدر: الــرشكاء العامليون للتصنيــف املرحيل املتكامل، 2012

املرحلة 1
الحد االد�
املرحلة 2

الشدة 

املرحلة

املرحلة 3
األزمة

املرحلة 4
الطوارئ

أكê من 80 يف املائة من األرس قادرة عىل تلبية االحتياجات األساسية الغذائية وغÇ الغذائية دون املشاركة يف اسرتاتيجيات غå Çطية وغÇ مستدامة للحصول عىل 
الغذاء والدخل، ìا يف ذلك االعت�د عىل املساعدات اإلنسانية.

بالرغم من تقديم مساعدات إنسانية، فإن أكê من 20 يف املائة من االرس لديها الحد األد� الستهالك الغذاء لكنها غÇ قادرة عىل توفÇ بعض النفقات األساسية الخاصة 
باملواد غÇ الغذائية دون املشاركة يف اسرتاتيجيات التكيف غÇ القابل لالنعكاس.

بالرغم من تقديم مساعدات إنسانية، فإن أكê من 20 يف املائة من األرس:
. تعا¯ من فجوات استهالك الغذاء باإلضافة إىل سوء التغذية الحاد املرتفع أو فوق املعتاد، او

. قادرة بصورة طفيفة عىل تلبية الحد األد� من احتياجات الغذاء فقط مع االستنفاد املتسارع ألصول سبل كسب العيش ìا يؤدي إىل وجود فجوات االستهالك الغذا�.

بالرغم من تقديم مساعدات إنسانية، فإن أكê من 20 يف املائة من األرس
. تعا¯ من فجوات كبÇة يف استهالك الغذاء ناتجة عن االرتفاع الشديد يف سوء التغذية الحاد وزيادة معدل الوفيات، أو

.Çتتسم بفقدان شديد ألصول سبل كسب العيش م� يؤدي إىل وجود فجوات استهالك غذا� عىل املدى القص .

بالرغم من تقديم مساعدات إنسانية، فإن أكê من 20 يف املائة من األرس تعا¯ من نقص شديد يف الغذاء و/أو االحتياجات األساسية األخرى، حتى مع توظيف كامل 
السرتاتيجيات التأقلم. عالمات املجاعة واملوت والعوز واضحة.

املرحلة 5
املجاعة
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التصنيــف املرحــيل املتكامــل املتزامنــة يف عامــي 2014 و 2015.وهذا يــؤرش عىل أن 

القياسات التي تستخدم املنهجيت� يجب أال يساوى بينه�.

ويظهــر اســتنتاج ثــان من الجــدول 12 ان انعدام االمن الغذا� املقاس ìؤرش انتشــار 

ــا. وÍكــن مشــاهدة  ــف ÷ام ــل مختل ــف املرحــيل املتكام ــة والتصني نقــص التغذي

ذلــك يف حالــة اليمــن، حيــث أن مــؤرش انتشــار نقــص التغذيــة أد� مــن تقديــرات

جدول 12

تقديرات انعدام االمن الغذا² يف الدول التي تشهد نزاعات يف منطقة الرشق األد� وش�ل افريقيا، 2017-2010

(*) في� يخص انتشار نقص التغذية، البيانات هي معدالت ثالث سنوات لفرتة ترتكز عىل السنة التي يغطيها التقرير

25.7

25.0

24.6

24.6

25.2

28.8

40

48

51/65

60

4

4

12

8

34

362436.6

38

ليبياسوريااليمن العراقالسودان

2014

2017

2016

2015

2013

2010

2012

2011

السنة

 التصنيف املرحيل
املتكامل

انتشار نقص 
مهجرين داخلياًسكانالتغذية(*)

املصادر: اليمن: بيانات انتشار نقص التغذية من الفاو 2017b وبيانات 2014-17 من شبكة معلومات األمن الغذا�، 2017، استناداً إىل تقارير انتشار نقص التغذية. الرقم البديل (%65) يف 2016 من الفاو-برنامج األغذية العاملي-اليونيسيف، 2017. السودان: الرشكاء العامليون 

Iraq CSO et al., 2012 :سوريا، 2017. ليبيا: من برنامج التغذية العاملي، 2016. العراق HCTP 2015. سوريا: ارقام 2015 و2016 من شبكة معلومات األمن الغذا�، 2017. رقم 2017 منa، 2015b، 2016a، 2016b، 2017 ،للتصنيف املرحيل املتكامل

جدول 13

تقديرات سوء التغذية عند األطفال يف اليمن وسوريا، 17-2009

2014

2017

2016

2015

2013

2009

13.33.4 46.6

16.35.2

3.9

11.3

4.1

3.8

11.2
  2.9  إناث
12.7 ذكور

46.5

27.511.55.5

>10

2012

2011

اليمنسوريا السنة

الهزال الشديدالهزالالتقزمالهزال الشديدالهزالالتقزم

املصــادر: اليمــن: الهــزال والهــزال الشــديد: شــبكة معلومــات األمــن الغــذا� 2017، باالســتناد اىل تقاريــر التصنيــف املرحــيل املتكامــل ومكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق املســاعدات اإلنســانية، اليمــن، 2016، مــا عــدا لعــام 2013، الــذي هــو مــن 

UNICEF-WHO-WB، 2016. ســوريا: التقــزم 2009 مــن UNICEF-WHO-WB واألرقــام األخــرى مــن شــبكة معلومــات األمــن الغــذا� 2017 ما عدا رقم التقزم يف عــام 2016 ورقم الهزال لعــام 2017 فه� مــنHCTP، الجمهورية العربية 

السورية،2017.
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للجمهورية العربية الســورية ان مســتويات الهزال اقل من 5 يف املائة، وهي 

ــل هــذه املســتويات  ــول). ومث ــة الحــاد (مقب ــة 1 مــن ســوء التغذي املرحل

املنخفضــة للهــزال، والتــي تشــÇ اىل هبــوط يف ســوء التغذيــة العاملــي الحــاد 

خــالل النــزاع، ال تبــدو متوافقــة مــع مســتويات انعــدام االمــن الغــذا� يف 

ــىل  ــث ع ــام تبع ــان هــذه األرق ــايل ف ــة الســورية. وبالت ــة العربي الجمهوري

الشك.

وأخــÇا، بالرغــم مــن وجــود النزاعــات، فــان احصائيــات التقــزم والهــزال يف 

الجمهوريــة العربيــة الســورية منخفضــة بشــكل واضــح مقارنــة مــع وضــع 

ــاً ان ينخفــض  ــدو مــن املمكــن واقعي ــل الحــرب لعــام 2009. وال يب مــا قب

التقزم والهزال يف ســوريا خالل النزاع. وبحســب الدليل التقني 2.0 للتصنيف 

املرحــيل املتكامل (الرشكاء العامليون للتصنيف املرحيل املتكامل ،2012) فإن 

ــة  ــ� الثالث ــع املرحلت ــق م ــة تتواف ــن 10 – 30 يف املائ ــزال م ــتويات ه مس

ــام  ــ� األرق ــك، تب والرابعــة مــن مراحــل انعــدام االمــن الغــذا�. ومــع ذل

جدول 14

تقديرات سوء التغذية عند األطفال يف السودان والعراق، 2017-2010

2014

2017

2016

2015

2013

200915.34 34.1

4.5

17.36.5

38.216.3

18 – 2

25 – 14

3.5 – 016.619.27.55.5

10 – 7

2012

2011

العراقالسودان السنة

الهزالالتقزم

الهزالالتقزم

ً مهجرين داخلياًمهجرين داخليا سكانسكان الهزال الشديد

املصادر: الســودان: التقزم والهزال لعام 2010، و2014 من UNICEF-WHO-WB  2016، والهزال والهزال الشــديد االخرين من الرشكاء العامليون للتصنيف املرحيل املتكامل. الســودان: 2016b والرشكاء العامليون للتصنيف املرحيل املتكامل. 

السودان: 2017. العراق: CSO et al.، 2012 2011. أرقام 2016 من برنامج األغذية العاملي، 2016.
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ولذلــك، ال يســتند القســم الثــا¯ مــن هــذه الدراســة إىل السياســات 

ــن  ــد م ــال الح ــارب يف مج ــل إىل التج ــورق ب ــىل ال ــودة ع ــج املوج والربام

ــÇاً يف  ــاً كب ــان تقدم ــدان املاضي ــهد العق ــد ش ــزم. وق ــة والتق ــص التغذي نق

الحــد مــن نقــص التغذيــة والتقــزم يف بلــدان منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل 

ــÇات يف  ــط بالتغي ــل ترتب ــدة عوام ــا¯ ع ــم الث ــل القس ــ� يحل ــا. ك افريقي

التنميــة  أهــداف  مــن  و2.2   1.2 باملقصديــن  الخاصــة  املــؤرشات 

املســتدامة. وعــىل الرغــم مــن أن هــذا التحليــل غــÇ شــامل، وال ينبغــي أن 

يُعــد بحثــاً يف الســببية، إال أنــه يحــدد موضوعــات الرتكيــز. ومــن ثــم تُقــرتح 

السياســات التــي قــد تؤثــر عــىل هــذه العوامــل لفهــم الكيفيــة التــي Íكــن 

عــىل  املســتدامة  التنميــة  أهــداف  مــن   2 الهــدف  تحقيــق  بهــا 

أســاس أن التقــدم يف هــذه املجــاالت يحتمــل أال يحصــل إال يف البلــدان التــي 

ال تشهد النزاعات.

 

ــن  ــد م ــة. وكان الح ــورة كامل ــة بص ــÇ واضح ــل غ ــذا التحلي ــج ه إن نتائ

ــادات يف اإلمــدادات  ــة يف املنطقــة أكــê ارتباطــا بالزي انتشــار نقــص التغذي

 êالغذائيــة (اإلنتــاج املحــيل والــواردات). وكان الحــد مــن التقــزم أكــ

ارتباطــا ìســتويات االنخفــاض يف الفقــر والزيــادة يف الناتــج املحــيل اإلجــ�يل 

ــاض  ــة، وانخف ــدادات الغذائي ــ� يف اإلم ــوى الربوت ــادة يف محت ــرد والزي للف

معــدالت الخصوبــة.  وبوجــه عــام، يشــÇ التحليــل إىل أن الدوافــع الرئيســية 

للسياســات التــي تدعــم الحــد مــن نقــص التغذيــة والتقــزم يف املنطقــة هــي: 

(1) الحــد مــن الفقــر، (2) النمــو االقتصــادي، (3) تحســينات يف تغذيــة األم 

والطفــل والصحــة العامــة، (4) زيــادة كمية ونوعيــة اإلمــدادات الغذائية (5) 

وقــف العنــف يف املنطقــة. وبالتــايل، ووفقــا لهــذا التحليــل، يجــب أن 

ــة والتقــزم يف  ــة إىل تحســ� وضــع نقــص التغذي تتجــاوز السياســات الرامي

ــم  ــىل تعلي ــز ع ــل إىل الرتكي ــة وأن تص ــة والصح ــات التغذي ــة قطاع املنطق

املرأة وإمداداتها الغذائية وأمنها وåوها االقتصادي.

ــىل  ــة ع ــة نظــرة إحصائي ــة العام ــرة اإلقليمي ــن النظ ــدم القســم األول م ق

ــرشق األد�  ــة ال ــة يف منطق ــوء التغذي ــذا� وس ــن الغ ــدام األم ــع انع وض

ــن  ــدام األم ــÇ انع ــة تغ ــىل طريق ــا¯ ع ــم الث ــز القس ــا. يرك ــ�ل افريقي وش

ــرة  ــؤرشات املتأث ــ� ويبحــث امل ــن املاضي ــة خــالل العقدي ــذا� والتغذي الغ

أن  مــن  الرغــم  عــىل  التغيــÇات.  بهــذه  ارتبطــت  التــي  بالسياســات 

السياســات الحكوميــة املرتبطــة بالتحســن يف مســتوى تحقيــق الهــدف 

الثــا¯ مــن أهــداف التنميــة املســتدامة لديهــا القــدرة عــىل أن تفيــد جميــع 

ــزاع مــوارد  ــدول املتــرضرة بالن ــك ال ــع، ÷تل ــه يف الواق ــة، إال أن دول املنطق

قليلــة لتنفيذهــا، إذ أن النفقــات عــىل العنــف واألمــن ÷يــل إىل الحــد مــن 

ــق  ــا¯ يتعل ــم الث ــإن القس ــذا، ف ــرى6. وهك ــات األخ ــىل األولوي ــات ع النفق

بالدرجة األوىل بالبلدان التي ال تشهد نزاعات.

÷تلــك بــالد منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل افريقيــا عــدداً كبــÇاً مــن 

االســرتاتيجيات والربامــج والتوجيهــات حــول معظــم جوانــب سياســة 

ــة املســتدامة.  ــة ìقاصــد أهــداف التنمي ــÇ منهــا وثيــق الصل ــة، وكث التغذي

وÍكــن االطــالع عــىل نطــاق سياســات وبرامــج التغذيــة املدرجــة يف قاعــدة 

البيانــات العامليــة ملنظمــة الصحــة العامليــة بشــأن تنفيــذ إجــراءات التغذيــة 

مــن الجــدول 15(منظمــة الصحــة العامليــة، 2017a).  بيــد أنــه مــن الصعــب 

ــات  ــود دراس ــرا لوج ــج، نظ ــات والربام ــذه السياس ــة ه ــدى فعالي ــاس م قي

قليلة عن تنفيذ هذه السياسات ونتائجها.

17

قــدر معهــد االقتصــاد والســالم أن تكلفــة العنــف عــام 2016 تراوحت ب� 9 يف املائة مــن الناتج املحيل اإلجــ�يل يف لبنان إىل 67 يف 
6

ــي تشــهد نزاعــات يف  ــدول الخمــس الت ــج املحــيل اإلجــ�يل يف ال ــف كجــزء مــن النات ــة الوســطية للعن ــة يف ســوريا. التكلف املائ

املنطقة هي 47 يف املائة (معهد االقتصاد والسالم، 2017)

محركات السياسات اإلقليمية
لدعم تحقيق مقصدى الـهدف 

الثا� من أهداف التنمية املستدامة

القسم الثا�:
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مرص

موريتانيا

املغرب

السودان

الجمهورية

العربية السورية

تونس

اإلمارات 

العربية املتحدة

اليمن

الجزائر

العراق

األردن

ليبيا

لبنان

ُع�ن

البحرين

الكويت

قطر
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جدول 15
(2017a ،منظمة الصحة العاملية) سياسات وبرامج التغذية يف بلدان منطقة الرشق األد� وش�ل افريقيا



ال يُعــّد متوســط معــدل التغــÇ الســنوي مــؤرش النجــاح الوحيــد لــكل مــن 

ــة يف  ــة أو التقــزم. فقــد ارتفــع معــدل انتشــار نقــص التغذي نقــص التغذي

ال مــن  األول  العقــد  أواســط  يف  ذروتــه  إىل  وإيــران  العــراق 

ــك، عــىل الرغــم مــن عــدم إحــراز  ــك. لذل ــه انخفــض بعــد ذل 2000، ولكن

هذيــن البلديــن أي تقــدم، ك� هــو ظاهر يف الجدول 16، بــ� 1999-2001 و

2014-2016، إال أنهــ� شــهدا ســنوات مــن التدهــور والتحســن خــالل هــذه 

الفــرتة. وعــالوة عــىل ذلــك، لــدى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، التــي 

أظهــرت زيــادة يف نقــص التغذيــة بــ� تاريخــي االنتهــاء، واحــدة مــن أد� 

معــدالت نقــص التغذيــة يف املنطقــة، عــىل مســتوى البلــدان املتطــورة. وال 

ــن  ــال الذي ــزم األطف ــدل تق ــي ازداد مع ــت الت ــأن الكوي ــول ب ــن الق Íك

تــرتاوح أع�رهــم بــ� 0 و 5 ســنوات فيهــا ب� عامــي 1996 و 2014، ســجلت 

ســجالً ســلبيا أيضا، حيث أن لديها أد� معدالت التقزم يف املنطقة. ومع ذلك، 

ــق  ــم تحقي ــا تدع ــل أنه ــن املحتم ــي م ــات الت ــم السياس ــح فه ــن املرج م

املقصدين 1.2 و2.2 للهدف الثا¯ من أهداف التنمية املستدامة بواسطة تحليل 

طريقــة ربــط املعــدالت الســنوية لنقــص التغذيــة وخفــض معــدل التقــزم 

مع املؤرشات الرئيسية األخرى.

التقدم الســابق نحــو تحقيق املقصدين 1.2 
و2.2 مــن مقاصــد الهــدف الثــاÄ مــن 
ــن  ــد م ــتدامة: الح ــة املس ــداف التنمي أه
نقــص التغذيــة والتقــزم يف بلــدان الــرشق 

األد� وش�ل أفريقيا

ــة املســتدامة عــىل الجــوع  ــن أهــداف التنمي ــز املقصــدان 1.2 و2.2 م يرك

ــة  ــص التغذي ــار نق ــل انتش ــة. وÍث ــوء التغذي ــذا� وس ــن الغ ــدام األم وانع

املــؤرش الوحيــد الــذي Íكــن اســتخدامه ملتابعــة التقــدم املحــرز يف القضــاء 

ــة  عــىل الجــوع وانعــدام األمــن الغــذا� (املقصــد 1.2 مــن أهــداف التنمي

ــن  ــدام األم ــع انع ــة لتتب ــلة زمني ــود سلس ــدم وج ــراً لع ــتدامة)، نظ املس

الغــذا� باســتخدام مقيــاس تجربــة انعــدام األمــن الغــذا�. ومــن مــؤرشات 

رصــد املقصــد 2.2 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، يعــد التقــزم مــؤرشا 

عــىل ســوء التغذيــة املزمــن، يف حــ� أن الهــزال يشــÇ إىل فــرتة حديثــة مــن 

ســوء التغذيــة الحــاد. ومــن أجــل فهــم آثــار التنميــة عــىل نتائــج التغذيــة، 

.(Heady, 2012; Martorell, 2008) يعترب التقزم هو املؤرش األفضل

ــل نســبة نقــص  ــة نجاحــاً باهــراً يف تقلي ــد مــن دول املنطق حققــت العدي

التغذية والتقزم خالل السنوات 15 20- األخÇة. وÍكن االطالع عىل هذا التقدم 

يف الجدول 16، الذي يظهر مستويات االنخفاض السنوية ب� عامي 1999 - 2001 

و 2014 - 2016 لنقــص التغذيــة وبــ� عامــي 1992 و 2010 تقريبــا بالنســبة 

ــالف  ــزم باخت ــار التق ــة بانتش ــة املتعلق ــات الفعلي ــف البيان ــزم. تختل للتق

البلــد، وذلــك بســبب ســنوات املســح املختلفــة. ويبــ� الجــدول 16 املعــدل 

الســنوي للتغيــÇ، وهــو أقــرب وأحــدث الســنوات التــي تتوفــر عنهــا 

بيانات التقزم وانتشاره يف تلك السنوات. 
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نظرة إقليميـــة عامـــة حول حالة األمن الغذائـي والتغذيـة 2017



مالحظات: **2002-04، *2011-13. تم ترتيب الدول وفقاً ملعدالت انخفاض التقزم فيها.

.2017b املصادر: اليونيسيف- منظمة الصحة العاملية-  البنك الدويل، 2017، والفاو

جدول 16
الحد من انتشار نقص التغذية والتقزم لدى األطفال ب� 0 و5 سنوات يف منطقة الرشق األد� وش�ل افريقيا

مرص

موريتانيا

املغرب

سودان

الجمهورية 

العربية السورية

تونس

اإلمارات العربية 

املتحدة

اليمن

الجزائر

العراق

األردن

ليبيا

لبنان

ُع�ن

البحرين

الكويت

فلسط�

 Çاملتوسط غ
املرجح

اململكة العربية 

السعودية

إيران 

التقزم، من سن 0 – 5 سنواتانتشار نقص التغذية

التغ¢ 
السنوي 

(%)
التغ¢ السنوي

االنتشار
السنوات

آخر سنةأول سنة

1999 –
2001

2014 –
16

2011–1987

2012–1988

2015–1988

2011–1995

2005–1994

2012–1990

2014–1991

2010–2006

2014–1988

2012–1987

2009–1993

2011–1991

2014–1991

2004–1996

1995–1989

2007–1995

2015–1996

2010–1992

2014–1996

14.9

10.1

27.9

6.8

9.3

7.8

14.1

35.0

22.3

11.7

27.5

22.6

46.5

16.5

13.6

21.0

4.9

17.5

7.4

34.5

18.5

40.2

24.4

21.4

20.5

24.2

38.3

34.0

16.9

32.9

27.6

52.4

17.2

13.9

21.1

5.0

25.2

10.6

-3.44

-2.49

-2.48

-7.67

-7.30

-4.30

-2.32

-2.23

-1.61

-1.46

-1.11

-0.99

-0.52

-0.52

-0.36

-0.04

0.83

-2.22

-1.98

3.5

5

5.3

5.5

4.4

4.2

6.2

25.6

4.5

4.6

27.8

28.8

5.4

6.8

4.9

11.7

4.9

6.2

8.1

11.8

25.9*

5.3

10.7

28.3

29.9

2.8**

-4.3

0.1

-5.1

0.8

-2.3

-4.3

-4.2

-0.4

-1.1

-5.5

-0.1

-0.2

5.6

3.8 2.4** 2.9
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التقــزم  انخفــاض  يف  الرتابــط  عوامــل 
ونقــص التغذيــة يف منطقــة الــرشق األد� 

وش�ل افريقيا

ــاط  ــتويات االرتب ــىل مس ــجلت أع ــي س ــؤرشات الت ــدول 17  امل ــر الج يظه

بانخفــاض معــدالت نقــص التغذيــة والتقــزم يف منطقــة الــرشق األد� 

ــذه املــؤرشات. و÷ــت  ــاط له ــب معامــالت االرتب ــا، إىل جان وشــ�ل أفريقي

ــا ــط (وغÇه ــذه الرواب ــن ه ــكل م ــنوية ل ــÇ الس ــدالت التغي ــة مع مقارن

الكثــÇ) مــع معــدل التغيــÇ الســنوي لنقــص التغذيــة والتقــزم يف 19 بلــداً 

ــار  ــرتة املش ــالل الف ــا خ ــ�ل افريقي ــرشق األد� وش ــة ال ــدان منطق ــن بل م

إليها يف الجدول 16 ويتضح من هذا الجدول أن هناك العديد من الروابط، وال 

Íكــن القــول بــأن هنــاك عامــالً واحــداً متفوقــاً كليــاً عــىل اآلخريــن. ومــع 

ذلــك، تشــÇ البيانــات يف الجــدول 17 إىل القليــل مــن العوامــل الرئيســية، تــم 

تسليط الضوء عىل العديد منها يف الدراسات السابقة.

تصنــف العوامــل يف الجــدول 17 ضمــن خمــس فئــات هــي: الحد مــن الفقر، 

وåــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل، وتغذيــة األم والطفــل والصحــة العامــة، 

واإلمــدادات الغذائيــة، والنزاعــات. وال يّدعــي الجــدول 17 أنــه يحلــل تحليالً 

شــامالً العوامــل املرتبطــة بالحــد مــن نقــص التغذيــة والتقــزم. والواقــع أن 

إثــراء األغذيــة ¾ يؤخــذ حتــى يف االعتبــار كعامــل، ألن حجــم ونوعيــة 

بيانــات السالســل الزمنيــة يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا بشــأن 

نقــص املغذيــات الدقيقــة لألطفــال ¾ يســمح بتحليــل الكيفيــة التــي ترتبــط 

ــزم.  ــن نســب التق ــل م ــة بالتقلي ــات الدقيق ــا التغــÇات يف نقــص املغذي به

ــات الدقيقــة ومكمالتهــا يف  ــراء املغذي ــع 3 الربامــج يف مجــال إث ــل املرب يحل

املنطقة.

مالحظة: * تضم معاِمالت النزاع العالقة ب� متوسط شدة النزاع (سواء عىل الصعيد املد¯ أو ب� الدول) خالل فرتة املراقبة ومتوسط معدل التغÇ يف انتشار نقص التغذية أو التقزم.

جدول 17

عوامــل الرتابــط يف انخفاض التقزم ونقص التغذية يف دول منطقة الرشق األد� وشــ�ل افريقيا

نسبة عدد الفقراء عند 1.90 دوالر يومياً (تعادل القوة الرشائية لعام 2011) 

(% من السكان)
0.60

-0.48

-0.40

0.36

0.36

-0.25

0.15

-0.33

-0.36

-0.75

-0.70

-0.29

-0.31

-0.43

0.11

0.55

الناتج املحيل اإلج�يل للفرد، وحدات العملة املحلية الثابتة

الناتج املحيل اإلج�يل للفرد، األسعار الثابتة، معامل تعادل القدرة الرشائية للدوالر، الدوالر الدويل

الرتابط

Çالنسبة املئوية السنوية للتغي

Çالنسبة املئوية السنوية للتغي

Çالنسبة املئوية السنوية للتغي

Çالنسبة املئوية السنوية للتغي

Çالنسبة املئوية السنوية للتغي

Çالنسبة املئوية السنوية للتغي

Çالنسبة املئوية السنوية للتغي

Çالنسبة املئوية السنوية للتغي

Çالنسبة املئوية السنوية للتغي

Çالنسبة املئوية السنوية للتغي

املتوسط *

االرتباط مع التغي¢ات يف (%)نوع املؤرش

تغذية األم 

والطفل والصحة 

العامة

النزاع

اإلمدادات 

الغذائية

الناتج املحيل 

اإلج�يل للفرد 

الفقر

مجال الرتابط

اإلمدادات الغذائية: السعرات الحرارية، سعر حراري / للفرد/ يف اليوم

اإلمدادات الغذائية: الربوتينات، غرام/ للفرد/ يف اليوم

انتشار فقر الدم ب� النساء الحوامل

معدل الخصوبة، املجموع

األطفال الرضع الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية حرصاً خالل األشهر الستة األوىل

تغطية التطعيم باللقاح الثال+ ب� األطفال من عمر السنة

السكان الذين يستخدمون مرافق الرصف الصحي املحسنة

النزاع: مؤرش الحوادث الرئيسية للعنف السيايس، يف العام

التقزم انتشار نقص التغذية
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وتناقــش األجــزاء التاليــة السياســات املحتملــة يف أربعــة مــن أصــل املناطــق 

الخمس املوضحة يف الجدول 17، حيث تم ترك جزئية النزاع ملناقشتها يف القسم 

الثالــث مــن هــذه النظــرة اإلقليميــة العامــة. ومــن املذهل حقــا أن نالحظ يف 

الجــدول 17 النطــاق الواســع للسياســات والربامــج املقرتحــة للحد مــن التقزم 

ونقص التغذية لدى األطفال. وتتوافق املجموعة الواسعة من العوامل املرتبطة 

بخفـض التقـزم مع فرضيــة ديوالليــكار 

 والقائلة إنه

ــى  ــل وحت ــة - ب ــاع التغذي ــارج قط ــالت خ ــون للتدخ ــن أن يك ”Íك

خــارج القطــاع الصحــي - آثــار عميقــة عــىل الحــد مــن ســوء تغذيــة 

األطفــال. ويف الواقــع، Íكــن القــول بأنــه مــن املمكــن أن يكــون

(2008 cited in Headey, 2013)

نظرة إقليميـــة عامـــة حول حالة األمن الغذائـي والتغذيـة 2017



ــج  ــدان، وبرام ــرد الدي ــة، وط ــة التكميلي ــأن التغذي ــورة بش ــداء املش وإس

ــة)  ــة األمومي ــف التغــذوي والتغذي ــة املرشوطــة بالتثقي ــالت النقدي التحوي

Íكــن أن تقلــل مــن التقــزم خــالل 36 شــهرا بنســبة 36 يف املائــة. ويعنــي 

ــر،  ــن الفق ــد م ــل الح ــة، مث ــىل التغذي ــة ع ïالقا Çــ ــالت غ ــك أن التدخ ذل

ــرأة  ــة، و÷كــ� امل ــة الصحي ــم والرعاي ــو االقتصــادي، وتحســ� التعلي والنم

ــرى، ال  ــارة أخ ــزم. وبعب ــن التق ــد م ــÇة للح ــات كب ــل إمكان ــا، تحم وغÇه

املعنيــة  املســتدامة  التنميــة  أهــداف  الغايــة 2.2 مــن  Íكــن تحقيــق 

ــة،  ــوء التغذي ــة وراء س ــل الكامن ــد بالعوام ــزم دون التقي ــن التق ــد م بالح

وبعضها مدرج يف الجدول 17.

ــاق  ــيع نط ــة، وتوس ــة الزراعي ــ� اإلنتاجي ــل تحس ــة، مث ــÇ التغذوي غ

تعليــم اإلنــاث، وتزويــد املناطــق الريفيــة بامليــاه والكهربــاء عــن 

ــىل  ــل، ع ــط والطوي ــدى املتوس ــىل امل ــرب، ع ــار أك ــب، آث ــق األنابي طري

ــالت  ــج املكم ــع برام ــة م ــال باملقارن ــة األطف ــوء تغذي ــن س ــد م الح

الغذائية أو برامج إثراء األغذية“.

وعــالوة عــىل ذلــك، أشــارت سلســلة النســيت لعــام 2008 بشــأن قلــة تغذية 

األمهــات واألطفــال، (Bhutta et al 2008) إىل أن التدخــالت الراميــة إىل 

تحســ� التغذيــة ومنــع األمــراض ذات الصلــة (مثــل إثــراء األغذيــة، 

واملكمــالت الغذائيــة، وامللــح املعالــج باليــود، وتعزيــز الرضاعــة الطبيعيــة، 
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مربع 3

معالجــة النقــص يف املغذيات الدقيقة يف منطقة الرشق األد� وشــ�ل افريقيا

واليــود والزنــك، باإلضافــة إىل حــدوث الكســاح (الناجــم عــن نقــص فيتامــ� 

د) وانعدام األمن الغذا� األرسي.

وبســبب التغطيــة املتقطعــة للرصــد الوطنــي، يصعــب الحكــم عــىل نجــاح 

األغذيــة  إثــراء  م�رســات  تحاليــل  أظهــرت  وقــد  التدخــالت.  هــذه 

منخفضــة  تكــون  مــا  غالبــا  األغذيــة  هــذه  جــودة  أن  املنطقــة  يف 

وجــود  مــن  الرغــم  عــىل  أخــرى،  وبعبــارة   .(Hwalla et al., 2017)

ترشيعــات اإلثــراء، إال أن امل�رســات تختلــف وهنــاك حاجــة واضحــة 

ملراقبــة كل مــن عمليــات التنفيــذ والنتائــج عــىل حــد ســواء. وقــد أشــارت 

التغذيــة  خــرباء  تضــم   2016 عــام  تنظيمهــا  تــم  عمــل  ورشــة 

ملناقشــة انتشــار النقــص يف املغذيــات الدقيقــة والنظــر يف نجــاح التدخــالت 

الحاليــة، إىل أن "بلــدان منطقــة الــرشق األوســط بحاجــة ماســة إىل تحديــث 

ــج  ــر الربام ــات وتطوي ــع السياس ــ� وض ــل تحس ــن أج ــة م ــا الوطني بياناته

ــة إىل  ــك، تشــÇ بعــض األدل (Hwalla et al., 2017). وعــىل الرغــم مــن ذل

إمكانيــة نجــاح جهــود إثــراء األغذيــة. إذ تحــول مســتوى انتشــار فقــر الــدم 

يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا مــن كونــه مشــكلة صحيــة عامــة 

الصحــة  (منظمــة   2014 و   1992 عامــي  بــ�  معتدلــة  إىل  شــديدة 

العامليــة، 2015، مذكــورة يف (Hwalla et al., 2017). كــ� خلصــت دراســة 

أجريــت عــام 2015 عــىل األردن إىل أن مســتويات مشــكلة فقــر الــدم لــدى 

األطفــال انخفضــت من شــديدة عــام 2007 إىل متوســطة يف 2009 بعد تنفيذ 

ــي  ــة (الرفاع ــات الدقيق ــن املغذي ــد م ــح بالعدي ــق القم ــراء دقي ــة إث عملي

وآخرون، 2015).

أثبتــت برامــج توفــÇ املغذيــات الدقيقــة وإثرائهــا أن لهــا آثــار كبــÇة عــىل ســوء 

ــن  ــز كوبنهاج ــرش مرك ــام 2008، ن ــدان. ويف ع ــن البل ــÇ م ــال يف كث ــة األطف تغذي

لتوافــق اآلراء (2008)، وهــو مركــز بحثــي يبحث عــن الحلول األقــل تكلفة ملعالجة 

التحديــات العامليــة الراهنــة، توصياتــه بشــأن أقــل الطــرق تكلفــة ملعالجــة ســوء 

التغذيــة يف العــا¾. ويف مقدمــة هــذه التوصيــات كانــت املكمــالت الغذائيــة 

الدقيقــة (فيتامــ� أ والزنــك) واإلثــراء (الحديــد)، وامللــح املعالــج باليــود، واإلثــراء 

البيولوجي، وبرامج التغذية املدرسية، وتعزيز التغذية املجتمعية.

وتفيــد مبــادرة إثــراء األغذيــة (2017) أن جميــع دول منطقة الرشق األد� وشــ�ل 

افريقيــا، باســتثناء لبنــان والجمهوريــة العربيــة الســورية، ÷تلــك ترشيعــات إلثــراء 

األغذيــة تتيــح أو تســمح بتدعيــم القمــح كجــزء مــن الجهــود الراميــة إىل تحســ� 

"سياســة  مــرص  وضعــت  املثــال،  ســبيل  عــىل  لســكانها.  التغــذوي  الوضــع 

تشــمل  ســنوات   10 مدتهــا   "2017  -  2007 والتغذيــة  الغــذاء  واســرتاتيجية 

ــة  ــوي عــىل فيتامــ� أ واملكمــالت الحديدي ــي تحت ــة املســتهدفة الت برامــج التغذي

لألطفال والحوامل (ديفÇيوكس، 2015). ويوجد يف األردن برنامجان وطنيان إلثراء 

ــام 1995،  ــدأ يف ع ــود ب ــح بالي ــي للمعالجــة املل ــج وطن ــة: برنام ــات الدقيق املغذي

وبرنامــج إثــراء دقيــق القمــح بــدأ يف عــام 2002. وتــم توســيع برنامــج إثــراء دقيق 

القمــح ليشــمل املزيــد مــن املغذيــات يف 2006 ومــرة   أخــرى يف 2010 (الرفاعــي 

ــي  ــودان، والت ــة يف الس ــة للتغذي ــرتاتيجية وطني ــا أول اس ــرون، 2015). وأم وآخ

تــرشف عليهــا وزارة الصحــة منــذ عــام 2013، فلهــا هدفــان هــ�: الحــد من انتشــار 

نقــص املغذيــات الدقيقــة كالحديــد واليــود وفيتامــ� أ والزنــك، وتعزيــز اســتهالك 

ــة يف  ــة للتغذي ــل، تســعى االســرتاتيجية الوطني ــم إثراؤهــا. وباملث ــي ت ــة الت األغذي

اليمــن لعــام 2008 إىل تحســ� األوضــاع الصحيــة بحلــول عــام 2020 بالتدخــالت 

التــي تعالــج قلــة التغذيــة وفقــر الــدم، وأوجــه القصــور يف فيتامــ� ألــف 

القســم الثا� – محركات السياســات اإلقليمية لدعم تحقيق مقصدي الهدف الثا¯ من أهداف التنمية املســتدامة



ويشــÇ تعــدد أوجــه النــزاع واملهجريــن واملهاجريــن داخــل منطقــة الــرشق األد� 

وشــ�ل أفريقيــا إىل أن الكثــÇ مــن عمليــات املكمــالت الغذائيــة يف املنطقــة تقــوم 

ــة  ــج األغذي ــم برنام ــدة. ويدع ــوارئ املعق ــاالت الط ــة يف ح ــ�ت دولي ــا منظ به

ــة الحــاد  ــة ملعالجــة ســوء التغذي ــة واملكمــالت الغذائي العاملــي الربامــج املجتمعي

بــ�  أع�رهــم  تــرتاوح  الذيــن  األطفــال  أهمهــا  الضعيفــة،  الفئــات  بــ� 

 Çــك النســاء الحوامــل واملرضعــات. وتشــمل التدخــالت توفــ 6 و23 شــهرا، وكذل

مســحوق املغذيــات الدقيقــة للمكمــالت الغذائيــة املنزليــة، والوجبــات املطبوخــة 

ــن،  ــ�ت املهجري ــة للمــدارس، ومخي ــات الدقيق ــة ìســاحيق املغذي ــة الغني اليومي

واملناطــق التــي تعــا¯ مــن انعــدام األمــن الغــذا� الشــديد. كــ� يقــدم الربنامــج 

مســاعدات غذائيــة مبتكــرة حساســة للتغذيــة يف املناطــق التــي تشــهد النزاعــات، 

ــة طازجــة يف  ــة وتضــم قســائم غذائي ــة املوزع ــة العام ــلة األغذي ــوع س ــث تن حي

بعــض مناطــق الجمهوريــة العربيــة الســورية. وفضــالً عــن ذلــك، يعمــل الربنامــج 

ــة للحوامــل واملرضعــات  ــة الصحي مــع الــرشكاء مــن أجــل دمــج خدمــات الرعاي

.(Devereux, 2015) املهجرات يف مناطق النزاع

ــات  ــة أداة الســتهداف فئ ــد املكمــالت الغذائي ــذا�، تع ــراء الغ وعــىل عكــس اإلث

معينــة ملعالجــة أوجــه النقــص يف املغذيــات الدقيقــة. وتســتخدم املكمــالت 

ــوالدة.  ــد ال ــا بع ــة م ــل والرعاي ــاء الحم ــل أثن ــة األم والطف ــم صح ــة لدع الغذائي

وهــي أيضــا وســيلة قليلــة التكلفــة وتســتخدم عــىل نطــاق واســع لح�يــة الوضــع 

إىل   15 الجــدول   Çويشــ النــزاع.  أثنــاء  الضعفــاء  للســكان  التغــذوي 

ــرشق األد�  ــة ال ــع يف منطق ــاق واس ــىل نط ــتخدم ع ــة تس ــالت الغذائي أن املكم

ــة  ــة عــن فعالي ــاك معلومــات قليل ــك، هن ــا. وعــىل الرغــم مــن ذل وشــ�ل افريقي

الربامــج الحكوميــة للمكمــالت الغذائيــة. وتحتفــظ مــرص بربنامــج مكمــالت 

فيتامــ� أ لألطفــال الذيــن تتجــاوز أع�رهــم 9 أشــهر. إال أن االمتثــال لهــذا 

الربنامــج ضعيــف: أقــل مــن نصــف املجموعــة املســتهدفة للفئــات العمريــة التــي 

.(Hwalla, 2016) ترتاوح ب� 9-11 شهرا و18-27 شهرا تتلقى فعال املكمالت

ــاً لخفــض النفقــات عــىل الدعــم  ــاك اتجاهــاً عام وعــىل الرغــم مــن أن هن

الشــامل، فــإن مــا يتبقــى يظــل مجديــاً يف معالجــة الفقــر بســبب ضخامــة 

ــ�  ــرتاوح ب ــبة ت ــر بنس ــامل الفق ــم الش ــض الدع ــتخدمة. خّف ــغ املس املبال

6 و30 يف املائــة يف أربعــة بلــدان (األردن ومــرص والعــراق واليمــن)، يف حــ� 

ــاعدة  ــة للمس ــات موجه ــاع سياس ــر بإتب ــن الفق ــد م ــبة الح ــت نس راوح

.(Silva et al., 2012) 2011 االجت�عية ب� 3 و8 يف املائة بحلول عام

وعــىل الرغــم مــن أن الســبب األســايس لتطبيــق نظــام الدعــم العــام للطاقــة 

والغــذاء يف العديــد مــن البلــدان هــو ح�يــة الســكان مــن الصدمــات 

االقتصاديــة، فــإن هــذا النظــام تجــاوزه الزمــن كنظــام ح�يــة مــن صدمــات 

األســعار. فنظــراً ألن دعــم الوقــود والغــذاء يخصــص وفقــاً لالســتهالك، فقــد 

كان هــذا الدعــم يف مصلحــة أولئــك الذيــن يســتهلكون أكــê. ففــي اليمــن، 

عــىل ســبيل املثــال، تلقــت رشيحــة ال 20 يف املائــة األغنــى من الســكان 40 يف 

املائة من دعم الوقود، بين� يف األردن ومرص بلغت النســبة 45 يف املائة و60 

يف املائــة (البنــك الــدويل، 2014b). يشــكل الدعــم الشــامل أيضــاً عبئــاً ماليــاً 

كبÇاً عىل حكومات املنطقة (الشكل 4)، حيث تراوح ما ب� أقل من 1-21 يف املائة 

مــن الناتــج املحــيل اإلجــ�يل بــ� عامــي 2008 و2013. وبالنســبة للعديد من 

ــادة  ــÇ يف إع ــكل كب ــم بش ــذا الدع ــص ه ــاهم تقلي ــن أن يس ــدان، Íك البل

التــوازن مليزانياتهــا. وأخــÇاً، يقــول البنــك الــدويل (2014b) أن دعــم الطاقــة 

يخلــق تحديــات تنمويــة لبلــدان الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا مــن خــالل 

ــل  ــايل يعرق ــود، وبالت ــتخدام الوق ــاءة اس ــز كف ــام تحفي ــق أم ــق عوائ خل

النمــو. ومــن خــالل تفضيــل صناعــات تســتهلك الطاقــة ورأس املــال بكثافــة، 

فــإن دعــم الطاقــة أيضــاً ينحــاز يف اإلنتــاج نحــو رشكات أكــرب وأقــدم وأقــل 

توليداً لفرص العمل، ك� يجادل البنك الدويل.

الفقــر والح�يــة  سياســات الحــد مــن 
االجت�عية

Íثــل الحــد مــن الفقر، يف الجــدول 17، العامــل املنفرد األكê أهميــة املرتبط 

بخفــض التقــزم. ويدلــل هــذا عــىل أن الربامــج التــي تســتهدف عــىل وجــه 

التحديــد الرشائــح األكــê فقــراً مــن الســكان قــد تســاعد عــىل الحــد مــن 

التقــزم. تنفــق الحكومــات يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا مبالــغ 

ضخمــة عــىل دعــم عــام ملســتهل$ الطاقــة والغــذاء، والقليــل نســبيا عــىل 

برامــج الح�يــة االجت�عيــة التــي تفيــد الفقــراء واملهمشــ�. وعــىل الرغــم 

مــن أن كال النوعــ� مــن الربامــج Íكــن أن يــؤدي دوراً يف الحــد مــن الفقــر، 

إال أن الدعــم العــام للمســتهلك� املطبــق يف املنطقــة هــو أداة غــÇ فعالــة 

ــع  ــÇ (م ــة إىل حــد كب ــة، وتراجعي ــة للغاي ــا مكلف ــ� أنه ــر. ك ملعالجــة الفق

ــا  ــك يف فعاليته ــايل يش ــراء)، وبالت ــÇ الفق ــة لغ ــد ممنوح ــرب الفوائ ــون أك ك

وكفاءتها كتدابÇ للح�ية االجت�عية للحد من الفقر.

وقــدرت النفقــات الحكومية يف عام 2011 عىل الدعم الشــامل للطاقة والغذاء 

 ،(Silva et al., 2012) بنحو 5.7 يف املائة من الناتج املحيل اإلج�يل يف املنطقة

 Çاملدعومــة ســوى جــزء صغــ Çبينــ� ال تشــكل النفقــات عــىل الربامــج غــ

ــل. فعــىل  ــإن أثرهــا يف الحــد مــن الفقــر قلي ــايل ف ــغ وبالت مــن هــذه املبال

عــىل  أمريكيــا  دوالراً   158 إنفــاق  تــم   ،2011 عــام  يف  املثــال،  ســبيل 

الدعــم الشــامل يف اليمــن ورصف 194 دوالراً أمريكيــا عــىل بطاقات الحصص 

التموينيــة يف مــرص مقابــل كل 1 دوالر أنفــق عــىل املســاعدات االجت�عيــة 

.(Silva et al., 2012) للفقراء يف منطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا
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الــرضر ببعــض الفقــراء الذيــن ينفقــون جــزءاً أكــرب مــن دخلهــم عــىل الغــذاء 

والوقود (قنديل، 2013).  ومع ذلك، أظهر كل من فÇمي وأرار (2017) (يف سلسلة 

مــن تحاليــل الســيناريوهات النموذجيــة) أنــه يف العديــد مــن بلــدان الــرشق 

األد� وشــ�ل أفريقيــا، Íكــن إدارة عمليــة رفــع الدعــم العــام مــع تقليــل 

ــية  ــر السياس ــذ املخاط ــب أخ ــÇاً، يج ــراء. وأخ ــق بالفق ــذي يلح ــرضر ال ال

.(Verme and Araar, 2017) إللغاء الدعم يف االعتبار أيضا

ينبغــي للحكومــات يف املنطقــة أن تعــزز دور الح�يــة االجت�عيــة لح�يــة 

ــة  ــات امليزاني ــض نفق ــك بتخفي ــق ذل ــن تحقي ــتضعف�. وÍك ــكان املس الس

بدرجــة كبــÇة عــن طريــق االنتقــال مــن الدعــم العــام الــذي يفيــد األغنيــاء 

إىل نظــام للمســاعدة االجت�عيــة يخــدم الفقــراء. ويجــب أن يكــون لربامــج 

ــداث  ــة إلح ــات كافي ــر إعان ــة وأن توف ــة كافي ــة تغطي ــاعدة االجت�عي املس

تأثــÇ يف حجــم الفقــر. غــÇ أن هــذا االنتقــال مــن الدعــم العــام إىل نظــام 

الح�يــة االجت�عيــة مــع تغطيــة واســعة النطــاق للفقــراء محفــوف 

باملخاطــر. أولهــا، إن إزالــة مثــل هــذه الدعــم ينطــوي عــىل إمكانيــة إلحــاق 

وعــىل الرغــم مــن الصعوبــات، فــإن العديــد مــن البلــدان يف املنطقــة نفــذت 

منذ عام 2010 إصالحات رئيســية يف برامج الدعم الخاصة بها (الجدول 18). 

وكان الســبب الرئيــيس لإلصالحــات يف معظــم الحــاالت هــو زيــادة العجــز 

ــذ  ــم تنفي ــا يت ــا م ــر|. وغالب ــع الع ــاب انتفاضــات الربي ــة يف أعق يف امليزاني

إصالحــات الدعــم مــن قبــل أنظمــة جديــدة مــع ارتبــاط أقــل بهــا سياســيا.

شكل 4

الدعم الحكومي للغذاء والوقود يف دول منطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا (النسبة املئوية من الناتج املحيل اإلج�يل)

املصادر أحدث بيانات العام من سدراليفيتش وآخرون، 2014؛ كالو، 2016؛ فÇم و أرار، 2017.
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جدول 18

مقارنة إصالحات الدعم يف بلدان منطقة الرشق األد� وشــ�ل إفريقيا، 2010 – 2014

التعويضات؟

املحصلة النهائية

اإلصالحات

2014-2012

وت¢ة اإلصالح

اإلصالحات 2010

عجز امليزانية، ضغط السبب الرئييس
املؤسسات املالية 

الدولية 

عجز امليزانية، ضغط 
املؤسسات املالية 

الدولية 

عجز امليزانية، 

العقوبات الدولية

عجز امليزانية، 

تغيÇ النظام 
عجز امليزانية عجز امليزانية

ارتفاع أسعار البنزين 

والديزل والكÇوس� 

بنسبة %30 وأسعار 

غاز البرتول املسال 

بنسبة 100%

ارتفاع األسعار ومن ثم 

ارتفاع مؤرش املنتجات 

البرتولية؛ 

ارتفاع أسعار الكهرباء 

واملياه والغاز والديزل

استمرار دعم غاز البرتول 

املسال والدقيق والسكر 

فقط؛ 

¾ يكن إللغاء الدعم 

آثار عىل الفقر.

إصالحات جزئية؛ 

تبقى ضوابط األسعار 

عىل منتجات الطاقة؛

يستمر دعم الغاز 

املسال واألغذية

إصالحات جزئية؛ 

تبقى ضوابط األسعار 

عىل منتجات الطاقة؛

يستمر دعم الغاز 

املسال واألغذية

التحويالت النقدية 

منعت االحتجاجات 

االجت�عية؛ 

ال نجاح يف السيطرة 

عىل دعم الكهرباء

محاولة يف عام 2014 

إلزالة الدعم سببت 

احتجاجات عامة، 

وساهمت يف عدم 

االستقرار السيايس

زيادات كبÇة يف األسعار، 

ولكن ال إزالة للرقابة 

عىل األسعار، إعادة 

الدعم بحلول 2013

ارتفاع أسعار البنزين 

والديزل والكهرباء؛ 

مؤرش أسعار للبنزين

تدريجي/جذريتدريجي تدريجي

الالال
نعم 

(ضعيف)

نعم 

(شبه شامل)

نعم 

(شبه شامل)

جذريتدريجي/جذريجذري

ارتفاع أسعار البنزين 

والكهرباء والغاز 

الطبيعي والديزل 

لألرس و (2014) 

لالستخدام التجاري

زيادة أسعار البنزين؛ 

بدء برنامج مساعدات 

نقدية؛ 

مؤرش أسعار للوقود؛ 

زيادة أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الطاقة، 

ثم إزالة كاملة للدعم، 

مع تراجع جز�

تعديالت طفيفة عىل 

إصالحات 2010

ارتفاع كبÇ يف أسعار 

املواد الغذائية والطاقة

 كانــت مختلطــة. تــم تخفيــض الدعــم الشــامل عــىل األغذيــة والوقــود مــن 

ــل  ــك بالكام ــتبدال ذل ــم اس ــى أن يت ــن يبق ــاق، لك ــتوى والنط ــث املس حي

ــراء.  ــاق للفق ــعة النط ــة واس ــمل تغطي ــة يش ــاعدة االجت�عي ــام للمس بنظ

وقــد يكــون مــن غــÇ املعقــول توقــع مثــل هــذه النتيجــة يف وقــت قريــب، 

نظــرا للصعوبــات السياســية واالقتصاديــة إلزالــة الدعــم العــام للمســتهلك� 

وتعقيــدات إنشــاء نظــم جديــدة إلدارة املســاعدة االجت�عيــة التــي تراعــي 

مصالــح الفقــراء. يف املغــرب، ألغــت اإلصالحــات تقريبــا جميــع أنــواع 

ــزال أســعار منتجــات الطاقــة  ــدان ال ت الدعــم، ولكــن بالنســبة ملعظــم البل

ــىل،  ــتوى أع ــىل مس ــت ع ــة، وإن كان ــة للرقاب ــية خاضع ــة األساس واألغذي

وبالتــايل فــإن تأثÇهــا املــايل يتضــاءل. وال يــزال النجــاح الجــز� يعتــرب إنجــازا 

ــايل  ــال امل ــح املج ــة يفس ــÇ املوجه ــات غ ــض يف اإلعان ــÇا، ألن أي تخفي كب

ــن  ــة م ــê فعالي ــة األك ــة االجت�عي ــج الح�ي ــرب يف برام ــة أك ــر بجدي للنظ

حيث التكلفة يف املستقبل.

جوهــر اإلصالحــات يف معظــم البلــدان كان زيــادة أســعار منتجــات الطاقــة، 

ìــا يف ذلــك البنزيــن والغــاز الطبيعــي والكهربــاء والغــاز املســال. ويف بعــض 

الحــاالت، ارتفعــت األســعار تدريجيــا (املغــرب وتونــس)، ويف بلــدان أخــرى 

ــات  ــدأت اإلصالح ــن ب ــرص واليم ــران)، ويف م ــدة (إي ــة واح ــت دفع ارتفع

بشــكل تدريجــي، ولكــن بعــد ذلــك تحولــت إىل جذريــة. وازدادت أســعار 

املــواد الغذائيــة األساســية أيضــا، ولكــن نظــرا ألن الجــزء األكــرب مــن الدعــم 

ــز  ــط تركي ــزال مح ــا ال ت ــة، فإنه ــات الطاق ــب ملنتج ــدان يذه ــذه البل يف ه

معظــم اإلصالحــات. ورافــق اإلصالحــات الجذريــة تعويضــات نقديــة 

شــاملة يف إيــران واألردن. و¾ تقــدم تونــس تعويضــا إال ألشــد النــاس فقــراً 

وضعفاً.

وبينــ� كان تقليــص األنفــاق الحكومــي عــىل الدعــم الشــامل يناقــش 

لســنوات (البنــك الــدويل، 2014b)، كانــت هــذه أول محاولــة عــىل مســتوى 

املنطقــة إلصــالح الدعــم الشــامل يف املنطقــة. ويوضح الجــدول 18 أن النتائج 

إيران اليمن األردن مرص تونس املغرب
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التقــزم  الفقــراء، هــو عامــل مهــم مرتبــط بتقليــل  يكــون يف صالــح 

ــب  ــك، تتطل ــىل ذل ــالوة ع (Heady, 2013; Biadgilign et al., 2016). وع

ــات  ــة توســيع امليزاني ــة االجت�عي ــم العــام والح�ي الصحــة العامــة والتعلي

الحكوميــة لإلنفــاق االجت�عــي، وهــذا عــىل األرجــح ســيحدث مــع التوســع 

االقتصادي.

سياسات النمو االقتصادي
ــة  ــل املرتبط ــê العوام ــا¯ أك ــو ث ــل ه ــن الدخ ــرد م ــب الف ــو يف نصي النم

ارتباطا وثيقا بتخفيض التقزم يف الجدول 717. ومن املؤكد أن عوامل االرتباط 

  Çة املذكــورة يف الجــدول 17 توحي بأن "النمو ليــس كافيا". غÇاألخــرى الكثــ

ــا  ــي� عندم ــادي، الس ــو االقتص ــدوا أن النم ــ� وج ــن الباحث ــد م أن العدي
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شكل 5

انتشار نقص التغذية والناتج املحيل اإلج�يل للفرد (بالدوالرات يف 2005) يف دول منطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا

1999-2001 إىل 2016-2014         
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املتوسط املرجح النتشار نقص التغذية (النسبة املئوية) الناتج املحيل اإلج�يل للفرد 2005

العالقــة بــ� النمــو االقتصــادي ونتائــج التغذية كانت مثار جــدل يف الدراســات. بيادجيليجن وآخرون (2016) وجــدوا عالقة قوية 
٧

بــ� نتائــج انتشــار قلــة التغذيــة يف الطفولــة املبكــرة والدخــل الحقيقــي للفــرد يف أثيوبيــا بــ� 2000 و2010. كــ� أشــار هيــدي 

(2013) إىل مجموعــة مــن الرتابطــات بتحســن ســوء التغذيــة عنــد األطفــال يف دراســة أجريــت يف 98 بلــداً وواليــة هنديــة. فقــد 

وجــد أن النمــو االقتصــادي هــو متنبــئ قــوي لــألداء التغــذوي، كــ� هــو النمــو يف انتــاج الغــذاء، رغــم أن هــذا ينطبــق عــىل 

الــدول األكــê انعدامــاً لألمــن الغــذا� فقــط. لكــن دراســات أخــرى ¾ تجــد عالقــة، أو رìــا وجــدت عالقــة طفيفــة فقــط، بــ� 

حتــى  أو  جــداً  صغــÇة  نوعيــة  عالقــة  وجــدوا   (2014) وآخــرون  فوملــر  التغذويــة.  والنتائــج  الفــرد  دخــل  åــو 

معدومــة بــ� الزيــادة يف نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــيل اإلجــ�يل وخفــض قلــة التغذيــة يف الطفولــة املبكــرة يف 36 

بلــداً مــن ذوي الدخــل املنخفــض واملتوســط. ووجــد ســوبرامانيان وآخــرون (2015) أن النمــو االقتصــادي لــه أثر ضئيــل عىل نقص 

الوزن عند األطفال، أو ال أثر عىل اإلطالق، يف الواليات الهندية ب� 1992 و2005. 

القســم الثا� – محركات السياســات اإلقليمية لدعم تحقيق مقصدي الهدف الثا¯ من أهداف التنمية املســتدامة



جدول 19

 نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلج�يل، معدالت النمو الســنوية يف بلدان الرشق األد� وشــ�ل أفريقيا، 2015-2000

دول املرشق

دول مجلس التعاون الخليجي

دول املغرب

دول الدخل املنخفض إىل املتوسط 
(حسب تصنيف البنك الدويل)

0.80الرشق األد� وش�ل أفريقيا
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الدول التي تشهد نزاعات
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1.03

08 – 200010 – 200813 – 201015 – 2013

ــرشق األد�  ــادي يف ال ــو االقتص ــايل يف النم ــؤ الح ــزى التباط ــن أن يع وÍك

وشــ�ل أفريقيــا إىل سلســلة مــن الصعوبــات االقتصاديــة، بــدءا بأزمــة 

ــام  ــة يف ع ــة العاملي ــة املالي ــروراً باألزم ــام 2008، وم ــذاء يف ع ــعار الغ أس

2009، والحقــاً بسلســلة مــن االنتفاضــات الشــعبية التــي بــدأت يف أواخــر 

عــام 2010 وانتــرشت عــرب البلــدان العربيــة، او أخــÇاً باالنخفــاض الحــاد يف 

أسعار النفط بعد العام 2013 (خان، 2014؛ البنك الدويل، 2015). وأدى العنف 

واالســتث�ر،  الســياحة  تدفقــات  تراجــع  إىل  العــر|  الربيــع  بلــدان  يف 

وانخفــض åــو الناتــج املحــيل اإلجــ�يل يف البلــدان املصــدرة للنفــط بســبب 

االنخفــاض الحــاد يف أســعار النفــط بعــد العــام 2013. وأدى تباطــؤ النمــو 

ــلبية،  ــتويات س ــة إىل مس ــابات الجاري ــارة والحس ــن التج ــول موازي إىل تح

حتــى يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مــ� أدى إىل زيــادة التضخــم يف 

البلدان املستوردة للنفط.

(مــن الســعودية والكويــت واإلمــارات العربيــة املتحــدة) وفائــض امليزانيــة 

إىل االســتث�ر العــام وزيــادة أجــور القطــاع العــام. وهــدف هــذا الربنامــج 

إىل رفع النمو وتقليل العجز املايل بحلول نهاية حزيران/يونيو 2014، وتم دمجه 

يف رؤية مرص للعام 2022 التي تســتهدف النمو الشــامل املســتدام عىل املدى 

ــم،  ــال البــرشي، وخاصــة التعلي املتوســط   مــن خــالل االســتث�ر يف رأس امل

ــع 7-5  ــع توق ــا، م ــة، والتكنولوجي ــة الصحي ــب والرعاي ــن التدري ــال ع فض

ــغ  ــي بل ــج املحــيل الحقيق ــة كنســبة åــو. غــÇ أن åــو إجــ�يل النات يف املائ

حــوايل 2 يف املائــة فقط وذلك ألن االســتث�رات املحليــة واألجنبية كانت أقل 

بكثــÇ مــن املخطــط لــه. وقــد أدت السياســة املاليــة التوســعية، التــي 

ــت إىل  ــي وصل ــود والغــذاء (والت ــادة النفقــات عــىل دعــم الوق شــملت زي

9 يف املائــة مــن الناتــج املحــيل اإلجــ�يل أو 30 يف املائــة مــن النفقــات 

الحكوميــة) وارتفــاع الديــن املحــيل، إىل عجــز مايل قيــايس بلــغ 13.7 يف املائة 

.(2014a ،البنك الدويل) من الناتج املحيل اإلج�يل يف عام 2013

ــام بحفــز  ــا بالقي ــدان يف الــرشق األد� وشــ�ل أفريقي واضطلعــت عــدة بل

مــايل قصــÇ األجــل يهــدف إىل الحــد مــن التوتــرات االجت�عيــة، إىل جانــب 

القيــام بإصالحــات تهــدف لوقــف تراجــع åوهــا االقتصــادي. غــÇ أن هــذه 

ــة القصــÇة األجــل، يف حــ�  الجهــود كثــÇا مــا فاقمــت املشــاكل االقتصادي

ــة،  ــكيل األساســية يف اقتصــادات املنطق ــج أوجــه الضعــف الهي ــا ¾ تعال أنه

التــي تشــمل وجــود قطاعــات عامــة كبــÇة، وبيئــة رديئــة لألعــ�ل التجاريــة 

 Çــ ــي غ ــان اجت�ع ــبكات أم ــال، وش ــÇ فع ــاً وغ ــ� تراجعي ــة، ودع الخاص

.(2014b ،البنك الدويل) كافية

وتجســد مــرص مثــاالً للعديــد مــن الصعوبــات التــي تواجههــا بلــدان الربيــع 

العــر|. جهودهــا األوليــة يف حفــز النمــو كانــت مــن خــالل االســتث�ر العــام 

العــام. ويف عامــي 2013 و2014، حولــت  القطــاع  األجــور يف  وزيــادة 

ــ$    ــار دوالر أمري ــة 8.7 ملي ــة بقيم ــاعدات أجنبي ــة مس ــة املرصي الحكوم
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ــن  ــد م ــن عق ــرب م ــا يق ــا م ــرشق األد� وشــ�ل أفريقي ــة ال شــهدت منطق

ــة  ــê مــن 4 يف املائ ــغ أك ــرد بل ــج املحــيل اإلجــ�يل للف ــاع النمــو يف النات ارتف

(2000-2008)، مــ� أدى إىل انخفــاض يف معــدالت الفقر وتحســن في� يخص 

نقـص التغذيـة

(الشــكل 5). بيــد أنــه منذ العــام 2008 كان هناك تباطؤ يف النمــو يف املنطقة، 

زاد بعد العام 2010 وازداد أكê بعد العام 2013 (الجدول 19). وÍكن أن يؤثر 

ــات  ــال مــن خــالل خفــض النفق ــة األطف ــاض النمــو عــىل ســوء تغذي انخف

الحكوميــة عــىل برامــج دعــم التغطيــة اللقاحيــة وتحســ� البنيــة األساســية 

ــإن  ــايل، ف ــات والرضــع. وبالت ــة لألمه ــة الصحي ــك عــىل الرعاي ــاه وكذل للمي

انخفــاض النمــو االقتصــادي ومــا يصاحبــه مــن انخفــاض يف النفقــات 

ــئ  ــد يبط ــة ق ــة التحتي ــات البني ــة وخدم ــات الصحي ــىل الخدم ــة ع حكومي

التقدم يف الحد من التقزم يف املنطقة.

(World Bank, 2015; Devarajan and Mottaghi, 2014)
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املساعدات الخارجية من دول الخليج يف عام 2014، والتي تقدر بنحو 4.8 يف 

املائــة مــن الناتــج املحــيل اإلجــ�يل يف مــرص، وفــرت الدعــم املــايل ملــرص، 

ــة إىل  ــام 2015 والهادف ــا يف ع ــاً له ــي كان مخطط ــات الت ــÇ أن اإلصالح غ

الحــد مــن دعــم الطاقــة واحتــواء النمــو يف فاتــورة رواتــب موظفــي الدولــة 

وإدخــال رضائــب جديــدة (ìــا يف ذلــك رضيبــة القيمــة املضافــة) وزيــادة 

ــط  ــا فق ــت جزئي ــم طبق ــام 2016، ث ــا إىل الع ــم تأجيله ــود ت ــعار الوق أس

يف ذلــك العــام. ورفعــت أســعار الفائــدة الرئيســية للســيطرة عــىل التضخــم 

ومنــع املزيــد مــن انخفــاض قيمــة العملــة. ومــع ذلــك، ارتفــع ســعر 

الــرصف املــوازي وارتفعــت الســيولة بســبب تدفــق االئتــ�ن دون انقطــاع 

إىل الحكومــة. وتوقــف الدعــم املقــدم مــن بلــدان مجلــس التعــاون 

.(2014a ،البنك الدويل) الخليجي بعد عام 2014

بعدهــا توجهــت الحكومــة املرصيــة إىل صنــدوق النقــد الــدويل وقامــت يف 

منتصف نوفمرب 2016 بتوقيع تسهيل ÷ويل مدته ثالث سنوات. وكان الغرض 

مــن القــرض هــو تقديــم الدعــم لربنامــج اإلصــالح الحكومــي املــرصي الــذي 

تضمــن تحريــر ســعر الــرصف، وتخفيــض قيمــة الجنيــه املــرصي، وتخفيــض 

دعــم الطاقــة واملــواد الغذائيــة، وإدخــال رضيبــة القيمــة املضافــة، وزيــادة 

الرضائــب وأســعار الوقــود والرقابــة الحكوميــة. ووفقــا للربنامــج، فإنــه مــع 

تقلــص عجــز امليزانيــة، مــن املتوقــع أن تنمــو ثقــة املســتثمرين وأن يــزداد 

االســتث�ر املحــيل واألجنبــي وأن تحفــز زيــادة االســتث�ر مــن جانــب 

القطاع الخاص مزيدا من النمو (حديد، 2016).

PART 2 – REGIONAL POLICY DRIVERS TO SUPPORT ACHIEVING SDG 2 TARGETS

2017b ،املصدر البنك الدويل

شكل 6

تصنيف البنك الدويل يف تقرير "سهولة القيام باألع�ل" (1-190)، دول منطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا، 2016
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جدول 20

املؤرشات االقتصادية املغربية، 2017-2010

التغÇ يف العالمة عىل مقياس املسافة من الحد 
األعىل لألداء يف تقرير البنك الدويل حول سهولة 

القيام باألع�ل عن العام السابق (%)**

التضخم (%)
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ميزان الحساب الجاري (% من الناتج املحيل اإلج�يل) 
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.2017a ،القيمة السلبية إىل حدوث تحسن. املصادر: صندوق النقد الدويل، 2017؛ البنك الدويل Çتوقعات صندوق النقد الدويل. ** تش *

 :2017a ،أع�لهــ� بشــكل ملحــوظ بــ� عامــي 2010 و2017 (البنــك الــدويل

عالمات مقياس املسافة من الحد األعىل لألداء من 2010 إىل 2017).

ومــن بــ� بلــدان الربيــع العــر|، بــرز املغــرب بقدرتــه عــىل الحفــاظ عــىل 

ــع  ــة م ــة العام ــة واملالي ــابات الجاري ــالالت يف الحس ــق االخت ــو وتضيي النم

تحســ� مطرد يف مناخ األع�ل والصادرات منذ عام 2011 (الجدول 20). ويف 

حــ� Íكــن أن يعــزى النمــو جزئيــاً إىل هبــوط أســعار النفــط، فقــد رشعــت 

الحكومــة املغربيــة أيضــا يف برنامــج مســتدام للتشــدد املــايل وتعزيــز 

اإليــرادات منــذ عــام 2013، مــ� أدى إىل انخفــاض مســتمر يف العجــز املــايل. 

ــة مــن  ــة، انخفــض الدعــم مــن 6.5 يف املائ ــة العام ويف إطــار تشــديد املالي

الناتج املحيل اإلج�يل يف عام 2012 إىل 3.5 يف املائة يف عام 2014 و1.4 يف املائة 

يف عــام 2015. كــ� خفضــت الحكومــة الدعــم املخصــص للبنزيــن واملــازوت 

يف عــام 2014 وألغــت  الدعم املقدم للديــزل يف كانون الثا¯/يناير2015 (عىل 

الرغــم مــن بقــاء الدعــم للغــاز املنزيل/البوتــان). وعــالوة عــىل ذلــك، مــن 

املقرر أيضا وقف دعم السكر (مجموعة أكسفورد لألع�ل، 2017).

ــات التحــول االقتصــادي يف  ــة بوضــوح صعوب وتوضــح اإلصالحــات املرصي

ــات  ــت اإلصالح ــا، نجح ــكل م ــا. بش ــ�ل أفريقي ــرشق األد� وش ــدان ال بل

املاليــة يف الســنوات القليلــة املاضيــة يف معالجــة بعــض التشــوهات املتعلقــة 

ــة.  ــرصف املصطنع ــعار ال ــذاء وأس ــود والغ ــم الوق ــل دع ــات، مث بالسياس

ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، مــا يــزال يتعــ� عليهــا التعامــل بقــوة مــع بعــض 

نقــاط الضعــف الهيكليــة الكامنــة يف اقتصــادات املنطقــة، مثــل بيئــة العمــل 

ــ�ل  ــرشق األد� وش ــة ال ــادات منطق ــي اقتص ــكل 6). إن ثلث ــيئة (الش الس

أفريقيــا تقــع يف النصف الســفيل من مؤرش ســهولة القيام باألعــ�ل من البنك 

الــدويل، وبلــد واحــد فقــط (اإلمــارات العربيــة املتحــدة) لديــه بيئــة عمــل 

.(OECD) م�ثلة للبلدان املنضوية يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

وعــىل الرغــم مــن الصعوبــات، فــإن اإلصــالح ليــس مســتحيال يف املنطقــة. 

فقــد أظهــرت اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي وكذلــك املغــرب 

وتونــس باســتمرار أفضــل بيئــة أعــ�ل يف املنطقــة منــذ عــام 2010. 

وعــالوة عــىل ذلــك، فقــد قامــت املغــرب وموريتانيــا بتحســ� بيئــة

وبعيــدا عــن السياســات املاليــة، ركــز املغــرب عــىل تطويــر التجــارة مــع أكــرب 

ــة  ــد أسســت اتفاقي ــك تجــاري واســتث�ري وهــو االتحــاد األورو|. وق رشي

الرشاكــة بــ� االتحــاد األورو| واملغــرب اتفاقيــة تجــارة حــرة بــ� املنطقتــ� 

يف عام 2000 تم ìوجبها (املفوضية األوروبية، 2017) ما ييل:

ــر انتقــا� ــة وتحري ــام تجــارة بــدون تعرفــة للمنتجــات الصناعي •    قي

ومصايــد  -الغذائيــة  والزراعيــة  الزراعيــة  املنتجــات  يف  للتجــارة 

األس�ك؛

•    وضع القواعد واألنظمة بشأن التدابÇ التجارية غÇ الجمركية؛

•    الحق العام يف تأسيس األع�ل التجارية وتقديم الخدمات لكل

منطقة يف منطقة اآلخر؛

•    تحديد املدفوعات الجارية وتحركات رأس املال؛

•    وضع قواعد مشرتكة بشأن املنافسة وامللكية الفكرية.
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الرضاعة الطبيعية

للطفولــة  املتحــدة  األمــم  ومنظمــة  العامليــة  الصحــة  منظمــة  تــويص 

(اليونيســيف) بالبــدء املبكــر بالرضاعــة الطبيعيــة وذلــك يف غضــون ســاعة 

ــة خــالل األشــهر الســتة األوىل  ــة الحرصي ــوالدة، والرضاعــة الطبيعي مــن ال

ــا  ــنت� أو م ــن س ــى س ــة حت ــة الطبيعي ــتمرار الرضاع ــع اس ــر، م ــن العم م

العامليــة، 2016).  الصحــة  بأغذيــة صلبــة (منظمــة  بعدهــا، مصحوبــة 

ويبــ� الجــدول 17 عالقــة عكســية بــ� التغــÇات يف نســبة الرضــع الذيــن 

األوىل،  الســتة  األشــهر  خــالل  حرصيــة  طبيعيــة  رضاعــة  يرضعــون 

واالنخفــاض يف معــدالت التقــزم لألطفــال دون الخامســة مــن العمــر. 

ــدان  ــبة للبل ــاد بالنس ــكل ح ــزم بش ــدالت التق ــت مع ــد انخفض ــه فق وعلي

التي زادت فيها معدالت الرضاعة الطبيعية.

عوامــل االرتبــاط الــواردة يف الجــدول 17 تدعمهــا أبحــاث عن اآلثــار املفيدة 

للرضاعــة الطبيعيــة عــىل رفاه األطفــال (املربع 4). وعىل الرغــم من توصيات 

منظمــة الصحــة العامليــة القاïــة عــىل هــذه األدلــة العلميــة، فــإن معــدالت 

الرضاعــة الطبيعيــة منخفضــة يف جميــع أنحــاء العــا¾ النامــي. وتظهــر 

الطبيعيــة  الرضاعــة  معــدالت  أن   2012 لعــام  الــدويل  البنــك  بيانــات 

الحرصية لألشــهر الســتة األوىل مــن حياة الرضيع تبلــغ 31.1 يف املائة للبلدان 

ــا و30.5  ــة ملنطقــة الــرشق األوســط وشــ�ل أفريقي ــة و32.7 يف املائ العربي

أمريــكا  املائــة يف  يف  و35.1  الهــادئ  واملحيــط  آســيا  لــرشق  املائــة  يف 

الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي، و40 يف املائــة يف أفريقيــا جنــوب 

الصحــراء الكــربى (البنــك الــدويل، 2017d). وهكذا فإن منطقــة الرشق األد� 

وشــ�ل أفريقيــا ليســت وحدهــا التــي تشــهد انخفاضــاً يف معــدالت 

الرضاعة الطبيعية الخالصة لألشهر الستة األوىل من الحياة.

إن أســباب انخفــاض معــدالت الرضاعــة الطبيعيــة يف منطقــة الــرشق األد� 

ــم أن  ــرى. ورغ ــدان أخ ــودة يف بل ــك املوج ــل تل ــي مث ــا ه ــ�ل أفريقي وش

بدائــل حليــب األم أقــل صحــة بالنســبة للطفــل، إال أنهــا مريحــة أكــê. ويف 

واألرس  واملستشــفيات  العمــل  أماكــن  توفــر  ال  األحيــان  مــن   Çكثــ

واملجتمعــات بيئــة داعمــة للرضاعــة الطبيعيــة. وتشــÇ دراســات عــن 

أفريقيــا وشــ�ل  األد�  الــرشق  منطقــة  مــن  الطبيعيــة  الرضاعــة 

 (Abuidhail et al., 2014; Hamade et al., 2014) إىل عوامــل أخــرى، 

ــل؛ الحــرج  ــودة إىل العم ــل والع ــ� الحم ــرتة ب ــة يف تقصــÇ الف ــل الرغب مث

املصاحــب للرضاعــة الطبيعيــة؛ املشــاكل الصحيــة لــكل مــن األم والرضيــع؛ 

ــة يف أماكــن  ــة؛ نقــص دور الحضان ــزوج للرضاعــة الطبيعي عــدم تشــجيع ال

العمــل والصعوبــات يف أخــذ إجــازة للرضاعــة الطبيعيــة أثنــاء العمــل. 

الــذي  األم،  موقــف  أن  إىل  أيضــاً   (2014) وآخــرون  حــ�د   Çويشــ

غالبــا مــا يتشــكل يف مرحلــة الطفولــة، هــو أمــر بالــغ األهميــة التخــاذ قــرار 

بشأن قرار اإلرضاع من الثدي ومدة اإلرضاع.

قــام االتحــاد األورو| والحكومــة املغربيــة بدعــم اتفاقيــة التجــارة الحــرة 

ــة  ــة والزراعية-الغذائي ــات الزراعي ــارة يف املنتج ــأن التج ــر بش ــاق آخ باتف

ــات،  ــوية النزاع ــة لتس ــة ثنائي ــاء آلي ــول إنش ــ�ك، وبروتوك ــد األس ومصاي

األوروبيــة،  (املفوضيــة   2012 عــام  يف  التنفيــذ  حيــز  دخــل  وكالهــ� 

ــوا  å ــهدت ــد ش ــاد األورو| فق ــة إىل االتح ــادرات املغربي ــا الص 2017). أم

مطــرداً منــذ عام 2009، وتهيمن عليها اآلالت ومعــدات النقل (40 يف املائة)، 

واملــواد املصنعــة (23 يف املائــة) واملــواد الغذائيــة والحيوانــات الحيــة (21 يف 

ــملت  ــارة 2017). وش ــة للتج ــة، اإلدارة العام ــة األوروبي ــة) (املفوضي املائ

ــح  ــات. وتوض ــÇان وااللكرتوني ــدات الط ــيارات ومع ــادرات اآلالت: الس ص

والسياســات  األعــ�ل  ببيئــة  واالهتــ�م  املغربيــة  املاليــة  اإلصالحــات 

التجاريــة نــوع التحســينات يف السياســات التــي Íكــن أن تضمــن اســتمرار 

النمو يف الناتج املحيل اإلج�يل، ìا يكفل زيادة الدخل للسكان.

السياســات الخاصــة باألمومــة وتغذيــة 
الطفولة والصحة العامة

وإىل جانــب إثــراء األغذيــة وتكميلهــا (املربــع 3)، فــإن مبــادرات األمومــة 

وتغذيــة الطفولــة والصحــة العامــة هــي السياســات األكــê شــيوعا املرتبطــة 

ــة  ــ� صح ــال وتحس ــة األطف ــص تغذي ــن نق ــد م ــة إىل الح ــود الرامي بالجه

الطفولــة. ويوضــح الجــدول 17 أن هــذه التدخــالت ترتبــط بتحســينات يف 

ــ�  ــو ب ــر النم ــة لتأخ ــو نتيج ــزم ه ــة. والتق ــص التغذي ــزم ونق ــع التق وض

الرضــع واألطفــال الصغــار بســبب عــدم كفايــة أو ســوء جــودة املتنــاول مــن 

املــواد الغذائيــة واألمــراض املعديــة، مــ� يقلــل مــن الشــهية، ويزيــد مــن 

متطلبــات االســتقالب وفقــدان املغذيــات ( CaulGeld et al., 2006).  ويــربز 

الجــدول 17 العديــد مــن السياســات والربامــج املرتبطــة بالحــد مــن التقــزم، 

مثــل تغذيــة األطفــال األصحــاء عــىل النحــو األمثــل، ومحــو األميــة والتعليــم 

ــاه  ــروف املي ــ� ظ ــع)، وتحس ــم (التمني ــة التطعي ــات، وتغطي ــدى األمه ل

والــرصف الصحــي. رغــم أن هــذه ليســت قاïــة شــاملة بالتدخــالت التــي 

لهــا ســجل مثبــت يف القــدرة عــىل تخفيــض معــدالت التقــزم ونقــص 

التغذيــة عنــد األطفــال، إالّ إنهــا تعطــي فكــرة عــن اتســاع نطــاق التدخــالت 

التــي هــي مهمــة لتحقيق أهــداف التنميــة املســتدامة 1.2 و2.2 - مــن تغذية 

الرضع إىل تعليم الفتيات ومن الصحة العامة إىل تحس� نوعية املياه. 
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ــالل  ــن خ ــد م ــل املزي ــا أن تفع ــ�ل أفريقي ــرشق األد� وش ــة ال يف منطق

ــة يف العمــل وتســهيل حصــول  ــز الظــروف املالïــة للرضاعــة الطبيعي تعزي

األمهــات عــىل املشــورة قبــل وبعــد الــوالدة ونــرش املعلومــات حــول فوائــد 

الرضاعــة الطبيعيــة واملصادقــة عــىل املدونــة الدوليــة لتســويق بدائــل 

حليب األم.

معدل الخصوبة

أظهــر الجــدول 17 عالقــة إيجابيــة بــ� التغــÇات يف معــدل الخصوبــة الــكيل 

يف بلــدان الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا ومعــدالت التقــزم عنــد األطفــال 

دون الخامســة مــن العمــر. ففــي البلــدان التــي انخفضــت فيهــا معــدالت 

الخصوبــة بصــورة حــادة، انخفضــت معــدالت التقــزم بشــكل حــاد أيضــا. 

ــيولدون  ــن س ــال الذي ــدد األطف ــه ع ــكيل بأن ــة ال ــدل الخصوب ــرف مع ويع

لــكل امــرأة خــالل ســنوات اإلنجــاب وفقــا لجــدول زمنــي محــدد ملعــدالت 

ــرشق  ــة ال ــة يف منطق ــدالت الخصوب ــة حســب الســن. أخــذت مع الخصوب

نحــو  بلــغ  ثابــت  ìعــدل  باالنخفــاض  أفريقيــا  وشــ�ل  األد� 

2.5 يف املائــة ســنويا عــىل مــدى الســنوات ال 25 املاضيــة، ومعهــا معــدالت 

ــول  ــن التح ــزءا م ــة ج ــدالت الخصوب ــاض يف مع ــكل االنخف ــزم. ويش التق

الدÍوغــرايف مــن نظــام معــدل وفيــات مرتفــع/ معــدل مواليــد مرتفــع إىل 

ــط  ــو مرتب ــض، وه ــد منخف ــدل موالي ــض/ مع ــات منخف ــدل وفي ــام مع نظ

ــن تحســن وضــع  ــة فضــال ع ــة والصحي ــادًة بتحســن األحــوال االقتصادي ع

املرأة وتعليمها ووصولها إىل وسائل منع الحمل.

ــويص  ــة، ت ــة الطبيعي ــول دون الرضاع ــي تح ــز الت ــىل الحواج ــب ع وللتغل

دراسات من األردن (Abuidhail et al., 2014) ولبنان والجمهورية العربية 

الســورية (Hamade et al., 2014) بتثقيــف األهــل وتقديــم املشــورة لهــم، 

باإلضافــة إىل دعــم مهنــي لــإلدرار لبنــاء مهــارات الرضاعــة الطبيعيــة، 

وتوفــÇ الدعــم مــن األقــران (األم إىل األم). ويشــÇ رولينــز وآخــرون 

(2016) إىل أن هــذه األنــواع مــن التدخــالت عــىل مســتويات النظــم 

ــت  ــة أثبت ــل والع�ل ــكان العم ــع، وم ــة، األرسة واملجتم ــات الصحي والخدم

فعاليتها يف رفع معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة.

ــادة  ــات لزي ــا سياس ــ�ل أفريقي ــرشق األد� وش ــة ال ــدان منطق ــذت بل نف

ــة الرضــع  ــة لتحســ� تغذي ــة يف محاول ــة الحرصي معــدل الرضاعــة الطبيعي

وصحتهــم. ولــدى معظــم بلــدان املنطقــة برامــج لتغذيــة األمهــات والرضــع 

(الجــدول 15).  الطبيعيــة  الرضاعــة  برامــج  وصغــار األطفــال، تشــمل 

وصادقــت الكثــÇ مــن البلــدان يف املنطقــة عــىل املدونــة الدوليــة لتســويق 

بدائــل حليــب األم8، وأدرجــت تقريبــا جميــع بلــدان املنطقــة ح�يــة 

ــة  ــدرت دول ــÇا، أص ــل. وأخ ــة بالعم ــا املتعلق ــة يف قوانينه ــازة األموم إج

اإلمــارات العربيــة املتحــدة قانونــا يطلــب مــن األمهــات إرضــاع أطفالهــن 

حتــى عمــر ســنت� (Graham-Harrison, 2014). ومــع ذلــك، Íكن للبلدان 

ــج ــة والنتائ ــة الطبيعي ــ� الرضاع ــط ب ــا للرواب ــل ميت ــتنادا إىل تحالي •    اس

عــىل األطفــال واألمهــات، فــإن األطفــال الذيــن يرضعــون رضاعــة 

طبيعيــة لفــرتات أطــول تكــون معــدالت االعتــالل والوفيــات الناجمــة 

عــن العــدوى لديهــم أقــل باملقارنــة مــع أولئــك الذيــن يرضعــون مــن 

الثدي لفرتات زمنية أقرص أو ال يرضعون من الثدي.

•    ارتبطــت الرضاعــة الطبيعيــة مــع أداء أعــىل يف اختبــارات الــذكاء لــدى

األطفــال واملراهقــ� اســتنادا إىل دراســات رصديــة راقبــت عــدة عوامــل 

مختلفة ìا يف ذلك التحفيز املنزيل.

•    تشÇ بعض األدلة إىل أن الرضاعة الطبيعية قد تحمي من زيادة

الوزن ومرض السكري يف وقت الحق من الحياة.

•    الرضاعــة الطبيعيــة Íكــن أن تفيــد األمهــات عــن طريــق الوقايــة مــن

رسطــان الثــدي وزيــادة فــرتة املباعــدة بــ� الــوالدات والحــد مــن خطــر 

اإلصابة ìرض السكري ورسطان املبيض.

ــدي البــرشي Íكــن أن يعمــل كــدواء شــخيص. حليــب األم ــب الث •    حلي

ــا  ــر أيض ــن األم ويوف ــة م ــة املناع ــوم وح�ي ــات امليكروبي ــل مكون ينق

بعض الربيبايوتكس لدعم åو البكتÇيا املفيدة.

Victora et al., 2016 

مربع 4

فوائد الرضاعة الطبيعية
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وجهــت انتقــادات شــديدة للــرشكات املصنعــة لحليــب األطفــال عــىل الطريقــة التــي روجــت فيهــا ملنتجاتهــا يف الســبعينات، 
8

والتــي رأى فيهــا املنتقــدون محاولــة مــن الــرشكات إلظهــار الفــرق بــ� الحليــب الصناعــي وحليــب األم وكأنــه "خيــار متعلــق 

بأســلوب الحيــاة"، رغــم أن الدالئــل العلميــة بينــت العكــس. ورداً عــىل هــذه الهواجــس تبنــت جمعيــة الصحــة العامليــة عــام 

ــد  ــول فوائ ــة ح ــات واضح ــم معلوم ــ� تقدي ــ� الصحي ــن العامل ــب م ــب األم تطل ــل حلي ــويق بدائ ــة لتس ــة دولي 1981 مدون

الرضاعــة الطبيعيــة لألمهــات وتدعــو إىل وضــع حــد مل�رســات الرتويــج لبدائــل حليــب األم لــدى الجمهــور والعاملــ� الصحيــ� 

.(Chung, 2016)

نظرة إقليميـــة عامـــة حول حالة األمن الغذائـي والتغذيـة 2017
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معدل الخصوبة، املجموع (املواليد لكل امرأة)

معرفة القراءة والكتابة ب� اإلناث (النسبة املئوية) معدل إëام اإلناث للدراسة الثانوية (النسبة املئوية)

Trend Trend

معقولــة بــ� خفــض التقــزم ومعــدل الخصوبــة. وكلــ� قــل عــدد األطفــال 

املولودين لكل أم، كل� زادت الرعاية واملوارد التي يتلقاها كل منهم.

ويف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا، يرتبــط انخفــاض معــدالت 

ــدى  ــم ل ــة والتعلي ــراءة والكتاب ــام بالق ــدالت اإلمل ــاع مع ــة بارتف الخصوب

النســاء (الشــكل 7). وهكذا، يقدم الجدول 17 أدلة تتفق مع الفرضية القائلة 

ــن  ــل م ــة الطف ــج تغذي ــن نتائ ــن أن يحس ــرأة Íك ــم امل ــ� تعلي ــأن تحس ب

خــالل تخفيــض معــدل الخصوبــة. وليــس مــن الصعــب تصــور وجــود صلــة 

أعــىل  والدخــل  املتوســط  إىل  املنخفــض  الدخــل  ذات  البلــدان  جميــع 

ــدالت  ــبة مع ــدة نس ــة األعم ــات يف نهاي ــات البيان ــر بطاق ــط. وتظه املتوس

ــد. فعــىل ســبيل  ــاث والذكــور يف كل بل ــ� اإلن ــة ب اإلملــام بالقــراءة والكتاب

املثــال، كانــت نســبة اإلملــام بالقــراءة والكتابــة بــ� النســاء يف اليمــن 

55 يف املائة يف عام 2015، بين� كانت النسبة املقابلة يف موريتانيا 42 يف املائة. 

وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن معــدالت اإلملــام بالقــراءة والكتابــة لــدى اإلنــاث 

يف هذين البلدين ¾ تتجاوز ثلثي معدالت الذكور.

ــدان منطقــة  ــد مــن بل ــة يف العدي ــاث بالقــراءة والكتاب ــام اإلن معــدالت إمل

ــة  ــا يف بقي ــن نظÇاته ــة ع ــزال متخلف ــا ال ت ــ�ل إفريقي ــرشق األد� وش ال

 Çالعــا¾، كــ� أن معــدالت اإلملــام بالقــراءة والكتابــة لــدى النســاء أقــل بكثــ

ــاون  ــس التع ــدان مجل ــدان، باســتثناء بل ــد الرجــال يف معظــم البل ــا عن منه

ــا¯ األفقــي يف الشــكل  ــ� الرســم البي ــع. ويب الخليجــي ذات الدخــل املرتف

8 معــدالت اإلملــام بالقــراءة والكتابــة يف عــام 2015 لجميــع اإلنــاث البالغات 

بعمــر 15 ســنة فأكــê يف بلــدان الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا، وكذلــك يف 
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ــة. دول مجلــس  ــة هــي األخــرى أد� مــن النســب العاملي بالقــراءة والكتاب

التعــاون الخليجــي ذات الدخــل املرتفــع هــي وحدهــا التــي تســاوى فيهــا 

تقريبــا معــدالت اإلملــام بالقــراءة والكتابــة بــ� اإلنــاث والذكــور، فضــال عــن 

ارتفاع معدالت اإلملام بالقراءة والكتابة عموما.

ويشــÇ الشــكل 8 إىل أنــه، باســتثناء بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي ذات 

ــدى  ــة ل ــو األمي ــدم يف مح ــراز تق ــة إىل إح ــاك حاج ــع، هن ــل املرتف الدخ

النســاء يف جميــع بلــدان منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل إفريقيــا. ومــع ذلــك، 

فــإن البلــدان األشــد فقــرا والبلــدان ذات الدخــل أعــىل املتوســط (باســتثناء 

بلــدان املــرشق العــر|) هــي التــي تتخلــف عــن نظÇاتهــا يف بقيــة العــا¾، 

عىل سبيل املثال ليبيا وإيران والعراق والجزائر.

ووفقــا للتصنيــف الحــايل للبنــك الــدويل، بلــغ متوســط   معــدل اإلملــام 

بالقــراءة والكتابــة لــدى اإلنــاث يف جميــع البلــدان ذات الدخــل املنخفــض 

إىل املتوسط 67 يف املائة، يف ح� بلغت نسبة اإلناث إىل الذكور 0.83. وباستثناء 

اليمــن وموريتانيــا والســودان واملغــرب، كان معــدل اإلملــام بالقــراءة 

ــا  ــرشق األوســط وشــ�ل أفريقي ــة ال ــدى النســاء يف دول منطق ــة ل والكتاب

ذات الدخــل املنخفــض إىل املتوســط يعــادل أو أعــىل مــن املتوســط   العاملــي، 

ــة  ــورة مختلف ــور. الص ــاث إىل الذك ــن اإلن ــل م ــة أو أفض ــب م�ثل ــع نس م

ــرشق  ــة ال ــط يف منطق ــىل املتوس ــل أع ــن ذات الدخ ــبة للبلدي ــا بالنس ÷ام

األد� وشــ�ل أفريقيــا. فباســتثناء دولتــي املــرشق العــر| (لبنــان واألردن) 

ــدان  ــن بل ــدى أي م ــة ل ــراءة والكتاب ــاث بالق ــام اإلن ــدالت إمل ــى مع ال ترق

ــط إىل  ــىل املتوس ــل أع ــا ذات الدخ ــ�ل إفريقي ــرشق األد� وش ــة ال منطق

ــام  ــث اإلمل ــن حي ــور م ــاث إىل الذك ــب اإلن ــ� أن نس ــي، ك ــدل العامل املع
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شكل 8
معدالت معرفة اإلناث بالقراءة والكتابة ونسبة معرفة اإلناث بالقراءة والكتابة إىل معرفة الذكور بالقراءة والكتابة

يف دول منطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا، 2015
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نظرة إقليميـــة عامـــة حول حالة األمن الغذائـي والتغذيـة 2017



ــم إعطاءهــا يف  ــراض املســتهدفة. إذا ت ــدة تتجــاوز مســببات األم ــار مفي آث

وقــت مبكــر، فإنهــا تزيــد مــن االســتجابة املناعيــة والح�يــة مــن مســببات 

 (Berendsen  et al., 2016) ندســن وآخــرونÇذات الصلــة. ب Çاألمــراض غــ

وجــدوا أن التطعيــم املبكــر قلل من احتــ�ل التقزم ب� عامــي 1998 و2014 

يف البلــدان األفريقيــة الواقعــة جنــوب الصحــراء الكــربى التــي اســتخدمت 

ــار  ــوي و كوم ــد أنيك ــر. ووج ــبة للعم ــول بالنس ــات الط ــات وقياس اللقاح

ــع) الكامــل يف إطــار  ــم (التمني (Anekwe and Kumar, 2012)  أن التطعي

ــد زاد مــن الطــول بالنســبة للعمــر  ــة يف الهن برنامــج التلقيــح ضــد الطفول

ــن تقــل أع�رهــم عــن 4 ســنوات.  ــوزن بالنســبة للعمــر لألطفــال الذي وال

ــل  ــول مقاب ــور يف الط ــاض القص ــال إىل انخف ــل لألطف ــم الكام وأدى التطعي

العمــر بنســبة 22-25 يف املائــة ويف الــوزن مقابــل العمــر بنســبة 15 يف املائــة 

بالنسبة للطفل العادي.

الصحة العامة يف مرحلة الطفولة املبكرة

ترتبــط التحســينات يف مجــال الصحــة العامــة، التــي ÷ثلهــا نســبة التغطيــة 

باللقــاح الثــال+ (لقــاح الدفتÇيــا والتيتانــوس والســعال الديــ$) بــ� 

ــتخدمون  ــن يس ــكان الذي ــبة الس ــدة ونس ــنة واح ــر س ــن العم ــ� م البالغ

مرافــق رصف صحــي محســنة، ارتباطــاً معتــدال بخفــض نقــص التغذيــة يف 

تغذيــة  ســوء  عــن  ناتــج  التغذيــة  نقــص  أن  ويعتقــد   .17 الجــدول 

الرضــع، االلتهابــات املتكــررة، صحــة األم وتغذيتهــا، نوعيــة امليــاه، وعوامــل 

ــن  ــداً م ــف واح ــل يخف ــم الكام ــإن التطعي ــايل، ف ــة. وبالت ــرى ذات صل أخ

عوامــل الخطــر. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن اللقاحــات املخففــة الحيــة مثــل

عصيــات كامليــت غــÇان والحصبــة والدفتÇيــا والســعال الديــ$ والكــزاز لهــا 
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تغطية ëنيع (تطعيم) األطفال يف بلدان الرشق األد� وش�ل أفريقيا، 2015
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3 جرعات

التهاب الكبد ب،
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 3 جرعات
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بالرتبــة  الطفيليــة املنقولــة  الديــدان  البيولوجــي (اإلســهال والتهابــات 

والحالــة دون اإلكلينيكيــة لألمعــاء والخلــل املعــوي البيئــي) واآلليــات 

االجت�عيــة واالقتصاديــة (تكلفــة امليــاه املعبــأة يف زجاجــات والوقــت 

 .(Cumming and Cairncross, 2016 ) الــالزم للتعبئــة مــن البــرئ البعيــد

ــة بالعــدوى  ــادة خطــر اإلصاب ــاه والــرصف الصحــي بزي وترتبــط رداءة املي

لــدى األطفــال، مــ� يســبب املــرض والجفــاف وانخفــاض الشــهية وزيــادة 

االحتياجــات األيضيــة وفقــدان املغذيــات. يف دراســة ل 25,483 طفــال 

تــرتاوح أع�رهــم بــ� 6 و72 شــهرا مــن املناطــق الريفيــة يف الســودان، وجد 

مÇتشانت وآخرون (Merchant et al., 2003) أن األطفال الذين يعانون من 

التقزم يف بداية الدراســة التي دامت 18 شــهرا كان لديهم فرصة أكرب بنســبة 

ــق  ــا مراف ــي لديه ــن األرس الت ــوا م ــا أت ــزم إذا م ــس التق ــة لعك 17 يف املائ

محســنة للميــاه والــرصف الصحــي مقارنــة بأطفــال األرس التــي ليــس لديهــا 

أي منهــ�. عــدل مÇتشــانت وآخــرون (2003) النتائــج للتعويــض عــن 

ــة،  ــراءة والكتاب ــام بالق ــدل اإلمل ــل، مع ــن الطف ــل س ــة، مث ــل املربك العوام

ــار  ــزل آث ــن أجــل ع ــل م ــن العوام ــا م ــألرسة وغÇه الوضــع االقتصــادي ل

مرافق املياه والرصف الصحي.

ــدان  ــن البل ــÇ م ــدد كب ــا ع ــرشق األد� وشــ�ل أفريقي ــة ال يوجــد يف منطق

ــدان ذات  ــن البل ــل م ــدد قلي ــم وع ــة التطعي ــة يف تغطي ــدالت عالي ذات مع

تغطيــة أقــل مــن املتوقــع لفئــة دخلهــا (الجــدول 21). اليمــن، وموريتانيــا، 

والجمهوريــة العربيــة الســورية مــن بــ� البلــدان ذات الدخــل املنخفــض إىل 

املتوســط التــي تغطيتهــا أقــل مــن املتوســط   العاملــي. كــ� أن العــراق ولبنــان 

يقومــان بتغطيــة أقــل مــن نظÇاتهــ� يف الــدول ذات الدخــل أعــىل املتوســط 

ــم يف هــذه  ــة التطعي ــن أن مســتوى تغطي ــم م ــىل الرغ ــا¾. وع ــة الع يف بقي

ــة  ــة العربي ــع يف الجمهوري ــإن الوض ــبيا، ف ــض نس ــة منخف ــدان الخمس البل

الســورية والعــراق واليمــن رìــا يكــون أكــê إثــارة للقلــق، ألنــه باإلضافــة إىل 

انخفــاض مســتويات التغطيــة بالتطعيــم، فإنهــا تظهــر انك�شــا يف التغطيــة 

خــالل الخمــس ســنوات املاضيــة. وعــىل العكــس مــن ذلــك، أظهــرت 

موريتانيا تحسنا ملحوظا يف تغطية التلقيح يف السنوات الخمس املاضية.

ــع  ــال األوس ــن املج ــزءا م ــنة ج ــي املحس ــرصف الصح ــق ال ــكل مراف وتش

للتدخالت املتعلقة باملياه والرصف الصحي والصحة (WASH). وتؤثر التحسينات

ــال  ــالل اإليص ــن خ ــة م ــص التغذي ــىل نق ــي ع ــرصف الصح ــاه وال ــىل املي ع
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جدول 22
السكان الذين يستخدمون مرافق املياه والرصف الصحي املحسنة يف بلدان الرشق األد� وش�ل أفريقيا،

1990، 2000 و2015) %

نظرة إقليميـــة عامـــة حول حالة األمن الغذائـي والتغذيـة 2017



املرتبــط بزيــادة توافــر الربوتــ� كبــÇ بشــكل خــاص. فلــكل زيــادة بنســبة 

10 يف املائــة يف الربوتــ�، ينخفــض التقــزم   لــدى الســكان بنســبة 7.2 يف املائة. 

ويبــ� الشــكل 9 أيضــا نســبة الربوتــ� املســتمد مــن منتجــات املاشــية، حيث 

يــزداد الربوتــ� يف اإلمــدادات الغذائيــة. وترتبــط الزيــادة يف متوســط   توافــر 

بزيــادة يف  يوميــا  الواحــد  للشــخص  الغذائيــة  اإلمــدادات  الربوتــ� يف 

ــاء  ــوم وأحش ــان واللح ــات األلب ــل منتج ــدر، مث ــة املص ــات الحيواني املنتج

الذبائح، مع زيادة دخل الفرد.

وتتفــق نتائــج الربوتــ� مــع أبحــاث التغذيــة الحديثــة التــي تبــ� أن األطفــال 

الذيــن يعانــون مــن التقــزم يعانــون مــن نقــص يف كميــة الربوتــ� واألحــ�ض 

ــابق  ــة (Semba et al., 2016; Uauy et al., 2016). وجــد بحــث س األميني

إلســفرجا¯ وآخــرون (Esfarjani et al., 2013) عــىل طــالب الصــف األول يف 

الربوتينــات  مــن  غذائيــاً  "نظامــاً  اســتهلكت  التــي  األرس  أن  طهــران 

والكربوهيــدرات" ÷يــل إىل انخفــاض معــدالت التقــزم فيهــا مقارنــة بــاألرس 

التــي اســتهلكت نظامــاً غذائيــاَ أكــê تقليديــة أو مختلــط. وخلــص املؤلفــون 

إىل أن "االلتــزام باألåــاط الغذائيــة الغنيــة بالربوتــ� (مثــل منتجــات األلبــان 

ــات  ــل الفواكــه والحلوي ــدرات (مث والبقــول ومنتجــات اللحــوم) والكربوهي

ــال"  ــ� األطف ــزم ب ــ�الت التق ــاض احت ــع انخف ــق م ــد يرتاف ــات) ق واملُحلّي

.(Esfarjani et al., 2013)

وتبــ� مقارنــة بلــدان الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا مــع البلــدان يف مناطــق 

أخــرى يف نفــس فئــة الدخــل حســب تصنيــف البنــك الــدويل أن العديــد مــن 

ــق  ــا يف مناط ــة ìثيالته ــع يف األداء مقارن ــن تواض ــا¯ م ــة تع ــدان املنطق بل

أخــرى فيــ� يخــص الحصــول عــىل امليــاه املحســنة، بينــ� أداؤهــا يف مجــال 

الــرصف الصحــي جيــد (الجــدول 22). وبالتــايل، يبــدو أن الحصــول عــىل مياه 

الــرشب املحســنة هــو املشــكلة األكــê أهميــة يف املنطقــة. وتصنــف الجزائــر 

والعــراق وليبيــا والســودان واليمــن وموريتانيــا واملغــرب تحــت املتوســط 

ــرشب  ــاه ال ــادر مي ــىل مص ــول ع ــال الحص ــا يف مج ــة دخله ــي يف فئ   العامل

ــاً  ــان أداًء منقوص ــط يقدم ــودان فق ــا والس ــ� أن موريتاني ــنة، يف ح املحس

في� يخص خدمات الرصف الصحي.

سياسات اإلمدادات الغذائية
يظهــر الجــدول 17 أن زيــادة الربوتــ� يف اإلمــدادات الغذائيــة مرتبــط 

بانخفــاض كل مــن انتشــار نقــص التغذيــة والتقــزم. ويب� الشــكل 9 كيف أن 

التقــزم وانتشــار نقــص التغذيــة والســعرات الحراريــة للفــرد تختلــف 

بزيــادة كميــة الربوتــ� يف إمــدادات الغــذاء يف بلــدان الــرشق األد� وشــ�ل 

أفريقيــا اســتنادا إىل متوســط   قيــم السالســل الزمنيــة ملنطقــة الــرشق األد� 

التقــزم االنخفــاض املالحــظ يف  أفريقيــا مــن 1990 إىل 2013.  وشــ�ل 

 2017b ،املصادر: انتشار نقص التغذية: الفاو

2017b ،النسبة املئوية للربوت� من املصادر الحيوانية: الفاو

2017b ،كمية اإلمداد بالربوت� (غرام/ للفرد / يومياً): الفاو

التقزم: اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل، 2017.
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الربوتينات يف امدادات الطعام ونقص التغذية والتقزم، دول منطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا، 2013-1990

36

القســم الثا� – محركات السياســات اإلقليمية لدعم تحقيق مقصدي الهدف الثا¯ من أهداف التنمية املســتدامة



هــذه النتائــج املفاجئــة حــول "النقــص يف امــدادات" اللحــوم واألحشــاء يتــم 

ــع  ــة م ــذا�. فباملقارن ــام الغ ــة النظ ــىل طبيع ــة ع ــام الدال ــا باألرق تأكيده

ــرشق األد�  ــة ال ــإن متوســط   النظــام الغــذا� يف منطق املناطــق األخــرى، ف

ــب  ــغ متوســط   نصي ــث بل ــة. حي ــاً للغاي ــاً نباتي ــرب حالي ــا يعت وشــ�ل أفريقي

الفــرد يف املنطقــة مــن الســعرات الحراريــة املســتمدة مــن املنتجــات 

الحيوانيــة 13 يف املائــة فقــط يف الفــرتة بــ� 2010-2013، يف حــ� كان الجــزء 

من الســعرات الحرارية املســتمد من املنتجات الحيوانية يف العا¾ 18 يف املائة. 

وجــاء هــذا االنخفــاض يف اســتهالك املنتجــات الحيوانيــة عــىل الرغــم مــن أن 

نصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــيل اإلجــ�يل يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل 

ــادل  ــث تع ــة مــن حي ــرتة كان أعــىل بنســبة 24 يف املائ ــك الف ــا يف تل أفريقي

القــوة الرشائيــة مــن املتوســط العاملــي، وهــو مــا يدعــو عــادة إىل االفــرتاض 

بأن استهالك املنتجات الحيوانية سيكون أكرب.

ــىل يف  ــذا� أع ــام غ ــ�د نظ ــو إىل اعت ــا تدع ــة هن ــة املقدم ــدو أن األدل ويب

الربوتــ� يف بلــدان الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا للحــد مــن التقــزم ونقــص 

الحمــراء  اللحــوم  هــي  بالربوتــ�  الغنيــة  األطعمــة  بعــض  التغذيــة. 

والدواجــن واألســ�ك والبيــض ومنتجــات األلبــان ونبــات الكينــوا ومنتجــات 

الصويــا. إمــدادات اللحــوم واألحشــاء يف بلــدان الــرشق األد� وشــ�ل 

ــا¾ ذات دخــل  ــدان أخــرى يف الع ــة ببل ــن املتوســط   مقارن ــل م ــا أق أفريقي

م�ثــل للفــرد (الشــكل 10). وهذا يشــÇ إىل أن هنــاك مجاالً لزيادة اســتهالك 

اللحــوم يف النظــام الغــذا� يف بلــدان الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا. 

واالســتهالك الفعــيل لنــوع الربوتــ� ســيختلف بالطبــع حســب األفضليــات 

الخاصة بكل بلد.

يف املقابــل، وجــد يف املســتجيب� الذيــن تجاوزت أع�رهم 65 عامــا أن ارتفاع 

نســبة تنــاول الربوتــ� يرتبــط مــع انخفــاض الرسطــان والوفيــات اإلج�ليــة. 

ــوا¯  ــ� الحي ــاول الربوت ــبة تن ــاع نس ــط ارتف ــ�ر، ارتب ــع األع ــالل جمي وخ

بزيادة قدرها خمسة أضعاف يف معدل وفيات مرض السكري.

ــض  ــل بع ــل الدخ ــاء مقاب ــوم واألحش ــدادات" اللح ــص يف ام ــح "النق ويوض

االتجاهــات املعقــدة يف بلــدان الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا. فعــىل الرغــم 

ــن  ــدادات" م ــن "نقصــاً يف االم ــون   م ــد يعان ــالد ق ــن أن ســكان هــذه الب م

اللحوم والربوت� بالنسبة لفئة دخلهم (الشكل 10)، إال أن سكان هذه البلدان 

ذوي الدخــل املرتفــع قــد يكــون لديهــم نظــام غــذا� أكــê تشــابهاً بالواليــات 

ــي.  ــو صح ــ� ه ــê م ــوم أك ــن اللح ــتهلكون م ــد يس ــايل ق ــدة، وبالت املتح

وتتمثــل االســرتاتيجية الحصيفــة لزيــادة اســتهالك الربوتــ� واللحــوم يف 

املنطقة يف الرتكيز عىل إنتاج اللحوم البيضاء مثل األس�ك والدواجن.

النظــام الغــذا� الغنــي بالربوتــ� أو اللحــوم الحمــراء لــه مخاطــر خاصــة بــه، 

اســتطالعات أجريــت يف  اســتندتا إىل  تبــ� يف دراســت� حديثتــ�  كــ� 

الواليــات املتحــدة األمÇكية. يف دراســة ج�عية اســتندت إىل دراســة أساســية 

يف العــام 1995 مــع 16 عامــا مــن بيانــات املتابعــة، وجــد إتيــ�دي و آخــرون

ــن  ــوت م ــاة وامل ــر الوف ــادة يف خط ــاك زي (Etemadi et al., 2017) أن هن

ــد  ــراء. ق ــوم الحم ــتهالك اللح ــة باس ــا مرتبط ــة كله ــباب مختلف ــعة أس تس

تكــون هنــاك آثــار للحــوم الحمــراء عــىل صحــة اإلنســان بســبب مكونــات 

مثــل الحديــد الهيمــي والنــرتات والنيرتيــت. وكانــت جميــع أســباب الوفــاة 

تقريبــا مرتبطة عكســيا مــع تناول اللحوم البيضاء. يف دراســة ج�عية أخرى مع 

 (Levine et al., 2014)  18 عامــا مــن متابعــة البيانات، وجد ليف� وآخــرون

أن املســتجيب� الذيــن تــرتاوح أع�رهــم بــ� 50 و65 عامــا الذيــن أبلغوا عن 

ارتفــاع يف نســبة تنــاول الربوت� الحيــوا¯ كانت لديهم زيادة بنســبة %75 يف 

إج�يل الوفيات وزيادة خطر املوت بسبب الرسطان ìقدار أربعة أضعاف. 

مالحظة "اللحوم" تشمل لحوم البقر، لحم العجل، لحم الضأن، لحم املاعز والدواجن.   املصدر الفاو، 2017b - صندوق النقد الدويل، 2017.  

شكل 10

امدادات األغذية من اللحوم واألحشاء والناتج املحيل اإلج�يل للفرد، 2010:  منطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا وبلدان أخرى
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وقــد دفعــت تكاليــف النــزاع التــي تكبدتهــا الــدول األخــرى التــي تأثــرت 

تخفيــف هــذه  كيفيــة  اســرتاتيجي حــول   Çتفكــ إىل  املنطقــة،  بــه يف 

النمــو  الالجئــ�  وأزمــة  املســتمر  العنــف  انتشــار  ويهــدد  التكاليــف. 

واالســتقرار ليــس فقــط يف املنطقــة ولكــن يف معظــم دول العــا¾. وقــد دفــع 

ــم املتحــدة إىل إدراك  ــدويل واألم ــد ال ــدوق النق ــدويل وصن ــك ال ــك بالبن ذل

املنفعــة العامليــة العامــة لطبيعــة الســالم يف منطقــة الــرشق األوســط وشــ�ل 

 Rother et al., 2016; Devarajan, 2016; UN Peace building) ــا أفريقي

Support O�ce, 2017). ويعــّرف "بنــاء الســالم" أو "إدامــة الســالم" بأنــه 

"األنشطة التي تهدف إىل منع اندالع وتصاعد واستمرار وتكرار النزاع"، وتقر 

ــو  ــالم ه ــاء الس ــأن بن ــون وودز ب ــات بريت ــدة ومؤسس ــم املتح ــاً األم حالي

مســؤولية مشــرتكة يجــب دمجهــا يف جميــع املســاعدات يف جميــع مراحــل 

مشاركة املجتمع الدويل. 

ــط  ــار النم ــÇ يف إط ــا تس ــ�ل أفريقي ــرشق األد� وش ــة ال ــم أن منطق ورغ

العاملــي العــام بانخفــاض وتــÇة النزاعــات منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة، إال 

أنهــا شــهدت نزاعــات بوتــÇة أكــرب مــن باقــي أنحــاء العــا¾ خــالل معظــم 

التزايــد  إن  (الشــكل11)9.  الثانيــة  العامليــة  الحــرب  بعــد  مــا  فــرتة 

الحــايل يف وتــÇة العنــف األهــيل (الشــكل 11 و12) وحّدتــه يف منطقــة الرشق 

ــة  ــث دول هــذه املنطق ــث أن ثل ــÇ مســبوق، حي ــا غ األد� وشــ�ل أفريقي

متأثــرة بــه بطريقــة أو بأخــرى. وقــد تجــّىل ذلــك بعــد عــام 2010 عندمــا 

ــا  ــل محله ــا لتح ــر تقريب ــدول إىل الصف ــ� ال ــات ب ــÇة النزاع ــت وت انخفض

بشكل تام االضطرابات األهلية والعنف الداخيل (الشكل 11 و12). 

تعتــرب النزاعــات واألزمــات الطويلــة مــن العوامــل الرئيســية املســببة 

ــرشق األد� وشــ�ل  ــة ال ــة يف منطق النعــدام األمــن الغــذا� وســوء التغذي

ــاالت  ــع مج ــىل جمي ــدى ع ــة امل ــÇات طويل ــات تأث ــرتك النزاع ــا. وت افريقي

حيــاة النــاس وعــىل التنميــة االقتصاديــة والت�ســك االجت�عــي، وغالبــاً مــا 

ــات  ــن األزم ــة م ــات يف دوام ــهد نزاع ــي تش ــدول الت ــول ال ــبب يف دخ تتس

ــة  ــة واملرتابط ــل املتداخل ــن العوام ــة م ــؤدي إىل مجموع ــد ت ــة األم الطويل

الغــذا� والفقــر وتــاليش املؤسســات الج�عيــة  انعــدام األمــن  وهــي 

وانعدام االستقرار. 

ــاء  ــارات بن ــىل خي ــة ع ــرة اإلقليمي ــذه النظ ــن ه ــث م ــزء الثال ــز الج يرك

ــن  ــف Íك ــذا�، وكي ــن الغ ــىل األم ــزاع ع ــÇات الن ــف تأث ــود وتخفي الصم

لذلــك أن يســهم بشــكل أوســع يف بنــاء الســالم ويف عمليــة إعــادة اإلعــ�ر. 

ــت  ــواء كان ــة س ــات يف املنطق ــة النزاع ــف تكلف ــزء بوص ــذا الج ــدأ ه ويب

تكلفــة مبــارشة أو تكلفــة ســببها تأثــر دول أخــرى بهــذه النزاعــات. ويقــدم 

ــي  ــاء الصمــود يف املنطقــة والت ــاو لبن ــة عــىل تدخــالت الف ــك أمثل بعــد ذل

ــزاع  ــدالع أو اســتمرار أو تصاعــد أو تكــرار الن ــع ان Íكــن أن تســهم يف من

املسلح. 

وشــ�ل  األد�  الــرشق  دول  يف  النــزاع 
أفريقيا

ــة  ــس التكلف ــات أن تعك ــة النزاع ــة لتكلف ــابات دقيق ــى لحس ــن حت ال Íك

الكاملــة للنزاعــات يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل افريقيــا والتــي تكبدتهــا 

املنطقــة بأكملهــا وامتــدت حتــى إىل العــا¾. فــدول العــا¾ تواجــه أكــرب أزمــة 

الجئــ� منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة بســبب النزاعــات يف منطقــة الــرشق 

األد� وشــ�ل أفريقيــا. ورغــم أن املنطقــة تتحمــل أكــرب تكلفــة مرتتبــة عــىل 

ــا ودول  ــتقبلت تركي ــد اس ــان واألردن)، فق ــة لبن ــ� (وبخاص ــم الالجئ دع

ــن  ــ� م ــن الالجئ ــÇة م ــداداً كب ــدول أع ــن ال ــا م ــاد األورو| وغÇه االتح

النــزاع يف ســوريا. وقــد امتــد العنــف مــن الــدول التــي تعــا¯ مــن النــزاع 

إىل دول أخــرى يف املنطقــة وحتــى دول خارجهــا، وهــو مــا أدى اىل تثبيــط 

االستث�رات والسياحة.
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قاعدة بيانات مركز السالم النظامي (2017) يتضمن سلسلت� زمنيت� رئيسيت� تتعقبان شدة النزاع منذ الحرب العاملية الثانية: 
9

النزاع ب� الدول والنزاع ب� غÇ الدول (أهيل أو عرقي). سلسلة زمن كافة النزاعات هي مجموع النزاعات ب� الدول والنزاعات 

ب� غÇ الدول.

تكلفة النزاعات وبناء 
السالم يف منطقة الرشق 
األدنـى وشمـال أفريقيـا

القسم الثالث:



املصدر: مركز السالم النظامي، 2017

شكل 11

2015-1946 ،ìوت¢ة كافة النزاعات يف منطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا وبقية العا
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املصدر: مركز السالم النظامي، 2017

شكل 12

2015-1946 ،ìوت¢ة النزاعات األهلية يف منطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا وبقية دول العا
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شكل 13
متوسط حدة النزاع، حسب املنطقة، 2015-1946

(ìبقية دول العا )جميع أنواع النزاعات جميع أنواع النزاعات( منطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا)

19
46

19
49

19
52

19
55

19
58

19
61

19
64

19
67

19
70

19
73

19
76

19
79

19
82

19
85

19
88

19
91

19
94

19
97

20
00

20
03

20
06

20
09

20
12

20
15

6

4

2

0

8

10

قة
نط

امل
ب 

س
 ح

اع
نز

 ال
دة

 ح
ط

وس
مت

املصدر: مركز السالم النظامي، 2017

نظرة إقليميـــة عامـــة حول حالة األمن الغذائـي والتغذيـة 2017



وقــد أصبــح أكــê مــن 60 يف املائــة مــن عــدد ســكان ســوريا املســجل قبــل 

الحــرب، مهجريــن داخليــاً أو أنهــم تركــوا البــالد كالجئــ�، كــ� أن أكــê مــن 

10 يف املائــة مــن ســكان العــراق وليبيــا واليمــن ُهّجــروا كذلــك.  وداخــل 

املنطقــة اســتقبل لبنــان واألردن أكــرب عــدد مــن الالجئــ�، الغالبيــة العظمــى 

ــع  ــوريا مرتف ــن س ــ� م ــدد الالجئ ــإن ع ــان ف ــوريا. ويف لبن ــن س ــم م منه

ــل  ــان قب ــكان لبن ــدد س ــع ع ــو رب ــاوي نح ــه يس ــث أن ــاص حي ــكل خ بش

اندالع الحرب السورية. 

لقــد أدى العنــف يف خمــس مــن دول املنطقــة إىل أكــرب عــدد مــن املهجريــن 

ــة مــن إجــ�يل عــدد  ــة. وكان نحــو 40 يف املائ ــة الثاني ــذ الحــرب العاملي من

املهجريــن داخليــاً مــن خمــس فقــط مــن دول الــرشق األد� وشــ�ل 

أفريقيــا. إن عــدد املهجريــن بســبب النزاعــات يف دول الــرشق األد� وشــ�ل 

أفريقيــا مذهــل (الجــدول 24). وطبقــا للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 

لشــؤون الالجئــ� فإنــه منــذ منتصــف 2016 بلغ العــدد اإلجــ�يل للمهجرين 

املسجل� يف العا¾ 67.6 مليون وهو األعىل عىل اإلطالق. 

وســّجلت خمــس مــن دول منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا لوحدهــا 

نســبة 37 يف املائــة مــن هذا املجموع من املهجريــن أي نحو 25 مليون مهّجر. 

النــزاع – الوفيــات، تهجــÇ الســكان، التكاليــف املبــارشة مــن العنــف، 

ــن  ــدول – Íك ــة ال ــادة هشاش ــن، وزي ــة واألم ــالمة املجتمعي ــور الس تده

وصفها من خالل األرقام يف الجدول� 23 و24 أدناه.

تكلفة النزاعات: األزمات اإلنسانية
ــة  ــف الكارث ــح تكالي ــىل توضي ــي ع ــا يكف ì ــادرة ــÇ ق ــردة غ ــام املج األرق

اإلنســانية التــي تســببت بهــا النزاعــات يف املنطقــة. إال أن بعــض تكاليــف 

جدول 23

الوفيات الناجمة عن املعارك والوفيات الناجمة عن النزاع يف دول مختارة يف منطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا

اليمن

سوريا 

1.5العراق

0.2

2.3

0.0

0.1

2011–2003

-2011.2.15
2016.12.29

-2011.2.15
2017.3.13

2015 –2014

2016 –2011

460 000

15 371

465 000

10 000

26 467 السودان

ليبيا

50 527

2 527

6 634

169 602

12 412

الوفيات الناجمة عن النزاع كنسبة من عدد وفيات ناجمة عن النزاع*وفيات ناجمة عن املعارك
السكان عام 2010 (%)

2015–2003

2015–2011

2015–2011

2015–2011

2015–2010

األعواماألعوام

املصــدر: البنــك الــدويل، 2017d (الوفيــات الناجمــة عــن املعــارك). الوفيــات الناجمــة عــن النــزاع: Hagopian et al., 2013 (العــراق). املرصد الســوري لحقوق االنســان، 2017، ســوريا. AP, 2017 (اليمن). مــرشوع موقع النزاع املســلح وبيانات 

األحداث ACLED, 2017 (ليبيا والسودان). *تتضمن الوفيات الناجمة عن النزاع (إضافة إىل الوفيات الناتجة عن املعارك) الوفيات الناجمة عن األمراض واإلصابات والعنف خارج ميادين املعارك.
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الــدول عــىل ارتــكاب العنــف واحتوائــه ومنعــه والتعامــل مــع تبعاتــه، مــا 

ــة  ــا التغذي ــن بينه ــرى وم ــاالت أخ ــىل مج ــاق ع ــل لإلنف ــبة أق ــرتك نس ي

والرعايــة الصحيــة والتعليــم والخدمــات العامــة. كــ� أن هــذه الــدول هــي 

مــن بــ� األقــل ســالمة وأمانــاً يف العــا¾، حيــث تــأÿ يف املراتــب األخــÇة مــن 

ــÇة  ــي أو األخ ــن املجتمع ــالمة واألم ــالم للس ــاد والس ــد االقتص ــؤرش معه م

تقريباً من ب� 164 بلداً 11.

ــ�  ــن ب ــا¾ م ــة يف الع ــ� األوىل والثاني ــراق يف املرتبت ــوريا والع ــاءت س ج

ــج  ــ�يل النات ــن إج ــزء م ــف كج ــف العن ــىل تكالي ــاً ع ــê إنفاق ــدول األك ال

املحــيل لديهــا. ويســتنفد العنــف يف ســوريا 67 يف املائــة مــن إجــ�يل الناتــج 

املحــيل، بينــ� تقــل هــذه النســبة بشــكل طفيــف يف العــراق وتصــل إىل 58 

يف املائــة. وتحتــل ســوريا والعــراق واليمــن وليبيــا املراتــب األوىل مــن بــ� 

 ÿ10 يف املائــة مــن الــدول التــي تنفــق عــىل تكاليــف العنــف، بينــ� تــأ êأكــ

ــبة  ــ� نس ــط� ب ــ�ن وفلس ــلطنة ُع ــا وس ــودان وموريتاني ــعودية والس الس

ــد تكاليــف العنــف. وكانــت  ــة مــن دول العــا¾ التــي تتكب أكــê 20 يف املائ

ــ�ل  ــرشق األد� وش ــة ال ــط يف منطق ــس دول فق ــزاع يف خم ــف الن تكالي

أعــىل  وليبيــا)  الســودان،  اليمــن،  العــراق،  (ســوريا،  أفريقيــا يف 2016 

من إج�يل الناتج املحيل للنمسا.

اإلنفــاق عــىل العنــف يف دول منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا 

الخمــس التــي تشــهد نزعــاً يســاوي أكــê مــن إجــ�يل الناتــج املحــيل 

االقتصــاد  معهــد  ويرصــد  الحجــم.  متوســطة  ناميــة  لدولــة  الســنوي 

والســالم التكلفــة العامليــة للنزاعــات كل عــام منــذ 2007. وتعــّرف "تكاليــف 

العنــف" يف دول مــا عــىل أنهــا اإلنفــاق املتعلــق ب "احتواء ومعالجــة تأثÇات 

العنــف". وتشــمل هذه الحســابات 17 متغÇاً يف ثــالث مجموعات (الخدمات 

ــة  ــف املرتبط ــف، والتكالي ــع العن ــتهدف من ــي تس ــف الت ــة، والتكالي األمني

بالنزاعــات املســلحة، وتكاليــف العنــف بــ� األشــخاص) تعكــس التكاليــف 

املبــارشة وغــÇ املبــارشة. ويتــم حســاب الكلفــة اســتناداً إىل معامــل تعــادل 

القــدرة الرشائيــة للــدوالر لضــ�ن إمكانيــة مقارنــة التقديــرات بــ� الــدول. 

وهذا تقدير متحفظ لتكاليف النزاع.

ــ�ل  ــرشق األد� وش ــة ال ــإن منطق ــالم ف ــاد والس ــد االقتص ــب معه وبحس

أفريقيــا تتحمــل أكــرب عــبء مــن نفقــات العنــف يف العــا¾10. ويف دول 

املنطقــة الخمــس التي تشــهد نزاعــات أهلية، بلغت نســبة تكاليف العنف ما 

بــ� 21 إىل 67 يف املائــة مــن إجــ�يل الناتــج املحــيل الســنوي يف 2016. وهــذا 

يعنــي أنــه تــم إنفــاق 21 إىل 67 يف املائــة مــن إجــ�يل الناتــج املحــيل لهــذه 

املصدر: املفوضية الســامية لشــؤون الالجئ�، 2017. مالحظة: هذه األرقام هي ألعداد املهجرين املســجل� لدى املفوضية الســامية لشــؤون الالجئ�، وهي ال تتضمن الالجئ� واملهجرين داخلياً غÇ املســجل� لدى املفوضية، 

كــ� ال تتضمن املهاجرين الطوعي�.

جدول 24

املهجرين داخلياً يف دول مختارة يف منطقة الرشق األد� وش�ل أفريقيا، منتصف العام 2016
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مــؤرش الســالمة واألمــن املجتمعــي هــو معــدل مرجــح ملــؤرشات كل منهــا عــىل مقيــاس مــن 1 إىل 5. املــؤرش يتضمــن مــؤرشات 
11

مثــل عــدد الالجئــ� واملهجريــن داخليــاً كنســبة مــن الســكان، وعــدد القتــىل لــكل 100,000 نســمة، وتقديــرات نوعيــة ملســتوى 

اإلجــرام املتصــور يف املجتمــع، وعــدم االســتقرار الســيايس، ومســتوى الجرÍــة العنفيــة، واحتــ�الت حــدوث مظاهــرات عنيفــة 

وغÇها (معهد االقتصاد والسالم، 2017).

أنظــر الحاشــية رقــم 6. يف 2017 كانــت منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا هــي املنطقة األقل ســالماً يف العا¾ للعــام الخامس 
10

عــىل التــوايل. ومــن بــ� 163 بلــدا تــم اســتعراضها، حلــت ســوريا يف املرتبــة 163 والعــراق يف املرتبــة 161 واليمــن يف املرتبــة 159 

وليبيا يف املرتبة 157 والسودان يف املرتبة 155 عىل مؤرش للسالم العاملي ملعهد االقتصاد والسالم (معهد االقتصاد والسالم، 2017).

نظرة إقليميـــة عامـــة حول حالة األمن الغذائـي والتغذيـة 2017



كــ� تدهــورت الخدمــات الصحيــة بســبب النــزاع، وبشــكل حــاد يف اليمــن 

حيــث أســهم انهيــار أنظمــة امليــاه والنظافــة الصحيــة يف املــدن إىل انــدالع 

أزمــة صحــة عامــة ÷ثلــت يف انتشــار الكولــÇا وحمــى الضنــك والجــرب يف 

2016. ويف اليمــن فــإن ضــ�ن توفــر ميــاه الــرشب اآلمنــة هــو مــن أهــم 

أولويــات املهجريــن داخليــاً واملجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا. أمــا أنظمــة 

امليــاه التــي ÷ــر عــرب األنابيــب فقــد كانــت أحســن حــاالً يف ســوريا، ولكــن 

ما يصل إىل 48 يف املائة من املشــارك� يف اســتطالع جرى يف 2016 حول وضع 

"امليــاه واإلصحــاح والنظافــة الشــخصية" قالــوا إنهــم يحصلــون عــىل غالبيــة 

ــاء  ــإن امل ــك ف ــة إىل ذل ــن مصــادر أخــرى. وإضاف ــاء م ــن امل ــم م احتياجاته

يف   25 إىل   20 املــاء  يســتنفد  املناطــق  بعــض  ففــي  رخيصــاً،  ليــس 

املائــة مــن ميزانيــة العائلــة. ويف العــراق يحتــاج مــا يصــل إىل 20 يف املائــة 

ــاه واإلصحــاح والنظافــة الشــخصية"  مــن الســكان إىل دعــم لخدمــات "املي

 êــاه ومرافــق نظافــة شــخصية. واألشــخاص األكــ عــىل شــكل إمــدادات مي

حاجــة هــم الالجئــون واملهجــرون داخليــاً يف مخيــ�ت، والذيــن يعيشــون 

ــق  ــون يف مناط ــن يعيش ــخاص الذي ــ�ت، واألش ــذه املخي ــن ه ــرب م بالق

تســيطر عليهــا ج�عــات مســلحة واألشــخاص يف مناطــق النــزاع. وبحســب 

 ،2016 يونيو/حزيــران  يف  جــرى  قطاعــات  لعــدة  االحتياجــات  تقييــم 

ــىل  ــم ع ــاض قدرته ــن انخف ــوا ع ــا أبلغ ــكان ليبي ــن س ــة م ــإن 54 يف املائ ف

الحصــول عــىل إمــدادات املــاء النظيــف. ونحــو نصــف الق�مــة يف بالدهــم 

ــم  ــوارع أو يت ــرتك يف الش ــب، أو ت ــÇ مناس ــكل غ ــا بش ــص منه ــم التخل يت

عــن  الســكان  مــن  املائــة  يف   63 أبلــغ  ليبيــا  رشق  ويف  حرقهــا. 

 HCPT, ،ليبيا HCPT, 2016 ،العراق HCPT, 2016) تعطل أنظمة املجاري

2017 سوريا، HCPT, 2017 اليمن).

التــي توضــح أعــداد الوفيــات املرتبطــة بالعنــف، وعــدد  إن األرقــام 

املهجريــن وتكاليــف العنــف تصــف سلســلة مــن األزمــات اإلنســانية التــي 

ــد  ــة، وتزاي ــات الحكومي ــة والخدم ــة الفعلي ــة التحتي ــور البني ــم بتده تتس

عــىل  واالعتــ�د  الغــذا�  األمــن  وانعــدام  األمــراض،  وانتشــار  الفقــر 

ــدول  ــانية لل ــات اإلنس ــرات االحتياج ــÇ تقدي ــانية. وتش ــاعدات اإلنس املس

الخمس التي تشــهد نزاعاً أهلية إىل أن 70 إىل 80 يف املائة من ســكان ســوريا 

ــبة يف  ــذه النس ــغ ه ــ� تبل ــانية، بين ــاعدات إنس ــون إىل مس ــن يحتاج واليم

العراق وليبيا والسودان 31 و20 و12 يف املائة من السكان عىل التوايل. 

ويحتــاج نصــف عــدد ســكان ســوريا واليمــن بالكامــل إىل مســاعدات 

غذائيــة، بينــ� تبلــغ هــذه األرقــام يف العــراق وليبيــا والســودان 9 و6 و9 يف 

 HCPT, ،العراق HCPT, 2016 ،السودان HCPT, 2016) املائة عىل التوايل

2016 ليبيــا، HCPT, 2017 ســوريا، HCPT, 2017 اليمــن). وقــد أدى 

انتشــار الفقــر وتلــوث امليــاه بســبب املخلفــات البرشيــة بعــد تدمــÇ البنيــة 

ــم القضــاء  ــد ت ــة كان ق ــراض معدي ــودة أم ــف، إىل ع ــة بســبب العن التحتي

يف  ســوريا  اىل  األطفــال  شــلل  مــرض  عــاد  وقــد  الســابق.  يف  عليهــا 

ذلــك  منــذ  حالــة   30 عــن  اإلبــالغ  وتــم   ،2013 األول  أكتوبر/ترشيــن 

الوقــت (منظمــة الصحــة العامليــة، 2017c). ويف 28 أغســطس/آب 2017 تــم 

منــذ اليمــن  يف  بالكولــÇا  باإلصابــة  اشــتباه  حالــة   580,827 تســجيل 

27 أبريل/نيســان 2017، فيــ� تم تســجيل 2,028 حالة وفــاة (منظمة الصحة 

.(2017d ،العاملية

تدهــور  إىل  للحــرب  الضخمــة  والتكاليــف  الفعــيل   Çالتدمــ أدى  فقــد 

الخدمــات العامــة يف دول النزاع بشــكل كبــÇ خاصة نظامــي التعليم والصحة 

اللذيــن يعتــربان ركيزتــ� هامت� للتطــور البرشي. ففي ســوريا فإن نحو ثلث 

األطفال يف عمر الدراســة (1.75 مليون) ال يذهبون إىل املدرســة، ك� أن ثلث 

املــدارس تــرضرت أو دمــرت أو تســتخدم كمالجــئ ج�عيــة. أمــا يف اليمــن 

فيبلــغ عــدد األطفــال الذيــن ال يذهبــون إىل املدرســة مليــو¯ طفــل، 

أي نحو 27 يف املائة يف عمر الدراســة. ك� تراجع نظام الرعاية الصحية بنفس 

الشكل يف جميع الدول املتأثرة بالنزاع يف أزمات املنطقة. 
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القســم الثالث – تكلفة النزاعات وبناء الســالم يف منطقة الرشق األد� وشــ�ل أفريقيا



إن مقاربــة تقديــم املســاعدات التــي تركــز عــىل الصمــود تــدرك أن األزمــات 

يف اليمــن والســودان وليبيــا وســوريا والعــراق ليســت فقــط أزمــات إنســانية 

ــة  ــات التنموي ــة، وأن االحتياج ــات تنموي ــك أزم ــي كذل ــل ه ــية، ب وسياس

للســكان يجــب معالجتهــا يف نفــس الوقــت الــذي تُعالــج فيــه االحتياجــات 

ــن  ــا¯ إذا ¾ تك ــيايس واإلنس ــن الس ــىل الصعيدي ــات ع ــرى. إن النجاح األخ

مقرتنــة بتحســينات ملموســة يف خدمــات الدولــة وســبل العيــش، قــد تخلــق 

ثغــرة خطــÇة Íكــن مــن خاللهــا أن يــؤدي نقــص األمــن والخدمــات 

ــذي  ــا يغ ìــعبي ر ــتياء ش ــية إىل اس ــروف املعيش ــور الظ ــة وتده االجت�عي

انــدالع مزيــد مــن العنــف. وقــد دفــع إدراك حكومــة اليمــن للمخاطــر التــي 

يخلقهــا غيــاب التقــدم يف الخدمــات الحكوميــة وســبل العيــش إىل التوصــل 

ــة يف  ــا للتنمي ــن ورشكائه ــ� اليم ــة ب ــاءلة املتبادل ــبة واملس ــار املحاس إىل إط

مؤ÷ــر املانحــ� الــذي عقــد يف ســبتمرب/أيلول 2012. ودعا اإلطــار إىل االهت�م 

امليزانيــة  و÷ويــل  الدولــة  خدمــات  قــدرات  وبنــاء  التنميــة  بأهــداف 

النقديــة  الرعايــة االجت�عيــة، وتقديــم مــرشوط للحــواالت  لصنــدوق 

وتحســ� بيئــة العمــل. ويهــدف اإلطــار إىل املســاهمة يف تحقيــق األهــداف 

الشــاملة التــي حددتهــا الحكومــة اليمنيــة الســتعادة األمــن الســيايس 

واالستقرار االقتصادي وتعزيز بناء الدولة. 

ــة  ــات الطويل ــود يف النزاع ــىل الصم ــز ع ــي ترتك ــاعدات الت ــة املس إن مقارب

ــن  ــزًء م ــح ج ــب ان يصب ــالم" يج ــة الس ــالم أو "إدام ــاء الس ــأن بن ــر ب تق

املســاعدات يف جميــع مراحــل النــزاع. وطبقــا لتقريــر حالــة االمــن الغــذا� 

بــأن  االدراك  ازداد  فقــد   ،(2017c،الفــاو)  2017 العــا¾  يف  والتغذيــة 

ــل يجــب أن  ــزاع، ب ــد الن ــم فقــط بع ــة الســالم يجــب أن ال تت ــود إدام جه

تكــون أولويــة للمســاعدات يف الــدول قبــل وخــالل وبعــد النــزاع. وهنــاك 

ــبل  ــم س ــا دع ــن خالله ــاعد م ــن أن يس ــي Íك ــات الت ــن املقارب ــد م العدي

ــات  ــة النزاع ــود يف مواجه ــاء الصم ــة يف بن ــذاء والتغذي ــن الغ ــش وأم العي

ويســهم يف إدامــة الســالم قبــل وخــالل وبعــد النــزاع. وتعتمــد هــذه الطــرق 

عــىل أربــع ركائــز رئيســية لبنــاء الصمــود وإعــادة اإلعــ�ر إلدامــة الســالم 

ــادة) االنخــراط يف األنشــطة  ــش لتشــجيع (إع ــم ســبل العي وهــي: (1) دع

ــاء الت�ســك  ــات تعتمــد عــىل املجتمــع لبن ــة املنتجــة، (2) مقارب االقتصادي

االجت�عــي والثقــة، (3) بنــاء القــدرات املؤسســاتية لتحســ� الحوكمــة و(4) 

ــادة  ــاظ عــىل الســالم واالســتقرار وإع ــة للحف ــات الهيكلي التصــدي للتحدي

اإلع�ر.

لألمــن  الصمــود  عــىل  القــدرة  بنــاء 
الغــذا² يف الــدول التــي تشــهد نزاعــات

إطار عمل الفاو للصمود

Íكــن أن تــؤدي تكاليــف النــزاع إىل خلــق ظــروف تطيــل مــن أمــد النــزاع. 

فالــدول التــي ترتفــع فيهــا النفقــات عــىل النــزاع تشــهد مســتوى أد� مــن 

الســالمة واألمــن املجتمعــي، ومســتويات أقــل مــن الثقــة ومســتويات أعــىل 

مــن الهجــرة الخارجيــة ومــن هشاشــة الدولــة. ولهــذه األســباب فــإن 

ظــروف مــا بعــد الحــرب تتســم غالبــاً بالهشاشــة الشــديدة، كــ� أن 

ــزاع  ــول يف ن ــود إىل الدخ ــاً تع ــهد نزاع ــي تش ــدول الت ــن ال ــة م 40 يف املائ

خــالل عــرش ســنوات (الفــاو، 2017c). ويتطلــب وقــف دائــرة تكــرر النــزاع 

وهشاشــة الدولــة وانخفــاض مســتوى الثقــة يف املجتمــع، مقاربــة لتقديــم 

مساعدات إåائية ترتكز عىل الصمود.

تعّرف الفاو الصمود بأنه
القــدرة عــىل منــع الكــوارث واألزمــات وتوقعهــا وامتصاصهــا واســتيعابها أو 

ــمل  ــتدامة. ويش ــة ومس ــة فعال ــب وبطريق ــت املناس ــا يف الوق ــايف منه التع

ذلــك ح�يــة واســتعادة وتحســ� أنظمــة األغذيــة والزراعــة املهــددة والتــي 

تؤثــر عــىل األمــن الغــذا� والتغذيــة، والزراعــة و/أو ســالمة الغذاء/الصحــة 

العامة (الفاو، 2014). 

وÍكــن أن تســاهم عــدة عوامــل رئيســية يف بنــاء الصمــود لألمــن الغــذا� 

واملجتمعــات  األرس  عــىل  والضغــوط  الصدمــات  تأثــÇات  وتخفيــف 

واملؤسسات املحلية (الفاو):

•   الدخل والحصول عىل الغذاء.

•   األصول مثل األرايض واملاشية.

•   شبكات السالمة االجت�عية مثل املساعدات الغذائية واألمن

االجت�عي.

•   الحصول إىل خدمات أساسية مثل املياه والرعاية الصحية والكهرباء،

وغÇها.

•   قدرات األرس عىل التأقلم واملرتبطة بالتعليم وتنوع مصادر الدخل.

•   استقرار جميع هذه العوامل مع مرور الوقت.
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عزيــز ســبل عیــش أصحــاب الحیــازات الصغــ�ة مــن خــالل التدريــب عــىل 

املنتجات ذات القیمة العالیة

مــن بــ� املقاربــات التــي تنفذهــا الفــاو تحســ� سلســلة القيمــة. فالزيــادة 

ــر يف  ــن الفق ــاً للخــروج م ــاً كافي ــاج الزراعــي وحــده ليســت طريق يف اإلنت

ــادة تدهــور املــوارد الطبيعيــة. والرتكيــز عــىل أنشــطة  ســياق العوملــة وزي

مــا بعــد الحصــاد، واملنتجــات املتميــزة ذات القيمــة املضافــة، وزيــادة فــرص 

وصــول منتجــات ذوي الدخــل املنخفــض إىل أســواق الســلع األساســية هــي 

ــازات  ــاب الحی ــة أصح ــبل معيش ــ� س ــم تحس ــدف إىل دع ــرتاتيجية ته اس

ــط�،  ــم. ويف فلس ــع أراضيه ــم قط ــر حج ــن صغ ــم م ــىل الرغ ــÇة، ع الصغ

Íكــن أن تكــون تنميــة سالســل القيمــة الزراعيــة مصــدراً للنمــو االقتصــادي 

والقــدرة عــىل الصمــود مــن خــالل تحســ� الدخــل وإنتاجيــة العمــل عــىل 

نحــو مســتدام يف األعــ�ل الزراعيــة. ويجــري تطويــر وتنفيــذ أنشــطة 

الصغــÇة  الحیــازات  أصحــاب  املزارعــ�  قــدرات  لتطويــر  تجريبيــة 

الســوق،  نحــو  املوجهــة  املحاصيــل  تنويــع  عــىل  املنتجــ�  ومنظــ�ت 

واســتخدام تكنولوجيــات اإلنتــاج الحديثــة، وتحســ� أنشــطة مــا بعــد 

الحصــاد والقيمــة املضافــة، وتطبيــق معايــÇ الجــودة والســالمة، والوصــول 

إىل األسواق املحلية وأسواق التصدير.

إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة املجتمعيــة املتــرضرة مــن الحــرب مــن خــالل 

النقد مقابل العمل للفئات الضعيفة من السكان

ــ�  ــن إىل تحس ــراق واليم ــد يف الع ــىل النق ــة ع ïــاو القا ــالت الف أدت تدخ

البنيــة التحتيــة املتصلــة بالزراعــة واألصــول اإلنتاجيــة املجتمعيــة مــن خــالل 

توفــÇ النقــد مقابــل العمــل املتعلــق بتنظيــف قنــوات الــري وإصــالح 

البســات�، كــ� أدت إىل توليــد الدخــل للفئــات األكــê ضعفــا املتــرضرة مــن 

النــزاع. ففــي العــراق، عــىل ســبيل املثــال، تســاعد الفــاو األرس يف محافظــات 

صــالح الديــن وكركــوك ونينــوى التــي حــررت مؤخــراً، مــن خــالل برنامــج 

النقــد مقابــل العمــل. ويوفــر الربنامــج فــرص عمــل مؤقتــة للنســاء 

الزراعيــة  الهيــاكل األساســية  والرجــال والشــباب الضعفــاء يف إصــالح 

املتــرضرة مثــل مســتجمعات امليــاه وقنــوات الــري وســدود األنهــار. ويعــزز 

ذلــك القــدرة عــىل الصمــود مــن خــالل االســتجابة بشــكل متزامــن لعــدة 

احتياجــات وهــي تحســ� فــرص الحصــول عــىل الدخــل، وتقليــل االعتــ�د 

عــىل املســاعدات الغذائيــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة واألصــول االجت�عيــة 

وتنويع الدخل الريفي.

يف  االنخــراط  (إعــادة)  لتشــجيع  العيــش  ســبل  دعــم 

األنشطة االقتصادية املنتجة

تدعــم الفــاو يف اليمــن وســوريا والعــراق والســودان واألردن ولبنــان 

مجموعــة واســعة مــن األنشــطة االقتصاديــة املنتجــة التــي تهــدف إىل زيــادة 

دخــل وأصــول الج�عــات الضعيفــة املتأثــرة بالنزاعــات، ويف الوقــت ذاتــه 

تسهم يف تحس� أمن الغذاء والتغذية. 

تيســ� االندمــاج االجت�عــي واالقتصــادي للمهجريــن داخليــا والالجئــ� يف 

العراق والسودان واألردن ولبنان

تدعــم الفــاو يف محافظتــي دهــوك وإربيــل العراقيتــ� األشــخاص املهجريــن 

داخليــاً واألرس املســتضيفة الضعيفــة ملســاعدتها عــىل تحســ� ســبل العيــش 

والتغذيــة واألمــن الغــذا� مــن خــالل إنتــاج الخــرضوات باســتخدام البيــوت 

البالســتيكية، وتربيــة الدواجــن يف املنــازل، والتصنيــع واإلنتــاج املنــزيل 

وإنتــاج العســل. ويركــز هــذا املــرشوع بشــكل قــوي عــىل إرشاك النســاء يف 

ــة املنتجــة. ويف الجــزء الرشقــي مــن الســودان، تدعــم  األنشــطة االقتصادي

ــالل  ــن خ ــة م ــات املضيف ــا واملجتمع ــا وإثيوبي ــن اريرتي ــ� م ــاو الالجئ الف

ــية. ويف  ــم� املاش ــالف وتس ــان واألع ــات األلب ــة منتج ــل قيم ــز سالس تعزي

ــات املســتضيفة يف  ــاً واملجتمع ــن داخلي ــع املهجري ــاو م ــل الف ــور تعم دارف

ــن  ــنة. ويف اليم ــذور محّس ــاج ب ــتخدمة يف إنت ــاه املس ــاد املي ــاريع حص مش

تدعــم الفــاو تربيــة النحــل وسالســل قيمــة األلبــان لتحســ� ســبل العيــش 

بــ� املجتمعــات املتأثــرة بالنزاعــات، فيــ� تضيــف القيمــة للزراعــة. أمــا يف 

األردن ولبنــان فــإن الفــاو تعمــل عــىل تحســ� ســبل كســب العيــش واألمــن 

ــن  ــ� م ــتضيف الالجئ ــي تس ــة الت ــة الضعيف ــات الزراعي ــذا� للمجتمع الغ

ســوريا. ومــن خــالل دعــم هــؤالء الالجئــ� واملجتمعــات التــي يندمجــون 

فيهــا، تأمــل الفــاو يف تســهيل الشــمول االجت�عــي واالقتصــادي والت�ســك 

لالجئــ�  املســتضيفت�  الدولتــ�  هاتــ�  يف  الســكان  بــ�  االجت�عــي 

واملتأثرت� باألزمة يف سوريا.

©كــ� األرس املتأثــرة بالحــرب والتــي تقودهــا نســاء مــن خــالل التجهيــز 

الزراعي والتدريب عىل التسويق

أدى النــزاع املســتمر يف ســوريا إىل زيــادة يف عــدد األرس التــي تقودهــا نســاء 

نظــراً ألن أعــداداً متزايــدة مــن الرجــال ســقطوا قتــىل أو جرحــى أو أرسوا 

تــويل  إىل  النســاء  اضطــرت  الرجــال  غيــاب  ويف  مقاتلــ�.  أصبحــوا  أو 

مســؤوليات إضافيــة وأعبــاء أثقــل تتعلــق بالعمــل. وملســاعدة النســاء 

ــة ألرسهــن وفــرت  ــات عــىل دعــم أرسهــن وتحســ� وضــع التغذي الريفي

لهــن الفــاو بنــاء قــدرات للزراعــة املنزليــة املتكاملــة إضافــة إىل مدخــالت 

إنتاجيــة رئيســية. ويركــز التدريــب عــىل التجهيــز الزراعــي وتســويق 

ــاء القــدرة عــىل  ــة. والهــدف هــو بن املنتجــات والزراعــة الحساســة للتغذي

الصمــود وتعزيــز أمــن الغــذاء والتغذيــة عــرب دعــم و÷كــ� النســاء 

املترضرات من األزمة السورية.
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القســم الثالث – تكلفة النزاعات وبناء الســالم يف منطقة الرشق األد� وشــ�ل أفريقيا



بناء السالم من خالل جمعيات مستخدمي املياه يف اليمن

رìــا يكــون احتــ�ل نشــوب نــزاع عــىل امليــاه قــد وصــل إىل أعــىل مراحــل 

للغايــة،  محــدودة  امليــاه  إمــدادات  حيــث  األد�  الــرشق  يف  الخطــر 

والتوتــرات السياســية مرتفعــة تقليديــاً، واملــاء هــو أحــد القضايــا التــي قــد 

تقســم البلــدان وتجعــل التعــاون بينهــا صعبــاً. بالنســبة للكثــÇ مــن اليمنيــ� 

تشــكل النزاعــات عــىل املــوارد الطبيعيــة حقيقــة مزمنــة ومرهقــة. ويعتــرب 

اليمــن ظاهــرة منتــرشة  العنــف االجت�عــي عــىل األرايض وامليــاه يف 

ومســتمرة تــؤدي إىل مقتــل اآلالف كل عــام وتعرقــل التنميــة االجت�عيــة 

ــن  ــد يف اليم ــيايس املتصاع ــف الس ــ� أن العن ــدة. ويف ح ــة بش واالقتصادي

يســتحوذ برسعــة عــىل االهتــ�م الــدويل، فــإن العنــف االجت�عــي الخبيــث 

املرتبــط بــاألرايض وامليــاه يهــدد ìزيــد مــن إضعــاف الت�ســك املجتمعــي 

وتقويــض االســتقرار. وعــىل الصعيــد الوطنــي، تثــÇ املظــا¾ الج�عيــة 

املتعلقة باألرايض االستياء يف الجنوب وتغذي الدعوات إىل االنفصال.

رغــم أن بيانــات الوفيــات محــدودة للغايــة، إال أن تقريــراً لــوزارة الداخليــة 

قــّدر مؤخــراً وقــوع نحــو 4,000 وفــاة ناتجــة عــن العنــف ســنوياً بســبب 

النزاعــات املتصلــة بامليــاه واألرايض. وتضــاف هــذه الوفيــات إىل نحــو 1,000 

جرÍــة قتــل تــم اإلبــالغ عنهــا. ويف أماكــن أخــرى، وصــف أخصائيــو الحــد 

مــن النــزاع الذيــن يعملــون يف الصنــدوق االجت�عــي للتنميــة شــبه 

الحكومــي، منطقــة يف محافظــة صنعــاء تــؤدي فيهــا النزاعــات عــىل امليــاه 

واألرايض إىل مقتــل شــخص� بســبب العنــف املســلح أســبوعياً، عــىل الرغــم 

مــن الجهــود املبذولــة للحــد مــن العنــف مــن خــالل التدريــب عــىل الحــد 

مــن النــزاع يف املنطقــة. وباإلضافــة إىل الوفيــات واملراضــة، تــؤدي النزاعــات 

ــدم  ــة - إىل ع ــادات ثأري ــن ع ــا م ــط به ــا يرتب ــىل األرايض - وم ــة ع العنيف

ــاء  ــÇ أو إلغ ــة وتأخ ــل القيّم ــÇ املحاصي ــة، وتدم ــتخدام األرايض املنتج اس

االســتث�رات الجديــدة. عــىل ســبيل املثــال، تســلط البحــوث املتعلقــة 

ــوق  ــا "الحق ــي أدت به ــة الت ــىل الطريق ــوء ع ــن الض ــ� يف اليم ــة ال بصناع

ــل وأدت إىل  ــتث�ر، ب ــن االس ــد م ــة األرض" إىل الح ــس قطع ــددة لنف املتع

تدمــÇ املــوارد مثــل قطــع األشــجار. وقــد تــؤدي نزاعــات امليــاه إىل عرقلــة 

ــاه  ــات األرايض واملي ــإن نزاع ــك، ف ــا. ولذل ــى قطعه ــاه أو حت ــدادات املي إم

هــي ظواهــر معقــدة تنطــوي عــىل عــادات قدÍــة، وتتأثــر بتغــÇات 

اجت�عيــة واقتصاديــة وسياســية واســعة النطــاق. ومــن بــ� الديناميكيــات 

ــىل  ــات ع ــد النزاع ــدالع أو تصاع ــ�الت ان ــىل احت ــر ع ــي تؤث الرئيســية الت

ــة،  ــة والنظــم العرفي ــ� الدول ــة" ب ــاه اتســاع "فجــوة الحوكم األرايض واملي

واملســؤولية الج�عيــة وقواعــد الثــأر، وانتشــار األســلحة الصغــÇة، ووجــود 

مصالح راسخة قوية.

املقاربــات القاÊــة عــىل املجتمــع لبنــاء الت�ســك االجت�عــي 

والثقة 

أثبتــت املقاربــات املجتمعيــة امليــرسة نجاحهــا عــىل وجــه الخصــوص عندمــا 

يتــم ÷كــ� أفــراد املجتمعــات املحليــة وجعلهــم مؤهلــ� ألداء دور قيــادي 

يف الربنامج.

بنــاء الثقــة املجتمعيــة للنســاء والشــباب ومجموعــات املزارعــ� يف ســوريا 

والسودان واليمن

ــاريع  ــدء مش ــباب يف ب ــاء والش ــات النس ــاو مجموع ــت الف ــوريا دعم يف س

صغــÇة وأعــ�ل تجاريــة، يف حــ� تســاعد املنظمــة يف الســودان مجموعــات 

املســاعدة الذاتيــة للنســاء واملقاتلــ� الســابق� واملرشديــن يف اكتســاب 

ــز  ــىل تعزي ــاو ع ــل الف ــن، تعم ــم. ويف اليم ــز دخله ــة لتعزي ــارات املهني امله

القــدرة عــىل الصمــود يف املناطــق الريفيــة مــن خــالل أنشــطة مشــرتكة عــىل 

مســتوى األرس واملجتمعــات املحليــة بهــدف تعزيــز سالســل قيمــة الحبــوب 

والــêوة الحيوانيــة. ويف هــذا الصــدد، دعمــت الفــاو إنشــاء 85 مجموعــة من 

ــي تعــزز دور املنتجــ� أنفســهم كمراكــز  ــ� الت ــ� القروي املنتجــ� الزراعي

ــات  ــة والخدم ــالت الزراعي ــادية واملدخ ــات اإلرش ــم الخدم ــيق لتقدي تنس

البيطرية. 

ــة بشــأن الحوكمــة  ــة الطوعي ــاء الســالم مــن خــالل الخطــوط التوجيهي بن

املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األس�ك والغابات يف السودان 

ــه يف  ــاظ علي ــالم والحف ــالل الس ــر رضوري إلح ــي أم ــك املجتمع إن الت�س

مناطــق النــزاع. وينطبــق ذلــك بشــكل خــاص عــىل مناطــق مثــل دارفــور يف 

ــاج  ــل اإلنت ــور إىل تكاف ــازة األرايض يف دارف ــتند حي ــاً، تس ــودان. تقليدي الس

بــ� الزراعــة واملجموعــات الرعويــة، وتقاســم إمكانيــة الوصــول إىل األرايض. 

ومــع مــرور الوقــت، أدت التغــÇات االجت�عيــة واالقتصاديــة إىل تحــول يف 

اســتخدام األرايض ومراقبتهــا إىل طرائــق أكــê اقصــاًء وتنافســية. وقــد وفّــر 

هــذا التوتــر خلفيــة قا÷ــة لألزمــة السياســية الراهنــة يف املنطقــة. ودعــ� 

لجهــود صنــع الســالم يف دارفــور، اســتحدثت الفــاو برامــج تدريبيــة 

لجمعيــات املجتمعــات املحليــة عــىل الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن 

الحوكمــة املســؤولة لحيــازة األرايض ومصايــد األســ�ك والغابــات، كخطــوة 

أوىل يف املســاعدة عــىل إعــادة بنــاء منصــات التفــاوض املجتمعيــة. وتســعى 

ــاء هيــاكل مفاوضــات ســلمية لحــل النزاعــات  الفــاو جاهــدة إىل إعــادة بن

عــىل األرايض مــن خــالل الحــوار بــ� املجتمعــات املحليــة، وكذلــك العمــل 

مــع املؤسســات الرســمية والحكوميــة لضــ�ن اإلدارة املســتدامة لــألرايض يف 

السودان.
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نظرة إقليميـــة عامـــة حول حالة األمن الغذائـي والتغذيـة 2017



البناء املؤسيس للقدرات لتحس� الحوكمة
 

رغــم عــدم توفــر بيانــات موثوقــة حــول عــدد املحرتفــ� والعــ�ل املهــرة 

الذيــن فــروا مــن الــدول التــي تشــهد نزاعــات، إال أن التقاريــر تشــÇ إىل أن 

ــ�. ويف  ــÇ الالجئ ــن غ ــن املهاجري ــÇاً م ــزءاً كب ــكل ج ــة تش ــذه املجموع ه

ــو  ــ� بنح ــÇ الالجئ ــن غ ــدد املهاجري ــدر ع ــال قُ ــبيل املث ــىل س ــوريا ع س

1.17 مليــون بنهايــة 2017 (SCPR, 2016). وقــد أدت هجــرة األدمغــة 

املهنيــة ونقــص املــوارد وانعــدام األمــن والتــرشذم وغــÇ ذلــك مــن القيــود، 

ــدرة املؤسســات العامــة ومنظــ�ت املنتجــ� وغÇهــم مــن  إىل إضعــاف ق

فئات املجتمع املد¯ العاملة يف القطاع الزراعي.

ــذا· املســتدامة يف  ــن الغ ــات األم ــن أجــل نظــم معلوم ــدرات م ــاء الق بن

اليمن

غالبــا مــا تكــون املعلومــات الالزمــة التخــاذ القــرارات املتعلقــة بتدخــالت 

املســاعدات اإلنســانية واملســائل املتعلقــة بالسياســة العامــة مــن بــ� أهــم 

ــوات  ــل القن ــؤدي إىل تعطي ــكان ي ــزوح الس ــزاع ون ــات. فالن ــا النزاع ضحاي

الدراســات  مثــل  الحكوميــة  املؤسســية  املعلومــات  لجمــع  العاديــة 

االســتقصائية لــألرس املعيشــية واألعــ�ل التجاريــة، والتســجيل اإلداري، 

الحكوميــة  املؤسســات  املعلومــات. ويــؤدي ضعــف وتــرشذم  وجمــع 

املركزيــة واإلقليميــة مــع محدوديــة القــدرة عــىل جمــع املعلومــات 

االســرتاتيجية، إىل تعقيــد الصعوبــات يف جمــع املعلومــات املوثوقــة يف 

الوقت املناسب من أجل التدخالت والسياسات املوجهة.

لتوجيــه تدخــالت  الالزمــة  للمعلومــات  املســتمرة  الحاجــة  وملعالجــة 

ــذا� يف  ــن الغ ــات األم ــام معلوم ــاو نظ ــأت الف ــرشكاء، أنش ــة وال الحكوم

اليمــن، والــذي يهــدف إىل تطويــر عمليــة جمــع معلــ�ت مســتدامة ووضــع 

نظــام تحليــيل ملســاعدة صانعــي السياســات يف الحكومــة والــوكاالت 

الرشيكــة عــىل جميــع املســتويات يف توجيــه املســاعدات ووضــع السياســات. 

ويشــمل هيــكل نظــام معلومــات األمــن الغــذا� يف اليمــن األمانــة الفنيــة 

ــات  ــة يف املحافظ ــيق المركزي ــدات تنس ــع وح ــذا� م ــن الغ ــة لألم الوطني

لجمع املعلومات وبناء القدرات عىل مستوى املحافظات.

ــامالً  ــاً ش ــاو نظام ــذا�، وضعــت الف ــن الغ ــات األم ــار نظــام معلوم ويف إط

لتحديــد وتقييــم قــدرة أصحــاب املصلحــة عــىل جمــع وتحليــل معلومــات 

ــاً  ــاً تدريبي ــج برنامج ــّور الربنام ــك ط ــد ذل ــة. وبع ــذا� والتغذي ــن الغ األم

ــن  ــات األم ــع بيان ــىل جم ــ� ع ــرشكاء الحكومي ــة لل ــدرة التقني ــز الق لتعزي

الغــذا� والتغذيــة وقياســها وتحليلهــا وتوصيلهــا. وعقــدت ورش عمــل 

تدريبية للمسائل املتعلقة باألمن الغذا�، والتحليل وكتابة التقارير.

ــه الســفارة  ــاو يف اليمــن، و÷ول ــذه الف ــذي تنف ــاء، ال مــرشوع حــوض صنع

الهولنديــة، يــرشك املجتمعــات وقادتهــا يف إدارة املــوارد املائيــة يف حــوض 

صنعــاء مــن خــالل إنشــاء 38 جمعيــة ملســتخدمي امليــاه. وبينــ� كان زعــ�ء 

ــه  ــاه، إال أن ــتخدمي املي ــات مس ــىل جمعي ــايض ع ــيطرون يف امل ــل يس القبائ

ــة  ــس الجمعي ــار أعضــاء مجل ــم اختي ــاء يت وìوجــب مــرشوع حــوض صنع

باالنتخــاب وفقــا ملعايــÇ محــددة. وشــكلت النســاء 30 يف املائــة مــن 

أعضــاء املجلــس املنتخبــ� واللــواÿ أمكــن ÷كينهــن ìوجــب رشط يف 

ــد  ــن. وق ــوكل إليه ــطة ت ــة أنش ــىل أي ــاً ع ــن خطي ــىل أن يوافق ــرشوع ع امل

أثبتــت مشــاركة املــرأة كصاحبــة مصلحــة أنهــا وســيلة فعالــة لبنــاء 

ــاه  ــلطة مي ــس س ــف رئي ــيل. ووص ــع املح ــاون يف املجتم ــرشاكات والتع ال

حوض صنعاء الذي يتوىل هذا املنصب منذ 30 عاماً مشاركة املرأة قائالً: 

"لقــد أحــدث املــرشوع ثــورة مجتمعيــة يف النظــرة تجــاه إدارة املــوارد 

الطبيعيــة. وألول مــرة يوجــد تغــÇ إيجــا| كبــÇ بــ� أصحــاب املصلحــة 

تجاه املحافظة عىل هذا املصدر الطبيعي".

ــتخدمي  ــخ ملس ــة املال ــس إدارة جمعي ــاء مجل ــن أعض ــاء م ــت النس وأرس

ــن مــن حــل  ــك يف ÷كنه ــاال غــÇ مســبوق يف حــل النزاعــات وذل ــاه مث املي

نــزاع حــول امليــاه بــ� القبائــل التــي تعيــش يف منطقتهــن. فقــد تســبب ســد 

بــ�  امليــاه  إىل  الوصــول  حــول   Çكبــ نــزاع  يف   2002 عــام  يف  ُشــيّد 

القبائــل التــي تعيــش يف املنطقــة. واشــتعل النــزاع عندمــا تــم اتهــام قبيلــة 

ــة  ــا املخصصــة، دون موافق ــن حصته ــد ع ــاه تزي ــن املي ــة م ــتهالك كمي باس

القبائــل األخــرى. وتصاعــد النــزاع إىل اشــتباكات مســلحة ســقط فيهــا 

العديــد مــن الضحايــا. ونتيجــة لذلــك، ووفقــا للنظــام القانــو¯ القبــيل، تــم 

إغــالق الســد و¾ يســمح ألي شــخص باســتخدام امليــاه، مــ� أدى إىل تبخــر 

املياه يف نهاية املطاف.

قدمــت عضــوات مجلــس إدارة جمعيــة املالــخ حلــوالً لهــذا النــزاع ألعضــاء 

مجلــس الجمعيــة اآلخريــن وزعــ�ء القبائــل. ودعــم مــرشوع حــوض 

صنعــاء بــ� الفــاو واليمــن عضــوات املجلــس ìنحهــن النقــد للعمــل لتنفيــذ 

اقرتاحهــن بإنشــاء آبــار ضحلــة يتــم وصلهــا بالســد مــن خــالل خــط أنابيــب. 

كــ� ال تكــون اآلبــار املحفــورة حديثــاً ملــكاً ألي مــن القبائــل ويتــم إعالنهــا 

ــق  ــا. وتتدف ــاء ìلكيته ــن االدع ــد م ــن أح ــى ال يتمك ــد حت ــن الس ــزءا م ج

ــار، ويف املقابــل  ــة إىل هــذه اآلب ــاه مــن الســد اآلن عــن طريــق الجاذبي املي

ــتخدمة  ــة املس ــار العميق ــة اآلب ــد تعبئ ــة تعي ــار الضحل ــاه يف اآلب ــإن املي ف

للزراعــة يف املنطقــة. وقــد تــم توثيــق هــذه االتفاقيــة وتــم إصــدار مرســوم 

قبــيل Íنــي إلنفــاذه. ويوجــد حــوايل 12 مــن هــذه الســدود حاليــاً يف حــوض 

ــا  ــة م ــة يف منطق ــة املطبق ــرار الطريق ــاو تك ــرتح الف ــده. وتق ــاء وح صنع

لتجنب حدوث نزاع يف مناطق أخرى.
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لبنــاء  والتشــاور االســتباقي مــع أصحــاب املصلحــة، عنــارص أساســية 

مؤسســات مســتدامة أثنــاء عمليــة إعــادة البنــاء. ولذلــك فــإن عمــل الفــاو 

املتعلــق بجمعيــات مســتخدمي امليــاه يف اليمــن، وتقييــم الــرضر الزراعــي يف 

ــة  ــات الطويل ــادئ إدامــة الســالم مــع التصــدي للتحدي ســوريا، يؤســس ملب

األجل يف املنطقة.

إعــادة بنــاء إدارة امليــاه يف املنطقــة مــن أجــل اســتخدام امليــاه بشــكل أكــ« 

استدامة

أشــارت الدراســة الســنوية التــي أجراهــا املنتــدى االقتصــادي العاملــي لعــام 

2016 حــول املخاطــر العاملــي املحتملة إىل أزمــة املياه باعتبارهــا الخطر الذي 

 .(Sado� et al., 2017) أعىل درجات القلق خالل السنوات العرش املقبلة Çيث

ويف دول النــزاع، ســاهم العنــف جنبــاً إىل جنــب مــع هشاشــة الدولــة 

وضعــف املؤسســات يف تدهــور حــاد يف خدمــات امليــاه. وأدى النــزاع 

املــوارد  وتقلــص  للميــاه،  التحتيــة  بالبنيــة  أرضار  إلحــاق  إىل  املســلح 

املخصصــة ملرافــق امليــاه التــي تعــا¯ مــن نقــص التمويــل وســوء األداء، مــ� 

ــة وخدمــات  ــاه الــرشب املأمون أدى إىل انخفــاض فــرص الحصــول عــىل مي

  .(2017c ،منظمة الصحة العاملية) الرصف الصحي

وبالنســبة لكثــÇ مــن بلــدان املنطقــة، تتجــاوز الســحوبات الســنوية للميــاه 

العذبــة مجمــوع مــوارد امليــاه املتجــددة. وتشــÇ آخــر األرقــام املتوفــرة إىل 

واإلمــارات  والســعودية  وليبيــا  وقطــر  والبحريــن  واليمــن  مــرص  أن 

ــن  ــ� Íك ــê م ــام أك ــة كل ع ــاه الجوفي ــن املي ــاً م ــحب حالي ــت تس والكوي

تجديــده عــىل نحــو مســتدام (الفــاو، 2017a). وبالنســبة لجميع بلــدان إقليم 

الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا تقريبــاً، فــإن تغــÇّ املنــاخ يســبب ارتفاعــاً يف 

ــر يف  ــاه البح ــالً ملي ــراً، وتداخ ــê توات ــر أك ــات ح ــرارة، وموج ــات الح درج

ــر  ــاه البح ــوب مي ــاع منس ــع ارتف ــاحلية، م ــة الس ــاه الجوفي ــات املي طبق

ــÇة  ــادة وت ــل زي ــة، مث ــة متطرف ــر مناخي ــل، وظواه ــار أق ــول أمط وهط

وشدة موجات الجفاف والفيضانات.

ــد  ــة التصــدي للعدي ــاء الســالم واالســتقرار يف املنطق ــادة بن وســيتطلب إع

ــالح  ــة لإلص ــة قوي ــاك حاج ــاه. وهن ــدرة املي ــة بن ــات املتعلق ــن التحدي م

املؤســيس يف املنطقــة لتحســ� كفــاءة ومســاءلة إدارة امليــاه، وتعزيــز 

ــل  ــات شــاملة وتشــاركية (مث ــ�د مقارب ــاه، واعت ــم املي ــدرة عــىل تنظي الق

ــة تخطيــط االســتث�ر. ومــن  ــاه) وتحســ� عملي ــات مســتخدمي املي جمعي

الخطوات املهمة اعت�د إدارة حوض النهر املتكامل، وإنشــاء مؤسســات فعالة 

وشــفافة لتخصيــص امليــاه بــ� القطاعــات، مــع مراعــاة التأثــÇات التوزيعيــة 

االجت�عيــة  الفئــات  مختلــف  عــىل  املخصصــات  عــىل  ترتتــب  التــي 

واالقتصادية.

ــدى  ــؤولية ل ــعور باملس ــجيع الش ــاً يف تش ــÇاً ملحوظ ــام تأث ــدث النظ وأح

ــج  ــّدم الربنام ــج. وق ــج الربنام ــاطات ونتائ ــاه نش ــ� تج ــ� الحكومي املوظف

ــرة التســويق يف وزارة  ــرة االحصــاءات ودائ ــاً ومؤسســياً إىل دائ دعــ�ً تقني

الزراعــة لجمــع البيانــات الزراعيــة املوســمية وتحليلهــا واإلبــالغ عنهــا 

ــم إىل  ــدم الدع ــ� ق ــة. ك ــذا� والتغذي ــن الغ ــل األم ــتخدامها يف تحلي الس

الجهــاز املركــزي لإلحصــاء لجمــع البيانــات املتعلقــة بأســعار الســلع 

ــتهالكية،  ــلع االس ــعر الس ــؤرش س ــم مل ــهري املنتظ ــدار الش ــية لإلص األساس

والنــرشات األســبوعية عــن أســعار الســوق، واملعلومــات الدوريــة املحّدثــة 

ــىل  ــذه ع ــات ه ــكال املعلوم ــع أش ــتخدم جمي ــذا�. وتس ــن الغ ــن األم ع

نطاق واسع من قبل الحكومة والوكاالت الرشيكة.

ــ�ً يف  ــن دوراً مه ــذا� يف اليم ــن الغ ــات األم ــام معلوم ــج نظ ــب برنام ولع

ــن،  ــذا� يف اليم ــن الغ ــل األم ــل ملراح ــف املتكام ــج التصني ــق برنام تطبي

التدريــب عــىل بنــاء القــدرات، ويــّرس التحليــل  والــذي شــمل أيضــاً 

والتدريــب عــىل منتجــات االتصــال. ويوفــر هــذا التصنيــف مجموعــة مــن 

ــف  ــل وتصني ــرتكة لتحلي ــة مش ــكل لغ ــدة تش ــراءات املوح األدوات واإلج

شــدة وحجــم انعــدام األمــن الغــذا� وســوء التغذيــة. وقــد كان لهــذا 

التصنيــف دور فعــال يف توفــÇ املعلومــات للعمــل اإلنســا¯ وجمــع األمــوال 

يف اليمن.

وتدعــم الفــاو نظــام معلومــات األمــن الغــذا� يف اليمــن والســودان كذلــك 

عــىل املســتوى شــبه اإلقليمــي مــع الرتكيــز عــىل البلــدان املتأثــرة باألزمــة 

الســورية (ســوريا، العــراق، ولبنــان واألردن). وتوفــر منتجــات هــذه 

يف  بهــا  ويُسرتشــد  املبكــر،  اإلنــذار  لنظــم  هامــة  مدخــالت  املشــاريع 

التخطيــط واتخــاذ القــرارات املســتندة إىل األدلــة. وعــالوة عــىل ذلــك، تركــز 

ــات  ــية للهيئ ــدرات املؤسس ــاء الق ــىل بن ــاص ع ــكل خ ــاريع بش ــذه املش ه

الحكومية ذات الصلة والجهات الفاعلة يف املجتمع املد¯.

الســالم  عــىل  للحفــاظ  الهيكليــة  للتحديــات  التصــدي 

واالستقرار وإعادة اإلع�ر

امليــاه،  ýــة أســباب رئيســية لألزمــات يف املنطقــة مــن بينهــا نــدرة 

ــىل  ــÇ ع ــكل كب ــر بش ــن أن تؤث ــي Íك ــة الت ــÇات املناخي ــاف، والتغ والجف

آفــاق النمــو االقتصــادي، وتســهم يف أوقــات النــزاع يف تأجيــج دائــرة 

ــزاع  ــد الن ــا بع ــرتات م ــح ف ــتقرار. وتتي ــدم االس ــر وع ــن الفق ــة م مفرغ

الفــرص للبنــاء بشــكل أفضــل ومعالجــة عيــوب السياســة العامــة والحوكمــة 

التي أسهمت يف هشاشة األوضاع وعدم االستقرار.

إن إعــادة البنــاء بعــد النــزاع تطــرح صعوبــات كــ� تفتــح الفــرص ملواجهــة 

ــة األمــد يف املنطقــة. ومــن األمــور األساســية ملهمــة إعــادة  ــات طويل تحدي

ــة  ــكل الحوكم ــف. وتش ــكاس إىل العن ــر االنت ــن خط ــد م ــاء رضورة الح البن

الشــفافة، وتعزيــز االتفــاق االجت�عــي بــ� املؤسســات واملجتمعــات املحليــة
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وكشــف التقييــم عــن أن خســائر اإلنتــاج واألصــول والبنيــة التحتيــة التــي 

تــرضرت ودمــرت يف قطــاع الزراعــة بلغــت 16 مليــار دوالر أمريــ$، أي مــا 

ــوريا يف 2016.  ــيل لس ــج املح ــ�يل النات ــث إج ــن ثل ــل م ــل بقلي ــادل أق يع

أمــا يف يتعلــق بالقطاعــات الفرعيــة، فقــد ســجلت املحاصيــل أعــىل الخســائر 

(2.7 مليــار دوالر، ìــا فيهــا 2.4 مليــار يف املحاصيــل املعمــرة) تليهــا الــêوة 

الحيوانية (5.5 مليار دوالر أمري$) والبنية التحتية واألصول (3.2 مليار دوالر 

أمريــ$) ومصائــد األســ�ك (80 مليــون دوالر أمريــ$). وقــّدر التقييــم أيضا 

أن مــا بــ� 11 و17 مليــار دوالر أمريــ$ ســيكون مطلوبا لبــدء عملية إنعاش 

قطاع الزراعة.

ورغــم أن األزمــة ¾ تنتــه، فــإن ظــروف االســتث�ر يف إنعــاش القطــاع 

متوفــرة حاليــاً يف العديــد مــن مناطــق البــالد. ولذلــك، يعتــزم برنامــج الفــاو 

يف ســوريا تلبيــة احتياجــات الطــوارئ األكــê الحاحــاً عــىل املــدى القصــÇ ويف 

الوقــت ذاتــه االســهام يف جهــود بنــاء الصمــود عــىل املــدى املتوســط 

واالنعــاش املبكــر، إضافــة إىل التغــÇات التحويليــة الطويلــة األجــل يف 

ــة  ــتندة إىل األدل ــالت املس ــىل التدخ ــج ع ــز الربنام ــي. ويرك ــاع الزراع القط

ــذ يف  ــع األخ ــات م ــي النزاع ــة تراع ــا بطريق ــا وتنفيذه ــم تصميمه ــي ت الت

ــاخ  ــÇ املن ــك تغ ــا يف ذل ì ،ــة ــة الحرج ــات الهيكلي ــل التحدي ــار الكام االعتب

املــوارد  املتعلقــة ìواطــن ضعــف  األخــرى  والعنــارص  امليــاه  ونــدرة 

الطبيعية (املربع 5).

وإدارة حــوض النهــر املتكامــل هــي إدارة وتطويــر امليــاه واألرايض واملــوارد 

ــد  ــم الفوائ ــ� لتعظي ــر مع ــوض نه ــل ح ــات داخ ــرب القطاع ــة ع ذات الصل

املســتمدة مــن مــوارد امليــاه مــع الحفــاظ عــىل النظــم اإليكولوجيــة. ومــن 

ــر أن  ــج حــوض النه ــة تســتخدم نه ــة قوي ــر مؤسســات توزيعي شــأن تطوي

ــا  ــي تخدمه ــات الت ــات واملجتمع ــ� املؤسس ــي ب ــاق االجت�ع ــزز االتف يع

ìعالجة أوجه اإلجحاف التي تديم تصورات اإلقصاء والتهميش.

وســيتطلب إعــادة بنــاء نظــام مســتدام الســتخدام امليــاه االهتــ�م بحوكمــة 

امليــاه الجوفيــة مــن خــالل تدابــÇ مــن قبيــل تكييــف حوافــز امليــاه لصالــح 

ــاه  ــوارد املي ــة يف إدارة م ــاه، والالمركزي ــؤ للمي ــتخدام الكف ــظ واالس الحف

ــع  ــة لوض ــاه الجوفي ــوارد املي ــد م ــم ورص ــىل تقيي ــب ع ــة، والتدري الجوفي

أســاس لحوكمــة التنظيــم الــذاÿ للمجتمــع. وÍكــن أن تكــون هــذه 

ــات،  ــرة بالنزاع ــة واملتأث ــاع الهش ــة يف األوض ــة خاص ــراءات ذات قيم اإلج

والتــي Íكــن أن تــؤدي فيهــا تصــورات انعــدام األمــن إىل تفاقــم اإلفــراط يف 

استخدام املياه الجوفية.

إعادة بناء التغ�ات التحويلية يف القطاع الزراعي يف سوريا

رغــم مــرور ســت ســنوات عــىل األزمــة يف ســوريا، ال تــزال الزراعــة تشــكل 

جــزءا رئيســيا مــن االقتصــاد. وال يــزال هــذا القطــاع Íثــل مــا يقــدر بنحــو 

26 يف املائــة مــن الناتــج املحــيل اإلجــ�يل، وÍثــل شــبكة أمــان مهمــة 

بالنســبة لنحــو 6.7 مليــون ســوري - ìــن فيهــم املــرشدون داخليــاً - الذين ال 

يزالون يف املناطق الريفية.

ومــع ذلــك، فقــد عانــت الزراعــة وســبل العيــش التــي تعتمــد عليهــا مــن 

خســائر فادحــة. واليــوم أصبــح إنتــاج األغذيــة عنــد أد� مســتوى لــه عــىل 

ــىل  ــن ع ــÇ قادري ــوريا غ ــ� يف س ــكان املتبق ــف الس ــو نص ــالق، ونح اإلط

تلبيــة احتياجاتهــم الغذائيــة اليوميــة. ولتقييــم احتياجــات إعــادة اإلعــ�ر 

يف قطــاع الزراعــة عــىل املــدى الطويــل، أجــرت الفــاو أول تقييــم شــامل 

الزراعــي  القطــاع  يف  الحــرب  تكلفــة  حــول  البلــد  مســتوى  عــىل 

(FAO & CIHEAM Bari, 2017). وأجريــت خــالل التقييــم مقابــالت مــع 

أكê من 3,500  أرسة، وأجريت مقابالت مجموعات الرتكيز يف أكê من 380 

مجتمعــا محليــا لتحديــد األثــر والحصــول عــىل فهــم أوضــح لنــوع الدعــم 

املطلوب لتحقيق االنتعاش الزراعي.
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مربع 5

األركان الرئيسية إلعادة اإلع�ر الزراعي يف الجمهورية العربية السورية

•  تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي وعرب الحدود.

•  تعزيــز االســتدامة االجت�عيــة واالقتصاديــة والبيئيــة مــع مراعــاة 

ــ� يف  ــدم اليق ــاخ، وع ــÇ املن ــة إزاء تغ ــم الزراعي ــف النظ ــن ضع مواط

األسواق واألمراض وغÇها.

•  بنــاء القــدرة عــىل الصمــود بطريقــة تتوقــع وتخفــف وتســتوعب

وتحــّول األحــداث التــي ال Íكــن الســيطرة عليهــا مــن خــالل السياســات 

والتدخــالت املناســبة التــي تســد الفجــوة بــ� التدخــالت الطارئــة عــىل 

املــدى القصــÇ وإجــراءات التعــايف عــىل املــدى املتوســط،   والتنميــة 

طويلة األجل.

•  إرشاك أصحــاب املصلحــة الرئيســي� (املزارعــ�، جمعيــات املجتمــع

املحيل، املنظ�ت الحكومية وغیر الحكومية) بشكل استباقي.

ــاملة ــة ش ــق بطريق ــراف واملناط ــع األط ــرص لجمي ــؤ الف ــز تكاف •  تعزي

تستفيد من مزايا األطراف واملناطق دون املساس بالكفاءة.

ــ� ــی املنتج ــرب إل ــات أق ــل الخدم ــة وجع ــات املحلی ــن املؤسس •  ÷كی

ــة مبســطة، مــع أدوار محــددة بوضــوح  وســهلة الوصــول إلیھــا بطريق

علی جميع املستويات، وإطار قوي للمساءلة.

•  االستفادة من تنوع املناطق الزراعية اإليكولوجية يف سوريا.

تقــرتح الفــاو أن يأخــذ أصحــاب املصلحــة املشــاركون يف إعــادة بنــاء القطــاع 

الزراعي يف سوريا األركان الرئيسية التالية يف االعتبار:

•  يجــب أن تســاهم التدخــالت الطارئــة الحاليــة يف التعــايف والتنميــة 

الطويلة األمد للقطاع.

ــة •  تحســ� نظــام املعلومــات الخــاص باألمــن الغــذا� واملــوارد الطبيعي

ومخاطر السوق واملناخ.

Çّتعزيــز اإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة للوقايــة مــن مخاطــر تغــ  •

املناخ والتخفيف من حدتها والتكيّف معها.

ــة عــرب مجموعــات املزارعــ� يف  ــز املؤسســات والخدمــات الزراعي •  تعزی

جميع قطاعات اإلنتاج الزراعي والجمعيات.

•  إعــادة صياغــة السياســات الزراعيــة، وال ســي� ربطهــا بالتحديــات

ــع  ــاق م ــز االتس ــتدامة 2030، وتعزي ــة املس ــة التنمي ــدة يف خط الجدي

سياسات التجارة والتبادل والسياسات االقتصادية الكلية األخرى.

ــي  ــاج الزراع ــم اإلنت ــع نظ ــك تنوي ــا يف ذل ì ،ــة ــة الريفي ــز التنمي •  تعزي

وخلــق الوظائــف الزراعيــة وغــÇ الزراعيــة، فضــال عــن سالســل القيمــة 

الديناميكية.

•  تعزيز نظام البحوث الزراعية واإلرشاد الزراعي واالبتكار.
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Íكــن للمســاعدة اإلåائيــة القاïــة عــىل بنــاء القــدرة عــىل الصمــود التــي 

تقدمها الفاو أن تعالج بعض هذه األع�ل ضمن حدود صالحياتها (األنشــطة 

"أ" و"هـــ" و"ز") وأن تشــجع اآلخريــن (مثــل "ب" و"د" و"و")، فإن الكثÇ من 

املســؤولية عــن إيجــاد حلــول سياســية للنــزاع وضــ�ن تنفيذهــا تقــع عــىل 

عاهل الدول األعضاء. 

ــي تهــدف إىل الحفــاظ عــىل الســالم يغطــي جــزءاً  إن نطــاق األنشــطة الت

كبــÇاً مــن االتفــاق الســيايس بــ� الــدول األعضــاء الــذي تقــوم عليــه أجنــدة 

التنمية املســتدامة 2030. ولذلك ســيكون من الخطأ مساواة السالم املستدام 

حرصاً مع الهدف 16 من أهداف التنمية املستدامة املتعلق ب "تشجيع وجود 

 Çاملجتمعــات الســلمية الشــاملة للجميــع تحقيقــاً للتنميــة املســتدامة وتوفــ

إمكانيــة اللجــوء إىل القضــاء للجميــع، والقيــام عــىل جميــع املســتويات ببنــاء 

مؤسســات فعالــة خاضعــة للمســاءلة". فالعديــد مــن أهــداف التنميــة 

ــاء  ــالل بن ــن خ ــالم م ــتدامة الس ــارشاً باس ــاً مب ــط ارتباط ــتدامة ترتب املس

مجتمعــات ســلمية وعادلــة وشــاملة للجميــع. وهــدف التنميــة املســتدامة 

4 بشــأن التعليم، والهدف 5 بشــأن املســاواة ب� الجنســ�، والهدف 8 بشــأن 

توفر العمل الالئق، والهدف 10 بشأن أوجه عدم املساواة، والهدف 11 املتعلق 

ــزًء ال  ــكل ج ــي تش ــاءلة الت ــة واملس ــادئ العدال ــÇ إىل مب ــا تش ــدن، كله بامل

يتجــزأ مــن اســتدامة املجتمعــات الســلمية. إن أجنــدة 2030 التــي اعتمدتهــا 

الدول األعضاء يف ســبتمرب/أيلول 2015 توفر مجموعة من األهداف املرتابطة 

ــة  ــداف التنمي ــ� أن أه ــالم. ويف ح ــتدامة والس ــة املس ــم التنمي ــي تدع الت

ــات  ــل الحكوم ــع أن تتحم ــه يتوق ــاً، إال أن ــة قانون ــت ملزم ــتدامة ليس املس

املسؤولية وتتخذ إجراءات ملموسة لتحقيقها.

القيــام  األعضــاء  الــدول  عــىل  يجــب 
بدورهــا لتحقيــق الســالم املســتدام مــن 

خالل االلتزام بأجندة 2030

رغــم أن مفهــوم الصمــود عــادة مــا يعــّرف باعتبــاره مفهومــاً يخــص األفــراد 

واألرس واملجتمعــات، إال أن "إدامــة الســالم" هــي مســؤولية مشــرتكة للــدول 

األعضــاء واملجتمــع املــد¯ ومنظومــة األمــم املتحــدة (مكتــب األمــم 

املتحــدة لدعــم بنــاء الســالم، 2017). ويشــمل مفهــوم إدامــة الســالم 

ما ييل:

(أ) األنشطة الرامية إىل منع نشوب النزاعات وتصعيدها

واستمرارها وتجددها؛

ب) الحلــول السياســية للــرصاع، ìــا يف ذلــك العمليــات السياســية

(الحوار الشامل، االنتخابات، املصالحة)؛

ذلــك يف  ìــا  واألمــن،  الســالمة  إىل ضــ�ن  الراميــة  األنشــطة  (ج) 

إجــراءات إزالــة األلغــام والترسيــح وإعــادة اإلدمــاج وإصــالح قطــاع 

األمن؛

(د) ســيادة القانــون وحقــوق اإلنســان، ìــا يف ذلــك الوصــول إىل العدالــة، 

ــا،  ــان وح�يته ــوق اإلنس ــز حق ــة، وتعزي ــاءلة الحكوم ــات مس وآلي

وغÇ ذلك؛

(ه) الخدمــات االجت�عيــة، مثــل امليــاه واملرافــق الصحيــة والصحــة

والتعليم؛

(و) الوظائــف الحكوميــة األساســية، مثــل اإلدارة العامــة الشــفافة 

والخاضعة للمساءلة وإدارة املالية العامة؛ و

(ز) التنشــيط االقتصــادي وســبل العيــش، ìــا يف ذلــك التوظيــف والبنيــة 

التحتيــة وســبل العيــش (مكتــب األمــم املتحــدة لدعــم بنــاء الســالم، 
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وتســاهم الفــاو ورشكاؤهــا يف هــذه العمليــة مــن خــالل مقاربــة تركــز عــىل 

القــدرة عــىل الصمــود يف االســتجابة لألزمــات املمتــدة يف اليمــن والســودان 

ــة  ــود تلبي ــىل الصم ــدرة ع ــاء الق ــب بن ــراق. ويتطل ــوريا والع ــا وس وليبي

ــه.  ــت ذات ــكان يف الوق ــة للس ــية واإلåائي ــانية والسياس ــات اإلنس االحتياج

ــا عــىل  وتقــدم الفــاو املســاعدات يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل أفريقي

 (1) وهــي:  الســالم  وإدامــة  الصمــود  لبنــاء  ركائــز  أربعــة  أســاس 

ــة  ــادة) االنخــراط يف األنشــطة االقتصادي ــش لتشــجيع (إع ــم ســبل العي دع

ــاء الت�ســك االجت�عــي  ــات تعتمــد عــىل املجتمــع لبن املنتجــة، (2) مقارب

والثقــة، (3) بنــاء القــدرات املؤسســاتية لتحســ� الحوكمة و(4) إعــادة البناء 

ملواجهة التحديات الطويلة األمد يف املنطقة. 

ــادة  ــاو لتشــجيع إع ــه الف ــذي تقدم ــش ال ويشــمل دعــم ســبل كســب العي

االنخــراط يف األنشــطة االقتصاديــة اإلنتاجيــة برامــج النقــد مقابــل العمــل يف 

العــراق واليمــن لتحســ� البنيــة التحتيــة املتصلــة بالزراعــة (تنظيــف قنــوات 

الــري) واألصــول اإلنتاجيــة املجتمعيــة (إعــادة تأهيــل البســات�)، مــع توليــد 

الدخــل للفئــات الضعيفــة املتأثــرة النــزاع. وتســتجيب هــذه التدخــالت يف 

الوقــت نفســه لالحتياجــات املتعــددة ومــن بينهــا تحســ� فــرص الحصــول 

عــىل الدخــل وتقليــل االعتــ�د عــىل املســاعدات الغذائيــة وتطويــر الهيــاكل 

األساسية واألصول املجتمعية وتنويع الدخل يف املناطق الريفية.

ــة  ــات مجتمعي ــاء مؤسس ــرص لبن ــر ف ــا تتوف ــاً م ــرب، غالب ــاب الح ويف أعق

ــم عــىل  ــ� يضمــن قدرته ــاس، م تســتجيب بشــكل أفضــل الحتياجــات الن

الصمــود والقــدرة عــىل الحفــاظ عــىل الســالم. عــىل ســبيل املثــال، يف 

مــرشوع حــوض صنعــاء يف اليمن، دعمت الفاو إنشــاء 38 جمعية ملســتخدمي 

امليــاه، مــع اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة باالنتخــاب وفقــا ملعايــÇ محــددة. 

وقــد أثبتــت مشــاركة املــرأة كعضــو يف مجلــس اإلدارة أنهــا طريقــة فعالــة 

لبنــاء الــرشاكات والتعــاون يف املجتمــع املحــيل. والنتيجــة هــي أنــه، وللمــرة 

التصــورات بــ�  األوىل، أصبــح هنــاك اآلن تحــول إيجــا| ملحــوظ يف 

أصحاب املصلحة نحو الحفاظ عىل املوارد الطبيعية.

ــاء بشــكل  ــزاع الفرصــة إلعــادة البن كــ� تتيــح حــاالت مــا بعــد انتهــاء الن

أفضــل مــن خــالل معالجــة عيــوب السياســات املتبعــة منــذ فــرتة طويلــة، 

وتشــوهات الحوكمــة التــي أســهمت يف هشاشــة وعــدم االســتقرار يف 

ــاء  ــتدامة أثن ــات مس ــاء مؤسس ــح بن ــات. ومفاتي ــهد نزاع ــي تش ــدول الت ال

عمليــة إعــادة البنــاء هــي الحوكمــة الرشــيدة، وتعزيــز االتفــاق االجت�عــي 

ب� املؤسسات واملجتمعات املحلية، والتشاور االستباقي مع أصحاب املصلحة.

ــاعدات  ــع، مس ــاق أوس ــىل نط ــاو، وع ــة الف ــاعدات منظم ــ� أن مس ويف ح

األمــم املتحــدة اإلåائيــة املســتندة إىل بنــاء القــدرة عــىل الصمــود، Íكنهــا أن 

القضايــا وتخفــف مواطــن الضعــف، إال أن  مــن هــذه  تعالــج بعضــاً 

مســؤولية إيجــاد حلــول سياســية للنــزاع وضــ�ن تنفيذهــا تقــع عــىل عاتــق 

ــدول األعضــاء يف  ــا ال ــي اعتمدته ــدة 2030 الت ــر أجن ــدول األعضــاء. وتوف ال

ســبتمرب/أيلول 2015 مجموعــة مــن األهــداف املرتابطــة التــي تدعــم التنمية 

املســتدامة وإدامــة الســالم. وســيكون مــن الــرضوري توفــر التعــاون 

اإلقليمــي والــدويل القــوي لتحقيــق التنميــة والســالم يف املنطقــة وتحقيــق 

الهــدف الثــا¯ مــن أهــداف التنميــة املســتدامة للقضــاء عــىل الجــوع وســوء 

التغذية. 

يتدهــور األمــن الغــذا� يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل أفريقيــا برسعــة، 
ــدول التــي  ــؤدي إىل اتســاع الفجــوة يف الرفــاه بــ� ال ــزاع، وي مدفوعــاً بالن
تشــهد نزاعــات والــدول التــي ال تشــهد نزاعــات. وتتميــز الفــروق يف 
مســتويات املعيشــة بوجــه خــاص باملــؤرشات اإلحصائيــة الرئيســية لتحقيــق 
املقصــد 1.2 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلــق بالجوع وانعــدام األمن 
الغــذا�، واملقصــد 2.2 املتعلق بســوء التغذية. ويبلغ مســتوى نقــص التغذية 
ــدول  ــه يف ال ــو علي ــا ه ــاف م ــتة أضع ــات س ــهد نزاع ــي تش ــدول الت يف ال
األخــرى. كــ� أن التقــزم والهــزال لــدى األطفــال دون الخامســة مــن العمــر 
أســوأ بكثــÇ يف دول النــزاع، حتــى عنــد التعويــض عــن مســتويات الدخــل. 
وعــالوة عــىل ذلــك، فــإن الفجوة يف الرفــاه آخذة يف االتســاع منذ عــام 2003، 

وتتزامن مع تغÇات يف حدة العنف يف املنطقت� الفرعيت�.

ــة يف  ــذا� والتغذي ــن الغ ــىل األم ــد ع ــة األم ــاراً طويل ــات آث ــرتك النزاع ت
الــدول التــي تشــهد نزاعــات والــدول املحيطــة بهــا يف املنطقــة. وإضافــة إىل 
أن األمــن الغــذا� يتدهــور يف الــدول التــي تشــهد نزاعــات، فــإن التكاليــف 
ــا،  ــل معه ــا والتعام ــا ومنعه ــف واحتوائه ــ�ل العن ــكاب أع ــة الرت املرتفع
تقــوض قــدرة هــذه الــدول عــىل التخفيــف مــن تدهــور مســتويات 
ــدول الخمــس يف املنطقــة التــي تشــهد نزاعــات  املعيشــة. وقــد أنفقــت ال
أهليــة مــا بــ� 21 و67 يف املائــة من إجــ�يل ناتجها املحيل عــىل العنف. وجاء 
رد فعــل الســكان عــىل انخفــاض مســتويات املعيشــة بالهجــرة إىل الخــارج، 
مــا أثــار أكــرب أزمــة لالجئــ� منــذ الحــرب العامليــة الثانيــة، ورفــع التكاليــف 
عــىل الــدول املرســلة للمهاجريــن وتلــك املحيطــة بهــا عــىل الســواء. ومــن 
ــدرات  ــىل ق ــة ع ïات داÇــ ــا تأث ــون له ــن أن يك ــات Íك ــإن النزاع ــم، ف ث
ــل  ــ�ل أن تدخ ــد احت ــ� يزي ــي، م ــكه االجت�ع ــد و÷اس ــات البل ومؤسس
ــات  ــف واألزم ــن العن ــررة م ــر متك ــات يف دوائ ــهد نزاع ــي تش ــدول الت ال

الطويلة. 

السياســات الرامية إىل (1) الحد من الفقر، (2) تحقيق النمو االقتصادي، (3) 
ــادة  ــة، (4) زي ــة العام ــل والصح ــة األم والطف ــينات يف تغذي ــال تحس إدخ
اإلمــدادات الغذائيــة و (5) خفــض وتــÇة وشــدة العنــف الســيايس، غالبــاً مــا 
ترتبــط بشــكل وثيــق بخفــض انتشــار نقــص التغذيــة والتقــزم. ويف الوقــت 
الــذي حققــت فيــه دول مثــل الجزائــر وُعــ�ن واملغــرب وموريتانيــا تقدمــاً 
كبــÇاً يف الحــد مــن نقــص التغذيــة، وأحــرزت إيــران والســعودية واألردن 
واملغــرب تقدمــاً يف الحــد مــن التقــزم، فــإن دول النــزاع الخمــس يف املنطقــة 
¾ تحقــق ســوى القليــل مــن التقــدم يف الحــد مــن هذيــن املؤرشيــن عــىل 
مــدى فــرتة 15 ســنة مــن عــام 2000 إىل عــام 2015. وببســاطة فــإن قاïــة 
ــص  ــار نق ــض انتش ــة بخف ــا مرتبط ــت أنه ــي ثب ــة الت ــات الحكومي السياس
التغذيــة والتقــزم، غــÇ متاحــة للــدول التــي تشــهد نزاعــات. وألن اإلنفــاق 
ــي األخــرى يف  ــاق الحكوم ــب اإلنف ــي جوان ــىل باق ــى ع ــف يطغ ــىل العن ع
ــن 1.2  ــدم يف املقصدي ــراز تق ــ�ل إح ــح احت ــس، يصب ــدول الخم ــذه ال ه
ــة املســتدامة بشــأن الحــد مــن الجــوع وانعــدام  و2.2 مــن أهــداف التنمي

األمن الغذا� وسوء التغذية، بعيداً أكê من أي وقت مىض.

وإدراكاً منهــا بــأن الحلــول اإلنســانية وحدهــا ال تكفــي ملعالجــة التأثــÇات 

املتعــددة واألســباب الجذريــة للنزاعــات، فقــد تبنــت األمــم املتحــدة نهجــاً 

ــالم،  ــاء الس ــم بن ــة لدع ــانية واإلåائي ــالت اإلنس ــ� التدخ ــع ب ــامالً يجم ش

الــذي يعــرف بأنــه "أنشــطة ترمــي إىل منــع نشــوب النزاعــات وتصعيدهــا 

واســتمرارها وتجددهــا"، باعتبــاره مســؤولية مشــرتكة ينبغــي إدماجهــا يف 

جميــع أشــكال املســاعدة يف جميــع مراحــل املشــاركة مــن جانــب املجتمــع 

الدويل (مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم، 2017).

الخـالصـة

52



يتم تقييم انتشــار فقر الدم لدى األطفال 6-59 شــهرا والنســاء الحوامل 

(15-49 ســنة) مــن خــالل اســتطالعات ÷ثيليــة قطرية لرتكيــز الهيموجلوب� 
يف الــدم يف الفئتــ� العمريتــ�. إذا كان تركيــز الهيموجلوبــ� يف الــدم أقــل 

ــدل  ــدم املعت ــر ال ــاً بفق ــرأة مصاب ــل أو امل ــون الطف ــرت، يك ــن 110 غرام/ل م

عــىل األقــل. وÍكــن التخلــص مــن حــوايل 42 يف املائــة مــن فقــر الــدم لــدى 

ــدى النســاء  ــدم ل ــر ال ــن فق ــة م ــال دون ســن الخامســة و50 يف املائ األطف

الحوامل بواسطة مكمالت الحديد (منظمة الصحة العاملية، 2015).

تــم تقييــم انتشــار نقــص فيتامــ� أ يف األطفال مــن 6 إىل 59 شــهرا يف دولة 

ــال يف  ــول يف األطف ــتويات الريتين ــة ملس ــتطالعات ÷ثيلي ــالل اس ــن خ ــا م م

ســن مــا قبــل املدرســة يف الفــرتة مــن 1995 إىل 2005. إذا ســجل مســتوى 

الريتينــول يف املصــل أقــل مــن 0.70 ميكرو¾/ لرت، فإن الطفــل يعا¯ من نقص 

فيتام� أ (منظمة الصحة العاملية، 2009).

يتــم تقييــم وضــع اليود عند األطفال يف ســن املدرســة (عادة 6-12 ســنة) 

ــرت) يف  ــول (ميكروغــرام/ ل ــود يف الب ــز الي مــن خــالل فحــص متوســط تركي

ــدث  ــال يف هــذه الفئــة العمريــة. واألرقــام املبينــة تســتند إىل أح األطف

ــؤرش يســتخدم  ــا أن هــذا امل ìــي 2007 و 2015. و ــ� عام ــام ب ــات الع بيان

املتوســط وليــس نقطــة فاصلــة، فإنــه ال يظهــر انتشــار نقــص اليــود. ويتــم 

تقييــم حالــة اليــود ســواء كان غــÇ كاف، أو مالئــم، أو مفــرط، مبــارشة مــن 

املتوسط (الجدول 10) (شبكة اليود العاملية، 2016)

تعريفــات لوضــع املــؤرشات الجســمية (األنñوبومرتيــة) 

ومؤرشات سوء التغذية لدى األطفال

التقــزم: يشــÇ التقــزم إىل انخفــاض معــدل النمــو البــرشي. ويتــم تقييمــه 
ìقارنــة قيمــة "الطــول بالنســبة للعمــر" للطفــل مــع متوســط معايــå Çــو 

الطفــل لــدى منظمــة الصحــة العامليــة. إذا تبــ� أن انحرافــات الطــول 

ــذي يحــدده  ــر ال ــê دون العم ــ� أو أك ــدار انحراف ــوزن هــي ìق ــل ال مقاب

ــإن  ــس، ف ــب الجن ــل بحس ــو الطف ــة لنم ــة العاملي ــة الصح ــط منظم متوس

ــم أوجــه القصــور يف  ــزم إىل تراك ــزى التق ــزم. ويع ــن التق ــا¯ م ــل يع الطف

ــاض  ــط بانخف ــرور الوقــت، ويرتب ــات مــع م ــة والربوتين الســعرات الحراري

الحيــاة،  يف  الدخــل  وانخفــاض  املدرســة  يف  األســوأ  واألداء  اإلدراك، 

.(El-Kogali and Kra�, 2015)

الهــزال: يُقــّدر الهــزال أو النحافــة ìقارنــة قيمــة "الــوزن للطــول" للطفــل 
ــت  ــة. وإذا كان ــة الصحــة العاملي ــدى منظم ــل ل ــو الطف å Çــ ìتوســط معاي

االنحرافــات املعياريــة لنقــص الــوزن مقابــل الطــول عنــد الطفــل أقــل مــن 

ــر  ــة الصحــة العامليــة املســتندة إىل عم ــط معايــÇ منظم 2 درجــة ملتوس

وجنــس الطفــل، فــإن الطفــل يعــا¯ مــن الهــزال. ويشــÇ الهــزال يف معظــم 

ــوع  ــط بالج ــا يرتب ــاً م ــوزن غالب ــديد لل ــث وش ــدان حدي ــاالت إىل فق الح

الحاد و/أو املرض الشديد.

زيــادة الــوزن: توصــف زيــادة الــوزن لــدى األطفــال بأنهــا ارتفــاع الــوزن 
أعــىل مــن الطبيعــي بالنســبة لطــول الطفــل. إذا كانــت االنحرافــات 

املعياريــة لزيــادة الــوزن لــدى الطفــل أكــê مــن 2 درجــة ملتوســط 

معايــÇ منظمــة الصحــة العامليــة املســتندة إىل عمــر وجنــس الطفــل، فــإن 

ــادة  ــإن زي ــكان، ف ــتوى الس ــىل مس ــوزن. وع ــادة ال ــن زي ــا¯ م ــل يع الطف

الوزن تعترب مؤرشاً عىل انتشار البدانة.
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اإلقليــم الفرعــي يف املــرشق، أو دول املــرشق العــر| يف الــرشق األد�، 

ــودان،  ــان، الس ــراق، األردن، لبن ــران، الع ــرص، إي ــة: م ــدول التالي ــمل ال يش

سوريا.

اإلقليــم الفرعــي يف شــ�ل أفريقيــا يشــمل الجزائــر وليبيــا وموريتانيــا 

واملغرب وتونس.

دول مجلــس التعــاون الخليجــي تشــمل البحريــن والكويــت وُعــ�ن وقطــر 

والسعودية واإلمارات واليمن.

اختصارات الدول واملناطق

في� ييل قاïة بأس�ء الدول التي تم اختصارها يف النص:
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ــك  ــمل كذل ــد ليش ــ� Íت ــ� الفرعيت ــ� املنطقت ــد" ب ــذا "التباع ــ� أن ه ك

ــوارد  ــل مــن امل ــا عــدد أق ــي تشــهد نزاعــات لديه ــدول الت السياســات. فال

لتنفيــذ سياســات الحكومــة الهادفــة إىل تحقيــق الهــدف الثــا¯ مــن أهــداف 

ــف وتحســ� الوضــع  ــة العن ــاق عــىل مواجه ــة املســتدامة، ألن االنف التنمي

أخــرى. ويف  أولويــات  اإلنفــاق عــىل  العــادة عــىل  األمنــي يطغــى يف 

خمــس مــن دول املنطقــة تعــا¯ مــن نزاعــات أهليــة، يُنفــق مــا بــ� 21 و67 

يف املائــة مــن إجــ�يل الناتــج املحــيل عــىل ارتــكاب أو احتــواء أو منــع العنــف 

أو التعامل مع تبعاته.
 

إن سياســات خفــض انعــدام األمــن الغــذا� وســوء التغذيــة يجــب أال 

تقتــرص عــىل قطاعــات التغذيــة والصحــة. فقــد اشــارت مراجعــة ملــؤرشات 

التنميــة إىل أن املحــركات الرئيســية للسياســات اإلقليميــة التــي تدعــم 

ــض  ــي (أ) خف ــة ه ــزم يف املنطق ــة والتق ــص التغذي ــتويات نق ــض مس خف

األمهــات  تغذيــة  يف  التحســينات  (ج)  االقتصــادي  النمــو  (ب)  الفقــر، 

واألطفــال وصحتهــم العامــة (د) زيــادة إمــدادات الغــذاء (لســوء التغذيــة 

فقط) و(هـ) انخفاض موجات العنف السيايس.

تبنــت الفــاو ومنظومــة األمــم املتحــدة نهــج يرتكــز عــىل الصمــود لدفــع 

التنميــة يف املنطقــة بهــدف منــع تجــدد موجــة العنــف املتكــرر. ويقــر هــذا 

النهــج الــذي يركــز عــىل الصمــود بــأن األزمــات يف اليمــن والســودان وليبيــا 

وســوريا والعــراق ليســت فقــط إنســانية وسياســية، ولكــن كذلــك إåائيــة، 

وأن احتياجــات التنميــة لــدى الســكان يجــب أن تعالــج جنبــاً إىل جنــب مــع 

ــاء الســالم يف  ــاو لبن غÇهــا مــن االحتياجــات. وهــذا جــزء مــن جهــود الف

املنطقــة. إن إدامــة الســالم يجــب أال تكــون نشــاطاً مقتــرصاً عــىل مرحلــة 

مــا بعــد انتهــاء النــزاع، بــل يجــب أن تكــون أولويــة عنــد تقديــم املســاعدة 

للدول قبل وخالل وبعد النزاع. 

ــذه  ــق ه ــ�ن تطبي ــات وض ــية للنزاع ــول سياس ــاد حل ــؤولية إيج ــع مس تق

الحلــول عــىل الــدول األعضاء. وتوفر أجندة 2030 التــي تبنتها الدول األعضاء 

يف ســبتمرب/أيلول 2015 مجموعــة من األهداف املتداخلــة التي تدعم التنمية 

املستدامة وتحافظ عىل السالم يف نفس الوقت.









ــا  ــرشق األد� وشــ�ل أفريقي ــة ال ــذا� يف منطق ــن الغ يتدهــور وضــع األم

ــدول  ــ� ال ــوة ب ــاع الفج ــاً إىل اتس ــات، مؤدي ــبب النزاع ــع بس ــكل رسي بش

التــي تشــهد نزاعــات والــدول املســتقرة. وقــد أصبــح مســتوى نقــص 

ــن  ــت مــرات م ــي تشــهد نزاعــات اآلن أكــرب بس ــدول الت ــة يف ال التغذي

مســتواه يف الــدول املســتقرة، كــ� أن مســتوى انعــدام األمــن الغــذا� الحــاد 

ــي ال  ــدول الت ــتواه يف ال ــف مس ــو ضع ــات ه ــهد نزاع ــي تش ــدول الت يف ال

ــول إن انتشــار نقــص  ــدول نق ــك ال ــ� تل ــم حجــم الفجــوة ب تشــهد. ولفه

التغذيــة يف الــدول التــي تشــهد نزاعــات يف منطقــة الــرشق األد� وشــ�ل 

ــدى  ــ� ال تتع ــا¾، بين ــواً يف الع å ــل ــدول األق ــاره يف ال ــل انتش ــا Íاث أفريقي

نســبته يف الــدول التــي ال تشــهد نزاعــات 5 يف املائة وهي النســبة املســجلة يف 

الدول املتقدمة.

تتســع الفجــوة يف األمــن الغــذا� منــذ 2002-2004 وتتزامن مــع تغيÇات يف 

حــدة النــزاع يف املنطقتــ� الفرعيتــ�. ومنذ العام 2003 تســÇ قياســات حدة 

 Çالعنــف للمنطقتــ� الفرعيتــ� يف اتجاهــات متعاكســة بعــد أن كانــت تســ

باتجاه بعضها البعض ب� 1990 و2002.
 

(األنêوبومرتيــة)  الجســمية  املــؤرشات  عــىل  املتســعة  الفجــوة  أثــرت 

لألطفــال الذيــن تــرتاوح أع�رهــم مــا بــ� 6 و59 شــهراً. وكان أداء الــدول 

التــي تشــهد نزاعــات ضعيفــاً مقارنــة مــع الــدول التــي ال تشــهد، يف كل فئــة 

ــل  ــك الدخ ــا يف ذل ì ،ــدويل ــك ال ــف البن ــب تصني ــل حس ــات الدخ ــن فئ م

املنخفض إىل املتوسط واملرتفع إىل املتوسط. 

يتســبب النــزاع يف صعوبــات كبــÇة يف رصــد تحقيــق أهــداف التنميــة 

املســتدامة. فقياســات حالــة انعــدام األمــن الغــذا� والتغــذوي التــي 

تستخدم لقياس مدى تحقيق املقصدين 1.2 و2.2 من أهداف التنمية املستدامة 

تتســم ìحدوديتهــا املتأصلــة التــي تجعلهــا أقــل موثوقيــة خــالل النزاعــات. 

ورغــم أن منظــ�ت األمــم املتحــدة تجمــع املعلومــات بشــأن األمــن الغــذا� 

ــاً  ïــون دا ــات ال تك ــذه البيان ــا، إال أن ه ــزاع وتقيّمه ــالل الن ــذوي خ والتغ

ــت  ــا يف وق ــم جمعه ــي يت ــات الت ــع البيان ــا م ــب مقارنته ــة ويصع مكتمل

السلم.


